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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 
REGISTRATURA

Nr
din

CĂTRE,
PRIMARIA BACAU/UAT MUN. BACAU/DIRCTIA ARHITECT SEE,

REF; RĂSPUNS ADRESA 573217/9.11.2020

DOMNULE PRIMAR,

In atentia Arh. Sef,

Subscrisa SC DIACENTER & DESIGN SRL , cu sediul iu Bac au, str B-dul 
Unirii, nr.41A, etaj 6, ap. 18, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 
14/237/15.02.2016, CUI 35648855, adresa de email office@officediacenter.ro, tel mobil: 
0747133100, reprezentata de administrator Patriche Ciprian-Gheorghe, avand in vedere 
adresa dvs. nr. 573217/9.11.2020 privind exprimarea unui punct de vedere fata de 
sesizarile/obiectiunUe/sugestiile si propunerile provenite de la persoane fizice in legătură 
cu cererea subscrisei, de aprobare a unui PUD vizând „CONSTRUIRE CLUB 
FITNESS, BIROURI SOCIETATE DIN CADRUL PROIECTULUI - 
CONSTRUIRE CLUB FITNESS, EFICIENTIZARE ENERGETICA IN 
VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRI COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII, 
BIROURI SOCIETATE, ; ÎMPREJMUIRE TEREN pe strada Slanicului nr.l bis 
din Municipiul Bacau,

Suntem in măsură sa va comunicam următorul

RĂSPUNS,
După cum urrneaza :

l.Fata de sesizarea Asociației de proprietari nr.83 ( Înregistrata sub nr. 
136/22.10.2020), va rugam sa constatati ca aceasta nu este fundamentata.

Deși se invoca o „ afectare ,, a proprietarilor din zona propusa pentru PUD, nu se 
specifica punctual care ar fi natura /cauza presupusei afectări.

-Proiectul PUD a fost publicat/ a făcut obiectul procedurilor de publicitate 
prevăzute de HCL 109/2012, rezultând așadar opozabilitatea acestuia fata de toate 
persoanele interesate sa promoveze obiectiuni/propuneri MOTlVATE/dovedite in 
concret, si nu simple afirmatii fara nici un suport probator.

Simplul refuz de a -si exprima acordul pentru aprobarea PUD ului analizat, fara ca 
acesta sa fie Întemeiat pe o baza concreta, reprezintă exercitarea abuziva a dreptului
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2.3.Cu privire la semnalarea unor inadvertențe privitoare la menționarea 
vecinătăților /cailor de aces/categoria zonala inserata in plan , suntem in măsură sa va 
anexam planul ele amplasament criticat, pentru a constata mentionarea corecta a tuturor 
parametrilor tehnici semnalati,

2.4. Cu privire la o pretinsa suprapunere intre terenul reprezentând servitutea de trecere 
a Cabinetului Medical si cel apartinand societății petente , va rugam sa constatati ca 
servitutea de trecere semnalata nu este legitima/recunoscuta /statuata printr-un titlu legal 
care sa poata anula dreptul nostru de proprietate-iiitabulat/opozabil ,,erga omnes,, . 
Pe de alta parte, noi am prezentat titlul de proprietate si documentația cadastrala aferenta 
amplasamentului analizat, de unde rezulta fara echivoc apartenența terenului la 
patrimoniul subscrisei. In fine, din studierea planului de amplasament, se poate obseiva 
ca obiectivul nu blochează accesul la CIM ul respectiv, existând suficient spațiu cu acest 
scop - 3,6 m- conform măsurătorilor din teren și schiței atașate.

IN subsidiar în momentul amenjarilor exterioare sigur vom pava sau asfalta aceea 
intrare pana la CIM, deoarece în contextul unei clădiri moderne nu putem rămâne cu 
acest aspect a vecinătăților.

2.5. Cu privire la faptul ca documentația ar fi realizata exclusiv pentru obținerea 
avizului rutier, va rugam sa aveți in vedere ca a fost vorba de o eroare materiala, 
strecurata in procedura de printare, in care nu s-au mai efectuat modificările cuvenite, 
insa aceasta deficienta a fost remediata in timp util, fiind depusa pagina cu mențiunea 
corecta. Prin urmare, sesizarea nu mai are obiect la acest moment.

2.6. Cu privire la obținerea avizului ISU, va comunicam anexat adresa ISU Bacau nr. 
1132248/7.09.2020, din care rezulta ca , in aceasta faza de proiectare PUD, instituția nu 
emite aviz de securitate la incendiu, obligativitate impusa ulterior, după parcurgerea si 
aprobarea etapei privind PUD , in cadrul proiectării DTAC.

Ori, analiza si solutionarea sesizărilor aduse la cunoștința subscrisei trebuie sa vizeze 
strict etapa PUD in care ne aflam la acest moment/documentele suficiente si necesare 
dezbateri PUD ului propus, in Consiliul Local.

2.7. Faptul ca obiectivul ar fi ,,inoportun, nefiind in interesul cetățenilor , întrucât 
sunt multe spatii de inchiriere pentru birouri si sedii de firma in zona,, , nu reprezintă o 
obiectiune fundamentata, care sa poata fi reținuta in aceasta etapa tehnica, reprezentând 
simple speculatii si opinii personale ale petentilor. Tocmai pentru faptul ca zona este 
caracteristica pentru spatii de firma/sedii de birouil, generează posibilitatea ca investiția 
subscrisei sa fie realizata, pe aceleași principiii nediscriminatorii care au susținut 
autorizarea celorlalte edificii avand utilitatea/destinatia precizata mai sus. Așadar, 
funcționalitatea /destinației urbanistica a zonei este data de clădirile si activitatile 
autorizate/permise pentru respectivul areal, constituind premise pentru autorizarea 
propusa de subscrisa si nu impedimente de ordin legal, asa cum au fost prezentate de 
petenti.



-Procentul de ocupare al terenului stabilit pentru zona in discuție este respectat, 
soluția propusa incadrandu-se in limitele impuse in CU.

5. Fata de obiectiiinile formulate de Constantin Andi eia Laura (in calitate de titular 
al CIM Constantin Laura), va rugam sa nu le rețineți, pentru următoarele considerente:

-Cu privire la nerespectarea metodologiei de elaborare si conținutul cadru al PUD, 
indicativ GM 009-2000, veți constata ca documentația propusa respecta intru totul, 
normativele impuse de lege. Nu se indica punctual care ar fi neconformitatile avute in 
vedere la momentul avansarii unei asemenea critici, cel care afirma fiind obligat sa si 
probeze susținerile sale.

