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MEMORIU DE PREZENTARE 
 
 
1. INTRODUCERE 
 
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 

 Denuminea  lucrării:   CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL 

 Beneficiar:    BUZDUGA COSMIN -DUMITRU  

 Amplasament:     Bacău, str. Stadionului, tarla 78, parcela 57,  
jud. Bacău 

 Proiectantul general:   BIA DOBREANU C. CATINCA  

 Subproiectanți, colaboratori:  BIA DOBREANU C. CATINCA  

 Faza de proiectare:    P.U.Z. 

 Data elaborării documentației: 2019 

1.2. Obiectul lucrării 

 Solicitări ale temei program 
  Prezenta documentație a fost elaborată ca urmare a solicitării a dlui Buzduga Cosmin 

Dumitru, în vederea construirii unui spațiu comercial cu subsol și parter, pe care dorește să îl 
înființeze în intravilanul municipiului Bacău. 
 Clădirea propusă va fi amplasată pe lotul identificat prin CF nr. 15370, Nr. Cad. 83992 și cu 
suprafața de 862 m2, situat în partea relativ centrală a muicipiului Bacău. Acest teren constituie 
proprietate privată a beneficiarului. 
 Obiectul documentației constă în rezolvarea și aprofundarea problemelor funcționale, tehnice 
și urbanistice din zonă, prin solicitarea cresterii procentului de ocupare a terenului (POT) cu 20% si 
posibilitatea de a reduce retragerile fata de limitele laterale și posterioară ale terenului, cu 
respectarea distantei minime de 6,00m față de clădirile vecine. 
 În vederea analizării în context a terenului care a generat planul urbanistic zonal a fost 
stabilită o zonă studiată cu suprafața de 25 704 m2. 

 Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii pentru zona studiată 
 Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bacău, proiect nr. 250/2008, aprobat prin 
H.C.L. Bacău nr. 84 / 13.04.2012, modificată prin HCL nr. 114 / 20.04.2016, zona luată în studiu este 
situată în intravilanul municipiului.  
 Funcțiunea terenului aprobată prin Planul Urbanistic General al municipiului Bacău este zonă 
pentru locuințe colective, inclusă în UTR 8, zona LC – zona de locuințe colective formată din 
ansambluri cu regim de înălțime P+3 ÷ P+10 niveluri. 
 Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Bacău corespund cu cerința 
beneficiarului de a construi un spațiu comercial cu regimul de înălțime S+P, însă pentru a eficientiza 
suprafața terenului studiat, se solicită derogările menționate. 
 Conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, zona studiată nu prezintă un nivel ridicat de 
complexitate. Strada Stadionului este o stradă colectoare secundară, de categoria a III-a, acoperită 
cu asfalt, aflată într-o stare fizică bună. 
 Strategia Planului de Mobilitate Urbană Durabilă corespunde cu cerința beneficiarului de a 
construi un spațiu comercial cu regimul de înălțime S+P, cu asigurarea locurilor de parcare necesare 
în interiorul lotului care a generat prezenta documentație. 
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1.3. Surse de documentare 

    P.U.G. -  municipiu Bacău și Regulamentul Local de Urbanism aferent. 

    Tema program stabilită cu inițiatoruI PUZ. 

 Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul 

 Codul civil 

 H.G. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu completările si 
modificările ulterioare, 

 Legea spațiilor verzi 24/2007, 

 Legea 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, 

 Legea apelor 107/1996, 

 H.G. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de 
protecţie sanitară 

 O.G 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările ulterioare, 

 Ordinul 119/2014 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea normelor de igienă și a 
recomandărilor privind mediul de viață al populaţiei, 

 Ordinul nr. 13/N/1999 Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului pentru aprobarea 
reglementării tehnice « Ghid privind metodologia de elaborare și conţinutul cadru al PUZ »,  
indicativ GM - 010-2000. 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

2.1 Evoluţia zonei 
 Amplasamentul studiat se situează în intravilanul municipiului Bacău, în zona relativ centrală a 
oraşului, având în vecinătate terenuri aflate în proprietatea Consililiui Local Bacău și blocuri de 
locuințe colective cu regim de înălțime P+4. 

În zonă există blocuri construite prin anii ‘70, la parterul cărora s-au dezvoltat diverse spații 
comerciale, birouri, cabinete medicale. 
 Potenţial de dezvoltare 
 Realizarea investiţei va avea un impact economic şi social pozitiv asupra zonei deoarece va 
stimula economia locală, va genera locuri noi de muncă şi venituri suplimentare la bugetele central şi 
local, provenite din taxele și impozitele aferente activităţilor desfăşurate. 

