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Pr. nr. 01/2020          

 

 

 CONSTRUIRE ANSAMBLU  

DE LOCUINTE UNIFAMILIALE 

                                            si IMPREJMUIRE TEREN 

                                
Beneficiar: 

PATEA ZENOELA 

           Documentaţie: 

                                   PLAN URBANISTIC DE DETALIU 

                                                   partea nontehnica 

Amplasament: 

                        str. Arinilor, nr. 29,  

mun. Bacău, jud. BACAU                                                                                

 

                              EXEMPLAR NR.  
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MEMORIU JUSTIFICATIV 

Prezenta documentație a fost întocmită la comanda beneficiarului în baza 

Certificatului de Urbanism nr. 840 din 13.11.2019. 

Terenul studiat, cu o suprafaţă de 5.400,00 mp. este situat în mun. Bacău, 

strada Arinilor, nr.4, cu destinaţia, conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 84/2012, de 

zonă pentru locuinte individuale, inclusă în U.T.R. 6. 

Obiectivul documentaţiei este de construire ansamblu de locuinte individuale 

si imprejmuire teren şi va urmări stabilirea unor reglementări specifice, cu indici 

urbanistici de ocupare şi utilizare a terenului în conformitate cu prevederile   

Terenul care face obiectul acestui studiu se află în intravilanul  

municipiului Bacău într-o zona libera de constructii cu deschidere directa la  

strada Arinilor. 

 

Conform prevederilor certificatului de urbanism, noile imobile se conformează 

atat funcţional cât şi la nivelul regimul de ocupare admis pentru aceasta zona.  

 

• Condiţii de construire specifice: cf. CU - regim de înălţime maxim admis 

P+2, P.O.T. maxim admis 50%, C.U.T. maxim 0,80/1,20; aspectul general al 

clădirii; respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale și 

posterioare ale proprietăţii conform Codului Civil, distanţele minime 

necesare intervenţiilor în caz de incendiu, precum şi distanţele prevăzute 

de normele sanitare.  

• Asigurarea accesului auto din str. Arinilor localizată pe latura de est a 

amplasamentului şi a necesarului de locuri de parcare în incinta studiată. 

• Integrarea unor spaţii verzi amenajate, respectiv de minim 10% din 

suprafaţa construită desfaşurată. 

Accesul pe parcela se va face direct din strada Arinilor (strada cu doua benzi de 

circulatie cu o latime de 6,45m. cu imbracaminte pamant/balast). Acest acces are 7m. 

latime carosabil si cate un trotuar de 1m. de o parte de celalata a strazii. Se va crea o 

circulatie interioara cu sens unic de 3,5m latime cu trotuar de 1m. de o parte de 

celalata. 

Iesirea de pe parcela se face direct in strada Arinilor, cu posibilitate de iesire catre 

dreapta sau catre stanga. La iesire se va amplasa indicatorul rutier STOP. 

Accesul/iesire carosabil si pietonal pe parcelele corespunzatoare fiecarei locuinte 

se va asigura din caile de comunicatie propuse in interiorul parcelei.  

         Se va asigura pentru fiecare locuinta cate un loc de parcare in interiorul 

proprietatii. 

 
Suprafata construita 1 locuinta = 78,00mp. 

Suprafata desfasurata construita 1 locuinta = 78,00mp. x 2 = 156,00mp. 

Se propun 13 locuinte unifamiliale identice 
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Suprafata construita TOTALA locuinte = 78,00mp. x 13 = 1.014,00mp. 

Suprafata desfasurata construita TOTALA locuinte = 156,00mp. x 13 = 2.028,00mp. 

Regimul de înălţime propus  este P+M.  

Inalţimea măsurată la coama este de max. 7,55m. faţă de cota ±0,00; cota ±0,00 

este la +0,60m. faţă de C.T.A.  

           Amplasarea constructiilor propuse in interiorul parcelei se va face cu respectarea 

distantelor minime obligatorii fața de limitele laterale si posterioare ale proprietatii – 

conform Codului Civil, astfel se vor asigura 2,00 pentru faţadele cu goluri. 

Locuintele se vor retrage minim 2,00m. faţă de aliniamentele nou create. 

 

Parcela studiata va fi imprejmuita pe tot conturul acesteia (cu eceptia zonei de 

acces din strada Arinilor) prin intermediul unui gard de 2,00m. inaltime pe un soclu de 

beton de 60cm. peste care se vor monta stalpi metalici intre care se vor pozitiona 

panouri din rigle din lemn dispuse orizontal. 

Parcelele interioare propuse vor fi imprejmuite pe laturi, similar cu tipul de 

imprejmuire mai sus descris. 

Doar pe latura accesului, parcelele interioare propuse vor fi imprejmuite prin 

intermediul unui gard de 2,00m. inaltime pe un soclu de beton de 60cm. peste care se 

vor monta stalpi metalici intre care se vor pozitiona panouri din profile metalice. 

 

 Zona de amplasament beneficiaza de racorduri la toate utilitatile necesare 

dotarii noului cartier de locuinte individuale. 

 

 

      

                                      Intocmit, 

                            arh.  Alexandru Vasile  Geliman  

 

 

 