-Destinația clădirii propuse respecta funcțiunile complementare inserate in CU .De 
altfel, prin CU emis, autoritatea publica executiva stabilește documentatia/conditiile 
necesare pentru aprobarea demersului nostru, noi conformandu-ne cerințelor impuse in 
CU.

-In aceeași maniera echivoca, petenta nu indica ce prevederi din Regulamentul Local 
de Urbanism au fost incalcate , referitoare la amplsarea clădirilor fata de limitele 
laterale si posterioare ale parcelelor.

-Petenta interpretează greșit prevederile art.48 din legea 350/2001, in sensul in care 
susține ca PUD ul nu ar putea schimba funcțiunea terenului/retragerile fata de limitele 
parcelei. Conform art. 48 alin.2 lit.b si c, PUD ul reglementează tocmai aceste 
aspecte/derogari de la PUC, inclusiv retragerile fata de limitele laterale si procentul de 
ocupare al terenului.

-Cu privire la calea de acces majora , aceasta chestiune a fost rectificată, asa cum am 
aratat mai sus, anexand si cu aceasta ocazie planul de amplasament modificat. Este 
asigurata calea de acces necesara si suficienta pentru funcțiunea clădirii deținuta de CIM 
Constantin Andreia Laura precum și accesul la parcările și garajele din spate.

-Referitor la necesitatea elaborării unui PUZ, fata de rolul si scopul PUD ului, asa 
cum este acesta reglementat la art. 48 din L 350/2001, rezulta nelegalitatea unei 
asemenea propuneri/obiectiuni. Toate aspectele descrise de petenta, care ar trebui sa faca 
obiectul unui PUZ, sunt chestiuni caracteristice PUD ului impus prin CU.

6. Referitor la petiția dnei Stoica Nicolina ( nr. 570821/26.10.2020) , observam ca 
aceasta reprezintă o reiterarea a obiectiunilor deja antamate mai sus, fapt pentru care nu 
consideram necesara reluarea acestora.



CĂTRE,
PRIMARIA BACAU/UAT MUN. BACAU/DIRCTIA ARHITECT SEE,

REF; RĂSPUNS ADRESA 573217/9.11.2020

DOMNULE PRIMAR,

In atentia Arh. Sef,

Subscrisa SC DIACENTER & DESIGN SRL , cu sediul in Bac au, str B-dul 
Unirii, nr.41A, etaj 6, ap. 18, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 
14/237/15.02.2016, CUI 35648855, adresa de email office@officediacenter.ro, tel mobil: 
0747133100, reprezentata de administrator Patriche Ciprian-Gheorghe, avand in vedere 
adresa dvs. nr. 573217/9.11.2020 privind exprimarea unui punct de vedere fata de 
sesizarile/obiectiunile/sugestiile si propunerile provenite de la persoane fizice in legătură 
cu cererea subscrisei, de aprobare a unui PUD vizând „CONSTRUIRE CLUB 
FITNESS, BIROURI SOCIETATE DIN CADRUL PROIECTULUI - 
CONSTRUIRE CLUB FITNESS, EFICIENTIZARE ENERGETICA IN 
VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRI COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII, 
BIROURI SOCIETATE, ; ÎMPREJMUIRE TEREN pe strada Slanicului nr.l bis 
din Municipiul Bacau,

Suntem in măsură sa va comunicam următorul

RĂSPUNS,
După cum urrneaza :

l.Fata de sesizarea Asociației de proprietari nr.83 ( Înregistrata sub nr. 
136/22.10.2020), va rugam sa constatati ca aceasta nu este fundamentata.

Deși se invoca o „ afectare „ a proprietarilor din zona propusa pentru PUD, nu se 
specifica punctual care ar fi natura /cauza presupusei afectări.

-Proiectul PUD a fost publicat/ a făcut obiectul procedurilor de publicitate 
prevăzute de HCL 109/2012, rezultând așadar opozabilitatea acestuia fata de toate 
persoanele interesate sa promoveze obiectiuni/propuneri MOTlVATE/dovedite in 
concret, si nu simple afirmatii fara nici un suport probator.

Simplul refuz de a -si exprima acordul pentru aprobarea PUD ului analizat, fara ca 
acesta sa fie Întemeiat pe o baza concreta, reprezintă exercitarea abuziva a dreptului 
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petentei, peste limitele permise ele legiuitor (cu incalcarea art. 15/art. 1325 raportat la 
art. 1270 Cod Civil), fapt care generează prejudicierea intereselor noastre legitime si care 
nu poate fi retinut de către autoritatea publica locala, in scopul RESPINGERII PUD ului, 
semnalat de petenti.

2.Cu privire la sesizarea numitului Grigoras Viorel ( adresa 
nr.570945/27.10.2020), va rugam sa nu rețineți temeinicia acesteia, aspectele semnalate 
find nereale/nedovedite si in plus, fara relevanta scontata de expeditor, neconstituindu-se 
in motive care ar putea justifica refuzul autoritatii competente, de aprobare a PUD ului 
solicitat.

Punctual, argumentam după cum urrneaza :

2.1. Neregularitatea privind neacordarea termenului de a formula observatii de către 
persoanele intersate nu poate fi reținuta, atat timp cat procedura de publicitate ceruta de 
HCL 109/2012 a fost Îndeplinita si petentul si-a exercitat dreptul de a comunica 
obiectiuni la proiectul dezbătut. Prin urmare, nu i s-a incalcat nici un interes legitim , 
acesta nedovedind vreo vatamare concreta .

2.2. Cu privire la presupusa blocare a accesului la cele sase garajele din zona, din si 
spre strada Slanicului , aspectul nu se confirma la fata locului, raportat la planul de 
situatie/de amplasament-parte componenta a documentației tehnice necesare aprobării 
PUD ului( reanexata si cu aceasta ocazie).

-Pe de o parte, se poate constata ca in plan, sunt figurate dimensiunile/coordonatele 
si distantele de la strada principala- 3,55 m / respectiv 3,70 iii latime ( deci incap chiar 
si doua mașini simultan pe langa obiectivul propus, spre zona garajelor ). Asta deși 
chestiunea in discuție nu poate constitui o problema a subscrisei -proprietara pe terenul 
respectiv. In discuție fiind o cale cu regim de drum public, nu subzista necesitatea unui 
drum de servitute care sa trebuiască sa fie asigurat de suberisa, cu atat mai mult cu cat 
strada Slanicului are o latime de 3,65 m, din trotuar in trotuar.