2.2 Încadrarea în localitate 
 Terenul reglementat este situat în intravilanul municipiului Bacău, în zona relativ centrală a 
localității, pe str. Stadionului, tarla 78, parcela 57. în apropierea stadionului municipiului Bacău. 
 Vecinătățile amplasamentului sunt următoarele: 

- la nord: drum de acces secundar; 
- la est:   teren CL Bacău, Bloc nr. 7 (P+4), nr. Cad. 60715; 
- la sud:   str. Stadionului; 
- la vest:  teren CL Bacău, Bloc nr. 7 (P+4), nr. Cad. 170. 

2.3 Elemente ale cadrului natural 
 Conform studiului geotehnic, din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul este dispus 
la nivelul terasei inferioare a râului Bistrița, unitate în care sunt reprezentative depunerile tipice 
aluvionare recente (devârstă Cuaternară) neconsolidate sau slab consolidate, cu granulație variată 
(acoperind practic întreaga gamă granulometrică a detrilicelor rulate necimentate) și sedimentară 
gradată; acestea sunt dispuse în disconcordanță de sedimente peste formațiuni aparținând 
Miocenului Superior, alcătuite din alternanțe argilo – mărnoase și grezoase, ce constituie 
fundamentul semistâncos al regiunii. 
 Din punct de vedere hidrogeologic, zona se caracterizeză prin prezența unui acvifer freatic cu 
nivel liber, continuu, cantonat în aluviunile grosiere necoezive, la adâncimi cuprinse între -2,50 și – 
4,50 m CTN. 
 Amplasamentul coupă o suprafaţă plană, practic orizontală, având stabilitatea generală și 
locală asigurată. Nu există pericol de inundare a zonei în condiții meteorologice normale și nici urme 
de fenomene morfogenetice active. 
 Stratul natural bun de fundare este alcătuit din argilă prăfoasă cafenie, umedă, cu plasticitate 
milocie – mare, plastic vârtoasă, care apare de la -0,40 m CTN. 
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 Fundarea se va face direct în acest strat, la o adâncime de -1,10 m CTN, cu asigurarea 
respectării unei încastrări obligatorii minime de 0,20 m în stratul recomandat. 
 Sistemul de fundare va fi corespunzător structurii de rezistență a obiectului proiectat, respectiv 
fundații izolate din beton armat sub stâlpi. 
 Dimensionarea fundațiilor și calculul terenului de fundare se vor face pe baza presiunilor 
convenționale de calcul, utilizând Pconv = 250KPa pentru gruparea fundamentală de sarcini, conform 
STAS 3300/2/85, anexa B (corelat cu NP112/2044). 
 Există condiții favorabile pentru proiectarea şi realizarea unei sistematizări verticale optime, 
care să asigure îndepărtarea apelor de suprafaţă din zona fundaţiilor. În jurul construcţiei vor fi 
prevăzute trotuare etanşe, de minim 0,80 m lăţime şi pantă de 3% spre exterior. Se va asigura şi un 
sistem de preluare corectă a apelor de pe acoperiş, pentru a fi evacuate în afara perimetrului 
fundaţiilor. Stratul argilos favorizează stagnarea apelor din precipitații (băltire), variațiile de umiditate 
conducând la producerea tasărilor diferențiate. 
 Adâncimea de îngheț în zona Bacău este de -0,80 m ÷ -0,90m, conform STAS 6054/77. 
 Din punct de vedere seismic, amplasamentul se încadrează în zona cu ag = 0,35g și Tc = 
0,7s, conform raionării date de P100/1-2013. 

2.4 Circulația 
 Accesul principal pe amplasament se realizează din str. Stadionului.  
 Conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, zona studiată nu prezintă un nivel ridicat de 
complexitate. Strada Stadionului este o stradă colectoare secundară, de categoria a III-a, acoperită 
cu asfalt, aflată într-o stare fizică bună. 
 Profilul transversal al str. Stadionului este de cca 10 m, cu suprafață carosabilă și amenajări 
aferente. Suprafața carosabilă este asfaltată și are lățimea de aproximativ 7,30 m, cu o capacitate de 
transport de câte o bandă de circulație pe sens, fără dificultăți în fluența circulației. 
 Accesul secundar se realizează de pe latura nordica dintr-un drum de acces cu lățimea de 
aproximativ 3,15 m. Prin acest acces se poate realiza aprovizionarea spațiului comercial propus.  
 În apropiere există stație pentru transportul public în comun și stație taxi. 
 Conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, în zonă se dorește realizarea unui coridor 
pentru deplasări nemotorizate pe traseul Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea 
V. Alecsandri (traseul tineretului și sportului). 