-De asemenea, din constatările efectuate la fata locului, rezulta ca in realitate, exista 
constructii/amenajari provizorii neautorizate, care îngustează accesul, amenajari realizate 
insa de locatarii din zona. Ne referim aici , cu titlu exemplificativ, la : gardului din 
dreapta blocului, amplasat neautorizat, cu incalcarea proprietății subscrisei ; ridicarea de 
pompe si gardulete in spatele obiectivului, care bocheaza accesul la garaje dinspre strada 
Neagoe Vodă, etc. Toate aceste improvizatii nu ne aparțin, au fost ridicate neautorizat, cu 
depășirea propritatilor vecine, inclusiv prin amplasarea lor pe terenul nostru. Nu putem fi 
astfel, facuti responsabili, despre situația din zona analizata, in sensul in care sa ni se 
refuze un proiect care urmărește o mai buna sistematizare urbanistica a arealului 
respectiv.



2.3.C li privire la semnalarea unor inadvertențe privitoare la menționarea 
vecinătăților /cailor de aces/categoria zonala inserata in plan , suntem in măsură sa va 
anexam planul de amplasament criticat, pentru a constata mentionarea corecta a tuturor 
parametrilor tehnici semnalati.

2.4. Cu privire la o pretinsa suprapunere intre terenul reprezentând servitutea de trecere 
a Cabinetului Medical si cel apartinand societății petente , va rugam sa constatati ca 
servitutea de trecere semnalata nu este legitima/recunoscuta /statuata printr-un titlu legal 
care sa poata anula dreptul nostru de proprietate-intabulat/opozabil „erga omnes,, . 
Pe de alta parte, noi am prezentat titlul de proprietate si documentația cadastrala aferenta 
amplasamentului analizat, de unde rezulta fara echivoc apartenența terenului la 
patrimoniul subscrisei. In fine, din studierea planului de amplasament, se poate observa 
ca obiectivul nu blochează accesul la CIM ul respectiv, existând suficient spațiu cu acest 
scop - 3,6 m- conform măsurătorilor din teren și schiței atașate.

IN subsidiar în momentul amenjarilor exterioare sigur vom pava sau asfalta aceea 
intrare pana la CIM, deoarece în contextul unei clădiri moderne nu putem rămâne cu 
acest aspect a vecinătăților.

2.5. Cu privire la faptul ca documentația ar fi realizata exclusiv pentru obținerea 
avizului rutier, va rugam sa aveți in vedere ca a fost vorba de o eroare materiala, 
strecurata in procedura de printare, in care nu s-au mai efectuat modificările cuvenite, 
insa aceasta deficienta a fost remediata in timp util, fiind depusa pagina cu mențiunea 
corecta. Prin urmare, sesizarea nu mai are obiect la acest moment.

2.6. Cu privire ia obținerea avizului ISU, va comunicam anexat adresa ISU Bacau nr. 
1132248/7.09.2020, din care rezulta ca , in aceasta faza de proiectare PUD, instituția nu 
emite aviz de securitate la incendiu, obligativitate impusa ulterior, după parcurgerea si 
aprobarea etapei privind PUD , in cadrul proiectării DTAC.

Ori, analiza si solutionarea sesizărilor aduse la cunoștința subscrisei trebuie sa vizeze 
strict etapa PUD in care ne aflam la acest moment/documentele suficiente si necesare 
dezbateri PUD ului propus, in Consiliul Local .

2.7. Faptul ca obiectivul ar fi „inoportun, nefiind in interesul cetățenilor , intrucat 
sunt multe spatii de închiriere pentru birouri si sedii de firma in zona,, , nu reprezintă o 
obiectiune fundamentata, care sa poata fi reținuta in aceasta etapa tehnica, reprezentând 
simple speculatii si opinii personale ale petentilor. Tocmai pentru faptul ca zona este 
caracteristica pentru spatii de firma/sedii de birouri, generează posibilitatea ca investiția 
subscrisei sa fie realizata, pe aceleași principiii nediscriminatorii care au susținut 
autorizarea celorlalte edificii avand utilitatea/destinatia precizata mai sus. Așadar, 
funcționalitatea /destinația urbanistica a zonei este data de clădirile si activitatile 
autorizate/permise pentru respectivul areal, constituind premise pentru autorizarea 
propusa de subscrisa si nu impedimente de ordin legal, asa cum au fost prezentate de 
petenti.



Reiteram ca subscrisa trebuie sa beneficieze de același tratament adminisrativ 
precum toate societățile care au obtinut CU permisive si au realizat investitii in zona 
respectiva. Tocmai raportat la destinația complementara permisa si avand in vedere 
folosința aprobata pentru zona respectiva, am decis sa investim resurse importante in 
vederea achiziționării amplasamentului si realizării obiectivului propus. De asemenea, 
oportunitatea soluției constructive tine de voința deliberativului local, conform 
atribuțiilor stipulate exclusiv in favoarea Consiliului Local de către Codul Administrativ, 
si nu poate fi decisa abuziv, de un număr restrâns de indivizi.

2.8. Referitor la pretinsa îngrădire a concesiunii asupra garajelor, am răspuns 
detaliat mai sus, nu este cazul incidenței unei asemenea premise. Exista spațiul /distanta 
suficienta, conform planului /dimensiunilor inserate in planul de amplasament -parte a 
documentației tehnice ( reanexat si cu aceasta ocazie).

3. In ceea ce privește sesizarea semnata de Duma Gabriela ( ex Baluta)-locatara in 
imobilul situat la nr. 2 sc.A de pe strada Slanicului, deși se erijează in reprezentanta 
inteerselor locatarilor, nu prezintă nici un mandat in acest sens.

-Critica privind locurile de parcare nu se confirma, investiția propusa incadrandu-se, 
din aceasta perspectiva, in condițiile urbanistice existente ( patru locuri de parcare 
aferenta construcției propuse).

Restul chestiunilor aduse in discuție tin de politica de sistematizare urbanistica a 
Primăriei si nu de obligatii care ne-ar pută fi noua impuse.

Faptul ca in zona sunt amplasate artificii improvizate de locatari, neautorizate, care 
restrâng accesul , nu poate fi imputat subscrisei si nici nu trebuie sa fie in măsură a ne 
afecta investiția. Sistematizarea urbanistica in mod unitar /coerent tine de obligația 
autoritatii publice locale, neputand fi acordata insemnatate/prioritate menținerii unor 
improvizatii neautorizate, in detrimentul unei investitii care respecta toate normativele in 
domeniu. Este rezonabil a considera ca autoritatea locala va descuraja orice forme de 
improvizatii pe spațiul public, neputand fi avute in vedere in contextul realizării unui 
obiectiv precum cel al subscrisei.

4. Cu privire la revenirea formulata de Asociația in .83 ( nr. 571001/27.10.2020), va 
rugam sa aveți in vedere răspunsurile noastre mai sus dezvoltate, care ating si obiectiunile 
Asociației ( fiind in mare parte, comune cu ale celorlalți petenti).

-Clădirea de locuințe din latura nordica nu va fi afectata din perspectiva lipsei de 
lumina naturala, construcția propusa respectând distantele stipulate de lege in acest sens.

Va rugam sa aveți in vedere studiul de insorire depus in documentația tehnica .

-Soluția constructiva propusa respecta normativele privind poluarea/protejarea 
vegetatiei/arborilor protejati, contrariul trebuind a fi dovedit de petentul care il afirma. 
Nu rezulta din obiectiunile sale, cu ce anume se incalca respectivele normative.



-Procentul de ocupare al terenului stabilit pentru zona in discuție este respectat, 
soluția propusa incadrandu-se in limitele impuse in CU,

5. Fata de obiectiunile formulate de Constantin Andreia Laura (in calitate de titular 
al CIM Constantin Laura), va rugam sa nu le rețineți, pentru următoarele considerente:

-Cu privire la nerespectarea metodologiei de elaborare si conținutul cadru ol PUD, 
indicativ GM 009-2000, veți constata ca documentația propusa respecta intru totul, 
normativele impuse de lege. Nu se indica punctual care ar fi neconformitatile avute in 
vedere la momentul avansarii unei asemenea critici, cel care afirma fiind obligat sa si 
probeze susținerile sale.

-Destinația clădirii propuse respecta funcțiunile complementare inserate in CU .De 
altfel, prin CU emis, autoritatea publica executiva stabilește documentatia/conditiile 
necesare pentru aprobarea demersului nostru, noi conformandu-ne cerințelor impuse in 
CU.

-în aceeași maniera echivoca, petenta nu indica ce prevederi din Regulamentul Local 
de Urbanism au fost incalcate , referitoare la amplsarea clădirilor foto de limitele 
laterale si posterioare ale parcelelor.

-Petenta interpretează greșit prevederile art.48 din legea 350/2001, in sensul in care 
susține ca PUD ul nu ar putea schimba funcțiunea terenului/retragerile fota de limitele 
parcelei. Conform art. 48 alin,2 lit.b si c, PUD ul reglementează tocmai aceste 
aspecte/derogari de la PUC, inclusiv retragerile fata de limitele laterale si procentul de 
ocupare al terenului.

-Cu privire la calea de acces majora , aceasta chestiune a fost rectificată, asa cum am 
aratat mai sus, anexand si cu aceasta ocazie planul de amplasament modificat. Este 
asigurata calea de acces necesara si suficienta pentru funcțiunea clădirii deținuta de CIM 
Constantin Andreia Laura precum și accesul la parcările și garajele din spate.

-Referitor la necesitatea elaborării unui PUZ, fata de rolul si scopul PUD ului, asa 
cum este acesta reglementat la art. 48 din L 350/2001, rezulta nelegalitatea unei 
asemenea propuneri/obiectiuni. Toate aspectele descrise de petenta, care ar trebui sa faca 
obiectul unui PUZ, sunt chestiuni caracteristice PUD ului impus prin CU.

6. Referitor la petitia dnei Stoica Nicolina ( nr. 570821/26.10.2020) , observam ca 
aceasta reprezintă o reiterarea a obiectiunilor deja antamate mai sus, fapt pentru care nu 
consideram necesara reluarea acestora.



Fata de aspectele mai sus invocate, va rugam sa constatati netemeinicia/lipsa de 
relevanta a obiectiunilor sesizate de sus numiti, acestea neputand duce la respingerea 
cererii de dezbatere a PUD ului in CL, sens in care urrneaza sa admiteti cererea de punere 
in discuție a PUD ului, de către CL Bacau.

Decizia administrativa nu poate soluționa in sens negativ propunerea noastra, numai 
in baza unor sesizari/opinii nefundamentate ale locatarilor din zona. Din ce se Înțelege, 
aceștia nu aduc obiectiuni corespunzătoare realitatii privind afectarea amplasamentului/a 
vieții in zona respectiva. Ori, atat timp cat destinația zonei este una specifica si 
corespunde obiectivului propus, asa cum rezulta si din CU emis de către Primaria Bacau, 
acest criteriu a fost avut in vedere de subscrisa la data achiziționării terenului/planificari 
investiției preconizate, demersuri care au fost susținute de imense eforturi financiare. 
Simplele temeri ale unora sau altora nu pot constitui motive de respingere a poiectului 
solicitat spre aprobare, fara prejudicierea noastra iremediabila , inclusiv din perspectiva 
respectării dreptului de proprietate al subscrisei, privit in plenitudinea elementelor sale.

Anexam planul de amplasament refăcut, cu specificarea distantelor /lățimilor cailor de 
acces dinspre si către amplasamentul vizat/ cu corectarea erorii materiale privind scopul 
Întocmirii documentației, respectiv cu corijarea mențiunilor referitoare la calea de acces 
in str. Gării.

BNEFICIAR

SC DIACENTER& DESIGN SRL



CĂTRE,
PRIMARIA BACAU/UAT MUN. BACAU/DIRCTIA ARHITECT SEE,

REF; RĂSPUNS ADRESA 573217/9.11.2020

DOMNULE PRIMAR,

In atentia Arh. Sef,

Subscrisa SC DIACENTER & DESIGN SRL , cu sediul in Bac au, str B-dul 
Unirii, nr.41A, etaj 6, ap. 18, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 
J4/237/15.02.2016, CUI 35648855, adresa de email office@Qfficediacenter.ro, tel mobil: 
0747133100, reprezentata de administrator Patriche Ciprian-Gheorghe, avand in vedere 
adresa dvs. nr. 573217/9.11.2020 privind exprimarea unui punct de vedere fata de 
sesizarile/obiectiumle/sugestiile si propunerile provenite de la persoane fizice in legătură 
cu cererea subscrisei, de aprobare a unui PUD vizând „CONSTRUIRE CLUB 
FITNESS, BIROURI SOCIETATE DIN CADRUL PROIECTULUI - 
CONSTRUIRE CLUB FITNESS, EFICIENTIZARE ENERGETICA IN 
VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRI COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII, 
BIROURI SOCIETATE, ; ÎMPREJMUIRE TEREN pe strada Slanicului nr.l bis 
din Municipiul Bacau,

Suntem in măsură sa va comunicam următorul

RĂSPUNS ,
După cum urrneaza :

l.Fata de sesizarea Asociației de proprietari nr.83 ( Înregistrata sub nr. 
136/22.10.2020), va rugam sa constatati ca aceasta nu este fundamentata.