2.5 Ocuparea terenurilor 
 Suprafața studiată este de 25.704 mp și cuprinde zona traversată de str. Stadionului și 
delimitată la Vest de str. Alecu Russo, iar la Est de Aleea Ghioceilor.  
 În cadrul zonei studiate, există două zonificări funcționale, cu reglementări specifice: 
- zona IS – zona de instituții publice și servicii  

 POT max existent = 75% 
 CUT max existent =   2,00 
 H max existent = nu este reglementat 

- zona LC – zona de locuințe collective formată din ansambluri cu regim de înălțime P+3 ÷ 
P+10 niveluri 

 POT max existent = 40% 
 CUT max existent =   4,4 
 H max existent = P+10 

 Lotul reglementat în cadrul prezentului Plan Urbanistic Zonal are o suprafață de 862,00 mp, 
este liber de construcții și constituie proprietate privată a dlui Buzduga Cosmin Dumitru.  
 Parcela reglementată, în prezent, se încadrează zona LC – zona de locuințe colective 
formată din ansambluri cu regim de înălțime P+3 ÷ P+10 niveluri și se dorește încadrarea 
acestuia în zona LCz – zona de locuințe colective formată din ansambluri cu regim de înălțime 
P+3 ÷ P+10 niveluri 

 POT max propus  = 40% 
 CUT max propus =   4,4 
 H max propus  = P+10 

 Terenurile învecinate sunt proprietăți ale Consiliului Local Bacău, iar blocurile de locuințe 
colective existente sunt proprietăți private. 
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 Dotări de interes local, existente în zona studiată: 
- un lăcaș de cult, în curs de execuție, aflat în proprietatea C.L. Bacău, Fundația “Mitropolit 

Veniamin Costachi”, 
- Un post trafo, aflat în proprietatea C.L. Bacău, 
- str. Stadionului, aflată în proprietatea C.L. Bacău. 

 În apropierea zonei studiate există zona de spații plantate, agrement și sport, reprezentată 
prin centrul sportiv al orașului, format din Stadionul Municipal, Bazinul Olimpic de înot, Sala 
Sporturilor și Sala de Atletism. 

2.6 Echipare edilitară 
 Terenul reglementat nu dispune de racorduri la rețelele tehnico-edilitare. 
 În zonă există reţele de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale şi 
telecomunicaţii. 

2.7 Probleme de mediu 
 Analiza problemelor existente de mediu evidenţiază următoarele aspecte: 

 Terenul nu prezintă riscuri naturale și antropice. 

 Terenul nu este grevat de condiții speciale impuse de zone de protecție sau protejate 
privind valorile de patrimoniu. 

 Terenul nu este inclus într-o zonă naturală protejată. 

2.8 Opțiuni ale populației 
 Realizarea investiției propuse de beneficiar este oportună, prin realizarea acesteia urmând a 

se obține: 
- diversificarea activităților de economice la nivelul localității, 
- valorificarea potențialului zonei, 
- creșterea veniturilor la bugetul local, 
- ocuparea terenului astfel încât să se realizeze o bună dimensionare a funcțiunii solicitate. 

Pentru asigurarea accesului cetăţenilor la luarea deciziei de aprobare a acestui PUZ, pe 
parcursul derulării procedurilor de avizare şi aprobare s-a făcut consultarea populaţiei prin intermediul 
anunţurilor şi dezbaterilor publice prevăzute de legislaţia de profil. 