Deși se invoca o „ afectare „ a proprietarilor din zona propusa pentru PUD, nu se 
specifica punctual care ar fi natura /cauza presupusei afectări.

-Proiectul PUD a fost publicat/ a făcut obiectul procedurilor de publicitate 
prevăzute de HCL 109/2012, rezultând așadar opozabilitatea acestuia fata de toate 
persoanele interesate sa promoveze obiectiuni/propuneri MOTlVATE/dovedite in 
concret, si nu simple afirmatii fara nici un suport probator.

Simplul refuz de a -si exprima acordul pentru aprobarea PUD ului analizat, fara ca 
acesta sa fie Întemeiat pe o baza concreta, reprezintă exercitarea abuziva a dreptului 
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petentei, peste limitele permise de legiuitor (cu incalcarea art. 15/art. 1325 raportat la 
art. 1270 Cod Civil), fapt care generează prejudicierea intereselor noastre legitime si care 
nu poate fi retinut de către autoritatea publica locala, in scopul RESPINGERII PUD ului, 
semnalat de petenti.

2.Cu privire la sesizarea numitului Grigoras Viorel ( adresa 
nr.570945/27.10.2020), va rugam sa nu rețineți temeinicia acesteia, aspectele semnalate 
find nereale/nedovedite si in plus, fara relevanta scontata de expeditor, neconstituindu-se 
in motive care ar putea justifica refuzul autoritatii competente, de aprobare a PUD ului 
solicitat.

Punctual, argumentam după cum urrneaza :

2.1. Neregularitatea privind neacordarea termenului de a formula observatii de către 
persoanele intersate nu poate fi reținuta, atat timp cat procedura de publicitate ceruta de 
HCL 109/2012 a fost Îndeplinita si petentul si-a exercitat dreptul de a comunica 
obiectiuni la proiectul dezbătut. Prin urmare, nu i s-a incalcat nici un interes legitim , 
acesta nedovedind vreo vatamare concreta .

2.2. Cu privire la presupusa blocare a accesului la cele sase garajele din zona, din si 
spre strada Slanicului , aspectul nu se confirma la fata locului, raportat la planul de 
situatie/de amplasament-parte componenta a documentației tehnice necesare aprobării 
PUD ului( reanexata si cu aceasta ocazie).

-Pe de o parte, se poate constata ca in plan, sunt figurate dimensiunile/coordonatele 
si distantele de la strada principala- 3,55 m / respectiv 3,70 m latime ( deci incap chiar 
si doua mașini simultan pe langa obiectivul propus, spre zona garajelor ). Asta deși 
chestiunea in discuție nu poate constitui o problema a subscrisei -proprietara pe terenul 
respectiv. In discuție fiind o cale cu regim de drum public, nu subzista necesitatea unui 
drum de servitute care sa trebuiască sa fie asigurat de suberisa, cu atat mai mult cu cat 
strada Slanicului are o latime de 3,65 m, din trotuar in trotuar.

-De asemenea, din constatările efectuate la fata locului, rezulta ca in realitate, exista 
constructii/amenajari provizorii neautorizate, care ingusteaza accesul, amenajari realizate 
insa de locatarii din zona. Ne referim aici , cu titlu exemplificativ, la : gardutul din 
dreapta blocului, amplasat neautorizat, cu incalcarea proprietății subscrisei ; ridicarea de 
pompe si gardulete in spatele obiectivului, care bocheaza accesul la garaje dinspre strada 
Neagoe Vodă, etc. Toate aceste improvizatii nu ne aparțin, au fost ridicate neautorizat, cu 
depășirea propritatilor vecine, inclusiv prin amplasarea lor pe terenul nostru. Nu putem fi 
astfel, facuti responsabili, despre situația din zona analizata, in sensul in care sa ni se 
refuze un proiect care urmărește o mai buna sistematizare urbanistica a arealului 
respectiv.



2.3.Cu privire la semnalarea unor inadvertențe privitoare ia mentionarea 
vecinătăților /cailor de aces/categoria zonala inserata in plan , suntem in măsură sa va 
anexam planul de amplasament criticat, pentru a constata mentionarea corecta a tuturor 
parametrilor tehnici semnalati.

2.4. Cu privire la o pretinsa suprapunere intre terenul reprezentând servitutea de trecere 
a Cabinetului Medical si cel apartinand societății petente , va rugam sa constatati ca 
servitutea de trecere semnalata nu este legitima/recunoscuta /statuata printr-un titlu legal 
care sa poata anula dreptul nostru de proprietate-intabulat/opozabil ,,erga omnes,, . 
Pe de alta parte, noi am prezentat titlul de proprietate si documentația cadastrala aferenta 
amplasamentului analizat, de unde rezulta fara echivoc apartenența terenului la 
patrimoniul subscrisei. In fine, din studierea planului de amplasament, se poate observa 
ca obiectivul nu blochează accesul la CIM ul respectiv, existând suficient spațiu cu acest 
scop - 3,6 m- conform măsurătorilor din teren și schiței atașate.

IN subsidiar în momentul amenjarilor exterioare sigur vom pava sau asfalta aceea 
intrare pana la CIM, deoarece în contextul unei clădiri moderne nu putem rămâne cu 
acest aspect a vecinătăților.

2.5. Cu privire la faptul ca documentația ar fi realizata exclusiv pentru obținerea 
avizului rutier, va rugam sa aveți in vedere ca a fost vorba de o eroare materiala, 
strecurata in procedura de printare, in care nu s-au mai efectuat modificările cuvenite, 
insa aceasta deficienta a fost remediata in timp util, fiind depusa pagina cu mențiunea 
corecta. Prin urmare, sesizarea nu mai are obiect la acest moment.

2.6. Cu privire la obținerea avizului ISU, va comunicam anexat adresa ISU Bacau nr. 
1132248/7.09.2020, din care rezulta ca , in aceasta faza de proiectare PUD, instituția nu 
emite aviz de securitate la incendiu, obligativitate impusa ulterior, după parcurgerea si 
aprobarea etapei privind PUD , in cadrul proiectării DTAC.

Ori, analiza si soluționarea sesizărilor aduse la cunoștința subscrisei trebuie sa vizeze 
strict etapa PUD in care ne aflam la acest moment/documentele suficiente si necesare 
dezbateri PUD ului propus, in Consiliul Local .

2.7. Faptul ca obiectivul ar fi „inoportun, nefiind in interesul cetățenilor , intrucat 
sunt multe spatii de inchiriere pentru birouri si sedii de firma in zona,, , nu reprezintă o 
obiectiune fundamentata, care sa poata fi reținuta in aceasta etapa tehnica, reprezentând 
simple speculatii si opinii personale ale petentilor. Tocmai pentru faptul ca zona este 
caracteristica pentru spatii de firma/sedii de birouri, generează posibilitatea ca investiția 
subscrisei sa fie realizata, pe aceleași principiii ne discriminatorii care au susținut 
autorizarea celorlalte edificii avand utilitatea/destinatia precizata mai sus. Așadar, 
funcționalitatea /destinația urbanistica a zonei este data de clădirile si activitatile 
autorizate/permise pentru respectivul areal, constituind premise pentru autorizarea 
propusa de subscrisa si nu impedimente de ordin legal, asa cum au fost prezentate de 
petenti.



Reiteram ca subscrisa trebuie sa beneficieze de același tratament adminisrativ 
precum toate societățile care au obtinut CU permisive si au realizat investitii in zona 
respectiva. Tocmai raportat la destinația complementara permisa si avand in vedere 
folosința aprobata pentru zona respectiva, am decis sa investim resurse importante in 
vederea achiziționării amplasamentului si realizării obiectivului propus. De asemenea, 
oportunitatea soluției constructive tine de voința deliberativului local, conform 
atribuțiilor stipulate exclusiv in favoarea Consiliului Local de către Codul Administrativ, 
si nu poate fi decisa abuziv, de un număr restrâns de indivizi.

2.8. Referitor la pretinsa îngrădire a concesiunii asupra garajelor, am răspuns 
detaliat mai sus, nu este cazul incidenței unei asemenea premise. Exista spațiul /distanta 
suficienta, conform planului /dimensiunilor inserate in planul de amplasament -parte a 
documentației tehnice ( reanexat si cu aceasta ocazie).

3. In ceea ce privește sesizarea semnata de Duma Gabriela ( ex Baluta)-locatara in 
imobilul situat la nr. 2 sc.A de pe strada Slanicului, deși se erijează in reprezentantei 
inteerselor locatarilor , nu prezintă nici un mandat in acest sens.

-Critica privind locurile de parcare nu se confirma, investiția propusa incadrandu-se, 
din aceasta perspectiva, in condițiile urbanistice existente ( patru locuri de parcare 
aferenta construcției propuse).

Restul chestiunilor aduse in discuție tiu de politica de sistematizare urbanistica a 
Primăriei si nu de obligatii care ne-ar pută fi noua impuse.

Faptul ca in zona sunt amplasate artificii improvizate de locatari, neautorizate, care 
restrâng accesul , nu poate fi imputat subscrisei si nici nu trebuie sa fie in măsură a ne 
afecta investiția. Sistematizarea urbanistica in mod unitar /coerent tine de obligația 
autoritatii publice locale, neputand fi acordata insemnatate/prioritate menținerii unor 
improvizatii neautorizate, in detrimentul unei investitii care respecta toate normativele in 
domeniu. Este rezonabil a considera ca autoritatea locala va descuraja orice forme de 
improvizatii pe spațiul public, neputand fi avute in vedere in contextul realizării unui 
obiectiv precum cel al subscrisei.

4. Cu privire la revenirea formulata de Asociația ni .83 ( nr. 571001/27.10.2020), va 
rugam sa aveți in vedere răspunsurile noastre mai sus dezvoltate, care ating si obiectiunile 
Asociației ( fiind in mare parte, comune cu ale celorlalți petenti).

-Clădirea de locuințe din latura nordica nu va fi afectata din perspectiva lipsei de 
lumina naturala, construcția propusa respectând distantele stipulate de lege in acest sens.

Va rugam sa aveți in vedere studiul de insorire depus in documentația tehnica .

-Soluția constructiva propusa respecta normativele privind poluarea/protejarea 
vegetatiei/arborilor protejati, contrariul trebuind a fi dovedit de petentul care il afirma. 
Nu rezulta din obiectiunile sale, cu ce anume se incalca respectivele normative.



-Procentul de ocupare al terenului stabilit pentru zona in discuție este respectat, 
soluția propusa incadrandu-se in limitele impuse in CU.

5.Fata de obiectiunile formulate de Constantin Andreia Laura (in calitate de titular 
al CIM Constantin Laura), va rugam sa nu le rețineți, pentru următoarele considerente:

-Cu privire la nerespectarea metodologiei de elaborare si conținutul cadru al PUD, 
indicativ GM 009-2000, veți constata ca documentația propusa respecta intru totul, 
normativele impuse de lege. Nu se indica punctual care ar fi neconformitatile avute in 
vedere la momentul avansarii unei asemenea critici, cel care afirma fiind obligat sa si 
probeze susținerile sale.

-Destinația clădirii propuse respecta funcțiunile complementare inserate in CU .De 
altfel, prin CU emis, autoritatea publica executiva Stabilește documentatia/conditiile 
necesare pentru aprobarea demersului nostru, noi conformandu-ne cerințelor impuse in 
CU.

-In aceeași maniera echivoca, petenta nu indica ce prevederi din Regulamentul Local 
de Urbanism au fost incalcate , referitoare la amplsarea clădirilor fata de limitele 
laterale si posterioare ale parcelelor.

-Petenta interpretează greșit prevederile art.48 din legea 350/2001, in sensul in care 
susține ca PUD ul nu ar putea schimba funcțiunea terenului/retragerile fata de limitele 
parcelei. Conform art. 48 alin.2 lit>b si c, PUD ul reglementează tocmai aceste 
aspecte/derogari ele la PUG, inclusiv retragerile fata de limitele laterale si procentul de 
ocupare al terenului.

-Cu privire la calea de acces majora , aceasta chestiune a fost rectificată, asa cum am 
aratat mai sus, anexand si cu aceasta ocazie planul de amplasament modificat. Este 
asigurata calea de acces necesara si suficienta pentru funcțiunea clădirii deținuta de CIM 
Constantin Andreia Laura precum și accesul la parcările și garajele din spate.