2.9 Disfuncționalități 

DISFUNCŢIONALITĂŢI PRIORITĂŢI 

CIRCULAŢII 

- parcaje insuficiente - amenajare locuri de parcare 

- lipsa acceselor necesare - asigurarea acceselor în corelare cu funcțiunile 
preconizate 

FOND CONSTRUIT ŞI UTILIZAREA TERENURILOR 

- zonă construită depășită moral - reglementarea zonei din punct de vedere urbanistic 
in concordanță cu noile direcții de dezvoltare urbană 
conturate în zona 

SPAŢII PLANTATE ŞI DE PROTECŢIE 

- imobil fără zone plantate întreținute 
- terenuri lăsate în paragină 

- implementarea  modului de asigurare a spațiilor 
plantate conform PUG Bacău 

PROBLEME DE MEDIU 

- lipsa spațiilor verzi întreținute 
- stimularea și susținerea inițiativelor de plantare și 
amenajare de spații verzi 

PROTEJAREA ZONELOR 

- nu este cazul - 
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare 
 Anterior elaborării planului urbanistic zonal au fost întocmite următoarele studii: 

- ridicarea topografică a zonei la scara 1:500; 
- studiul geotehnic, care a concluzionat că amplasamentul cercetat este corespunzător pentru 

construirea spațiului comercial propus. Extrase din capitolul „Concluzii și recomandări" al 
studiului geotehnic au fost preluate în subcapitolul 2.3 „Elemente ale cadrului natural". 

3.2 Prevederi ale PUG 
Amplasamentul reglementat prin prezenta documentație se află în intravilan, în UTR 8, zona LC - 
zona de locuințe colective formată din ansambluri cu regim de înălțime P+3 ÷ P+10 niveluri. 

 Funcțiuni complementare admise: 
- instituții publice, servicii și alte activități nepoluante și servicii compatibile cu funcțiunea de 

locuire; 
- odihnă și agrement (spații verzi amenajate); 
- circulație pietonală și carosabilă; 
- staționare autovehicule (parcaje, garaje); 
- echipare tehnico – edilitară și construcții aferente. 

 Utilizări admise: 
- locuințe colective în subzonele LC, LCp cu P+4 ÷ 10 niveluri cu parter liber pentru alte 

funcțiuni, completări în cadrul trupului principal; 
- investiții necesare îmbunătățirii calității locuirii și a confortului urban; 
- modernizări, reparații și întreținere la clădirile existente; 
- construcții aferente echipării tehnico - edilitare; 
- amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și alei pietonale private, parcaje, 

garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret; 
- echipamente publice la nivel rezidențial și de cartier: creșă, grădiniță, școli primare și 

gimnaziale, licee, dispensare urbane și dispensare policlinice, biserici parohiale. 

 Utilizări admise cu condiționări: 
- se admit servicii aferente zonelor de locuințe prin schimbarea destinației apartamentelor, cu 

respectarea următoarelor condiții: 
 apartamentele sunt situate la parterul clădirilor 
 accesul va fi separat față de cel al locatarilor 
 accesul se face dintr-o stradă principală și nu din curtea locuințelor, din grădină sau 

din zona spațiilor verzi 
 activitatea nu va perturba locuințele 
 extinderile adosate perterului clădirilor se vor considera doar inserții sau continuări la 

extinderi deja existente 
- prin excepție, se admit următoarele servicii profesionale prin conversia apartamentelor situate 

exclusiv la parterul clădirilor și care vor utiliza accesul locatarilor: 
 cabinete medicale individuale, 
 cabinete indiviiduale de avocatură și asistență juridică, 
 cabinete individuale de contabilitate, 
 birouri și ateliere de proiectare și design, 
 birouri individuale de consultanță 

Utilizări interzise: 
- modificări ale spațiilor în clădirile existente care ar putea periclita stabilitatea construcțiilor; 
- locuințe pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de construibilitate; 
- construcții de locuit care prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu 

aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și 
arhitecturii; 

- activități producătoare de noxe, care gnerează trafic intens sau care prezintă riscuri 
tehnologice – incendii, explozii; 

- în raport cu zona funcțională, se interzic orice construcții și amenajări care nu sunt compatibile 
cu specificul zonei; 
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- sunt interzise locuințele individuale în subzona LC – zona de locuințe colective; 
- sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau 

de pe parcelele adiacente; 
- sunt interzise funcțiunile industriale. 

3.3 Valorificarea cadrului natural 
  Amplasamentul ocupă o suprafață relativ plană, orizontală, cu stabilitatea generală și locală 
asigurată. Aceste caracteristici ale terenului îl fac potrivit pentru amplasarea spațiului comercial. 

În zona studiată nu există vegetație cu potențial peisagistic sau alte elemente ale cadrului 
natural ce pot fi afectate prin realizarea investiției propuse. 

Mişcările de teren vor fi făcute numai în interiorul parcelei reglementate. Zonele de teren 
neconstruite vor fi amenajate ca spaţii verzi. 