-Referitor la necesitatea elaborării unui PUZ, fata de rolul si scopul PUD ului, asa 
cum este acesta reglementat la art. 48 din L 350/2001, rezulta nelegalitatea unei 
asemenea propuneri/obiectiuni. Toate aspectele descrise de petenta, care ar trebui sa faca 
obiectul unui PUZ, sunt chestiuni caracteristice PUD ului impus prin CU.

6. Referitor la petitia dnei Stoica Nicolina ( nr. 570821/26.10.2020) , observam ca 
aceasta reprezinte! o reiterarea a obiectiunilor deja antamate mai sus, fapt pentru care nu 
consideram necesara reluarea acestora.



Fata de aspectele mai sus invocate, va rugam sa constatati netemeinicia/lipsa de 
relevanta a obiectiunilor sesizate de sus numiti, acestea neputand duce la respingerea 
cererii de dezbatere a PUD ului in CL, sens in care urrneaza sa admiteti cererea de punere 
in discuție a PUD ului, de către CL Bacau,

Decizia administrativa nu poate soluționa in sens negativ propunerea noastra, numai 
in baza unor sesizari/opinii nefundamentate ale locatarilor din zona. Din ce se intelege, 
aceștia nu aduc obiectiuni corespunzătoare realitatii privind afectarea amplasamentului/a 
vieții in zona respectiva. Ori, atat timp cat destinația zonei este una specifica si 
corespunde obiectivului propus, asa cum rezulta si din CU emis de către Primaria Bacau, 
acest criteriu a fost avut in vedere de subscrisa la data achiziționării terenului/planificari 
investiției preconizate, demersuri care au fost susținute de imense eforturi financiare. 
Simplele temeri ale unora sau altora nu pot constitui motive de respingere a poiectului 
solicitat spre aprobare, fara prejudicierea noastra iremediabila , inclusiv din perspectiva 
respectării dreptului de proprietate al subscrisei, privit in plenitudinea elementelor sale.

Anexam planul de amplasament refăcut, cu specificarea distantelor /lățimilor cailor de 
acces dinspre si către amplasamentul vizat/ cu corectarea erorii materiale privind scopul 
intocmirii documentației , respectiv cu corijarea mențiunilor referitoare la calea de acces 
in str. Gării.

BNEFICIAR



CONSTRUIRE CLUB FITNESS. BIROURI SOCIETATE DIN 
CADRUL 

PROIECTULUI - CONSTRUIRE CLUB FITNESS.
EFICIENTIZARE ENERGETICA IN

VEDEREA îmbunătățiri COMPETITIVITĂȚII 
întreprinderii birouri societate ; 

împrejmuire teren
DENUMIREA PR IIECTULU,

y Er Ei EpIC iA Hi

S.C.DIACENTER & DESIGN S.R.L.

STR.SLANICULUI, NR.1BIS, MUN.BACAU, JUD. BACAU

B.I.A.BOGDAN  MARIAN TIMILIE

FAZA-

P.U.D.



MEMORSU DE PREZENTARE

Cap J. Date generale:

J.I DENUMIREA OBIECTIVULUI:
CONSTRUIRE CLUB FITNESS, BIROURI SOCIETATE DIN CADRUL
PROIECTULUI - CONSTRUIRE CLUB FITNESS, EFICIENTIZARE ENERGETICA IN
VEDEREA îmbunătățiri COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII, BIROURI SOCIETATE, ; 
împrejmuire TEREN
1.2 PROIECTANT:
BJ.A. TIMILIE BOGDAN MARIAN
1.3 BENEFICIAR:
SC DIACENTER 8. DESIGN SRL
1.4 AMPLASAMENT:
STR. SLANICULUI, NR.l B1S,MUN. BACAU
1.5 NUMĂR PROIECT:
04/ 2020
Î.6 FAZA DE PROIECTARE:
P.U.D.

Cap. II Date tehnice:

2.1. Suprafața si situația juridica a terenului
Terenul studiat are o suprafața totala de 243 nnp. sunt conform 

actelor anexate prezentei documentatii. Terenul este situat in intravilanul 
municipiului Bacau.

Folosința actuala: teren curți construcții. Funcțiunea aprobata prin P.U.G. 
2012 este zona locuințe colective, inclusa in UTR 4. Terenul se afla in zona A de 
impozitare.

Obiectivul propus pe terenul de amplasament, se învecinează:
- la NORD str. Slanicului;
- la EST - ; domeniul public, la 8.35 m locuințe coective.
- la SUD domeniul public, parcare, perete garaj 3909
- la VEST domeniul public, la 4.5 m locuințe colective.

2.2. Clima si fenomenele naturale specifice:
Municipiul Bacau se incadreaza intr-o unitate climatica de nuanța continentala, cu 

ierni reci si veri călduroase si cu o predominare a circulației atmosferice dinspre nord si 
nord-vest.

Oscilațiile climatice au o amploare mare atat ca efect al circulației generale a 
atmosferei, cat si ca al influentelor introduse de relief (inversiuni termice).

Schimbările rapide de fronturi atmosferice in perioada de tranzitie-primavara- 
toamna favorizează producerea brumelor târzii si respectiv timpurii. Acestea provoacă 
uneori pagube Însemnate; vânturile predominante sunt dinspre nord-vest si nord, dar nu le 
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iipsesc nici cele dinspre est si sud-est. Regimul precipitațiilor prezintă cantitati mici iarna si 
mari vara.

2.3. Caracteristicile geofizice ale terenutui:
Terenul este situat in zona A cu gradul VIII seismic pe scara MSK, cu coeficientul de 

intensitate seismica ag=0,28 si perioada de colt Tc=0,7 sec.conform Normativului PI00 / 
2013.

Deasemeni amplasamentul este ferit de inundatii si beneficiază de posibilități de 
racord la toate utilitățile necesare unei astfel de investitii.

2.4. Caracteristicile principale ale construcției:
situația EXISTENTA

Terenul de amplasament in momentul de fata este liber de construcții.
sifuafla propusa

Beneficiarul, S.C. DIACENTER & DESIGN S.R.L propune construirea unui club de fitness, 
cabinete si birouri pentru societate.

Construcția nou propusa va cuprinde următoarele spatii:
La parter: Aconstr. = 97.96rnp
- Casa scării

Grup sanitar
Recepție
Cabinet
Cabinet
Grup sanitar persoane cu dizabilitati

S= 7.99mp
S= 2.64mp
S= 12.13mp
S= 18.70mp
$= '19.01 mp
S= 4.37mp

La etaj 1: Aconstr. = 97.96mp
Casa scorii
Grup sanitar
Vestiar
Sala fitness

S= 12.37mp
S= 5.03mp
S= 9.72mp
S= 49.45mp

La etaj 2retras: Aconstr. = 48.84mp
Casa scării
Grup sanitar
Birou
Terasa circulabila

S= 12.37mp
S= 3.00mp
S= 22.99mp
S=41.23mp

Construcția este conceputa dintr-o structura din cadre de beton armat cu regim de 
inaltime parter+ etaj 1 + etaj 2 retras. Cadrele sunt formate din stâlp si grinzi de beton cu 
secțiune variabila.