3.4 Modernizarea circulației 
  Accesul auto şi pietonal în incinta studiată se va realiza de pe latura sudică din str. Stadionului 
și de pe latura nordică din drumul de acces. În incintă vor fi organizate platforme pavate sau din asfalt 
pentru circulaţia auto şi pietonală. 

Locurile de parcare necesare se vor amplasa în incintă, pe terenul beneficiarului, unde se vor 
asigura 8 locuri de parcare, din care: 

- 2 locuri de parcare pentru angajați, 
- 6 locuri de parcare pentru clienți (din care 2 locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități) 

3.5 Zonificare funcțională – reglementări, bilanț teritorial, indicatori urbanistici 
 Se propune ca terenul care face obiectul acestui studiu să treacă în UTR 8, zona LCz – zona 
de locuințe colective formată din ansambluri cu regim de înălțime P+3 ÷ P+10 niveluri, cu 
modificarea funcțiunii dominante, aprobate prin PUG pentru zona LC, din locuințe colective, în spații 
comerciale. 
 Zonificarea funcțională are scopul de a rezolva următoarele obiective principale: 

- organizarea structurii funcţionale a terenului și constituirea cadrului arhitectural - urbanistic 
adecvat zonelor funcționale propuse; 

- asigurarea accesului carosabil și pietonal la nivelul cerințelor actuale. 

Bilanțul teritorial pentru zona studiată este următorul, cu indicatorii urbanistici: 

BILANȚ TERITORIAL - ZONA STUDIATĂ EXISTENT PROPUS   

CATEGORIA DE UTILIZAREA A TERENULUI mp % mp % 

CLĂDIRI  Ac 5.291,84 20,59% 5.798,95 22,56% 

  Acd 22.488,20 - 23.502,42 - 

PLATFORME CAROSABILE   4.372,14 17,01% 4.524,38 17,60% 

ALEI PIETONALE   1.284,33 5,00% 1.360,63 5,29% 

SPAȚII LIBERE, SPAȚII PLANTATE 14.755,69 57,41% 14.020,04 54,54% 

TOTAL 25.704,00 100,00% 25.704,00 100,00% 

  POT  =    20,59%   22,56% 

  CUT  =    0,87   0,91 

 POT maxim admis =  75% (IS)  40% (LC) 75% (IS)  60% (LCz) 

 CUT maxim admis = 2,00 (IS) 4,40 (LC) 2,00 (IS) 4,40 (LCz) 

 Rh maxim admis =   P+10 (LC)   P+10 (LCz) 

 H maxim admis = 45m (LC)   45m (LCz) 
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Bilanțul teritorial pentru parcela reglementată este următorul, cu indicatorii urbanistici: 

BILANȚ TERITORIAL - PARCELA STUDIATĂ EXISTENT PROPUS   

CATEGORIA DE UTILIZAREA A TERENULUI mp % mp % 

CLADIRI  Ac 0,00 0,00% 507,11 58,83% 

  Acd 0,00 - 1.014,22 - 

PLATFORME CAROSABILE   0,00 0,00% 152,24 17,66% 

ALEI PIETONALE   0,00 0,00% 76,30 8,85% 

SPAȚII LIBERE, SPAȚII PLANTATE 862 100,00% 126,35 14,66% 

TOTAL 862,00 100,00% 862,00 100,00% 

  POT =   0,00%   58,83% 

  CUT =   0,00   1,18 

 POT maxim admis =   40%   60% 

 CUT maxim admis =   4,40   4,40 

 Rh maxim admis =   P+10   P+10 

 H maxim admis = 45m   45m 

Rh = -  S+P 

H = -   +6m 

 
Se propune amplasarea spațiului comercial solicitat de beneficiar pe lotul cu numărul 

cadastral 83992. Indicatorii urbanistici propuși pentru acest lot sunt: 

INDICATORI URBANISTICI EXISTENT  PROPUS  

POT =  0,00%  58,83% 

CUT =    0,00   1,18 

POT maxim admis =    40%   60% 

CUT maxim admis =   4,40   4,40 

Regim de înălțime maxim admis = P+10 P+10 

H maxim admis = 45m 45m  

Rh = -  S+P  

H = -  +6m  

 
Spațiu comercial propus, va putea fi amplasat exclusiv în interiorul zonei edificabile delimitată 

conform planșei U02 „Reglementări urbanistice – zonificare”, cu respectarea indicatorilor urbanistici 
menționați.  

Retrageri față de limitele terenului: 
- retragere față de aliniament  = 11,0m 
- retragere posterioară   =   3,5m 
- retragere laterală dreapta  =   0,7m 
- retragere laterală stânga   =   1,6m 
Clădirea va avea suprafața construită de 507,11 m2, cu regimul de înălțime S+P și va 

cuprinde un spațiu comercial, spații de depozitare și administrative.  
În incintă va fi amenajată o platformă pentru parcarea auto, platforme și alei pietonale. 

Terenul neconstruit va fi înierbat și plantat. 

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare  
  În zonă există toate utilităţile necesare noilor funcţiuni. În prezent,  amplasamentul nu este 
racordat la rețelele publice. Pentru buna exploatare a funcțiunilor propuse, se vor asigura toate 
utilitățile necesare.  
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   Alimentarea cu apă 
 Pentru alimentarea cu apă a spațiului comercial propus se va executa un racord la rețeaua de 
alimentare cu apă existentă în zonă. Dimensionarea și condițiile tehnice de executare a racordului și 
a instalațiilor se vor stabili pe baza documentației tehnice întocmite de factori autorizați la faza 
următoare de proiectare. 

 Canalizarea 
 Rețelele din incintă vor fi racordate la rețeaua publică de canalizare existentă în zonă, unde 
vor fi evacuate apele uzate. 

 Alimentarea cu energie electrică 
 Alimentarea cu energie electrică va fi asigurată prin branşament de la reţeaua publică de 
alimentare cu energie electrică. Se propune ca extinderea rețelei să fie executată subteran. 
 Pentru extinderea rețelei electrice existente și realizarea racordului, beneficiarul va solicita 
soluții avizate de la furnizor. Instalațiile din incintă se vor executa în baza unui proiect de specialitate. 

 Alimentarea cu gaze naturale 
 Alimentarea cu gaze naturale va fi asigurată prin branşament de la reţeaua publică de 
alimentare cu gaze naturale. 

 Alimentarea cu energie termică 
 Pentru încălzirea spațiilor interioare se va asigura printr-o centrală termică, cu funcționare pe 
bază de gaze naturale. 

3.7. Protecția mediului 
 Funcţiunea propusă nu reprezintă sursă de poluanţi pentru sol, ape şi aer. De asemenea nu 
se gospodăresc substanţe toxice sau periculoase pentru a fi necesare măsuri de asigurare a 
condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a  sănătăţii populaţiei. 
 Deșeurile rezultate în urma desfășurării activității vor fi colectate selectiv în recipienți speciali 
și vor fi evacuate periodic și transportate de o firmă de salubritate la platforma de colectare a 
deșeurilor. 

3.8. Obiective de utilitate publică 
 Pentru realizarea clădirii propuse, nu sunt necesare transferuri de proprietate a terenurilor. 
Amplasamentul studiat nu face obiectul unui litigiu. 

4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE 
 Planul Urbanistic Zonal modifică reglementările parcelei studiate, cu modificarea funcțiunii 
dominante, aprobate prin PUG pentru zona LC, din locuințe colective, în spații comerciale. 

Parcela reglementată prin prezenta documentație trece în UTR 8, zona LCz – zona de 
locuințe colective formată din ansambluri cu regim de înălțime P+3 ÷ P+10 niveluri  
 Profilul construcţiei propuse va fi detaliat pe fiecare specialitate la fazele ulterioare de 
proiectare. 
 În prezenta documentație s-a studiat zona în vedera obţinerii dreptului de construire și găsirea 
unei soluții optime de realizare a zonelor funcţionale care să corespundă opțiunilor factorilor de 
decizie și totodată să permită soluționarea cererii beneficiarului, în condițiile creării unui cadru 
arhitectural - urbanistic armonios și unitar, conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Bacău 
2014-2020 și Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Bacău. 

Costurile pentru realizarea obiectivului propus vor fi suportate integral de către 
beneficiar. 
 Pentru ca acest studiu să devină un instrument de lucru în vederea urmăririi aplicării 
prescripțiilor și recomandărilor detaliate, documentația este însoțită de un regulament. 
 Prevederile planului urbanistic zonal devin aplicabile și operaționale numai după avizarea în 
Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din Consiliul Local Bacău și aprobarea sa 
de către Consiliul Local Bacău. 

 
 

 
         Șef proiect, 

         arh. Catinca Dobreanu 