Colectarea si scurgerea apelor pluviale va fi realizata prin receptoare racordate 
la conductele de evacuare ce vor dirija apele pluviale la reteau de canalizare a orașului.

Obiectivul beneficiază de acces principal pentru clienti/salariati pe latura nordica.

Se vor realiza următorii indicatori:
Regim de inaltime: P+H2R
S teren= 243m2
Sconstruita= RZ.lSm^
Sdesfasurata= 243.1 Om^
P.O.T. existent= 00.00%
C.U.T. existent= 0.00
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P.O.T. propus= 39.97%
C.U.T. propusul .00
Accesul auto - se va realiza din Str. Slanicului.

CIRCULAȚIA RUTIERA (cont planșei A,02)

CIRCULAȚIA RUTIERA $1 PARCARI- existent:
Carosabilul drumului de acces din strada Slanicului in zona studiata, permite 

circulația bidirecționala corecta, deoarece acesta se face prin doua benzi de circulație , 
o banda de circulație pe fiecare sens, cu latime generala de 3.65m. Aceasta are asigurat 
marcajul de delimitare a benzii, iar circulația se face in mod corespunzător.

CIRCULAȚIA RUTIERA SI PARCARI- propunere:
Se propune reglementarea circulației conform planșei A.02- Reglementari Rutiere.
Parcările propuse se vor realiza in interiorul amplasamentului studiat si vor fi dispuse 

perpendicular si paralel pe axul drumului, circulația carosabila deservind clădirii propuse. 
Se propun porcari carosabile cu dale autoblocante in număr de 4 locuri.

Accesul din amplasament spre drumul de acces din strada Slanicului se poate 
realiza in doua sensuri, cu relație la dreapta si la stanga.

ACCESUL IN INCINTA:
Se va realiza prin accesul auto existent de pe strada Slanicului printr-un acces 

rutier existent ce va permite accesul autovehicule pe amplasament.
in incinta se propune un sistem rutier rigid realizat din pavele pentru trafic rutier in 

acest fel se vor asigura manevrele de garare a autovehiculelor si se vor executa doar pe 
terenul proprietate a beneficiarului. Apele meteorice vor fi colectate cu ajutorul unei 
rețele de canalizare pluviala si deversate in rețeaua de canalizare existenta in zona de 
pe drumul de acces din strada Slanicului.

NECESAR PARCARI:
Se propune construirea unui corp de clădire P+1+2R, cu o suprafața construita 

desfasurata de 97.13mp, astfel locurile de parcare au fost dimensionate conform Planului 
Urbanistic General al Municipiului Bacau, si a regulamentului Local de Urbanism aprobat 
prin HCL nr.84/2012, si a reactualizări acestuia prin HCL nr. 385/2016 conform Anexei 4 din 
R.L.U: 
"Necesarul de parcaje, anexa nr.3, necesarul de parcaje, secțiunea CONSTRUCȚII 
COMERCIALE

Se vor asigura pentru clienti:
Un loc de parcare la 200mp din SCD pentru unitati de pana la 400mp.

Astfel pentru proiectul propus se vor amenaja un număr de 3 locuri parcare si un loc de 
parcare pentru persoanele cu dizabilitati, insumand 4 locuri, aferent celor 243.10mp 
construiti desfasurati.

2.5. Amenajari exterioare si sistematizare verticala
Zona studiata nu prezintă alunecări de teren, este stabila din punct de vedere 

geotehnic.
In conformitate cu normativul P7/2000, pentru constuctiile ce se vor executa pe 

terenul studiat, pentru evitarea pătrunderii in teren a apelor de suprafața se vor realiza 
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trotuare. Trotuarele se vor executa din beton cu grosime de lOcm., pe o fundație din 
pietriș de lOcm. prin intermediul unui substrat de nisip.

Sistematizarea pe verticala
Deoarece amplasamentul pe care se construiește obiectivul ocupa o suprafața 

plana, nu sunt necesare lucrări pentru amenajarea terenului pe verticala. Apele pluviale 
vor fi dirijate prin realizarea de pante adecvate, către canalizarea existenta.

2.7. Instalațiile interioare
In vederea asigurării condițiilor specifice corespunzătoare acestor categorii de 

clădiri, obiectivul va fi dotat cu instalatii interioare, după cum urrneaza:

g) Instalații electrice interioare:
Instalațiile electrice interioare se vor realiza conform normativului 17-11 si cuprind 

instalațiile electrice de iluminat, instalațiile de prize generale 220V , instalatii de protecție 
Împotriva t.a.a., instalatii de paratrăsnet si priza de pamant.

Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat fluorescente, pentru asigurarea 
condițiilor de confort luminotehnic, respectiv a nivelurilor de iluminare medii, prescrise de 
normativul PEl 36, in funcție de destinația Încăperilor. In vederea alimentarii cu energie 
electrica a receptoarelor monofazate, clădirea se va echipa cu circuite de prize de 220 
V.

Iluminatul general va fi acționat manual cu Întrerupătoare si comutatoare 
montate Îngropat in tencuiala si amplasate in poziții optime.

b) Instalații termice interioare:

Sistemul adoptat pentru Încălzirea spațiului de producție este centrala termica 
murala pe combustibil gazos, proprie. Se va adopta o instalație interioara de Încălzire 
centrala, de tipul bitubulara, cu distribuție inferioara, cu conducte de distribuție montate 
in canale termice, cu circulația fortata, funcționând cu agent termic apa calda 75 / 65 
grd C. Traseele conductelor termice interioare se aleg astfel incat sa asigure: alimentarea 
tuturor consumatorilor, accesul la conducte, aparate si armaturi in timpul exploatării, 
lungimi minime de rețea, autocompensarea dilatărilor, reducerea numărului de goluri la 
trecerea prin elementele structurale.

Corpurile de încălzire vor fi din otel tip panou, si se vor amplasa astfel incat sa se 
asigure functionarea lor cu eficienta termica maxima si sa se coreleze cu elementele 
construcției, cu mobilierul si cu celelalte instalatii aferente clădirii.

c) Instalații sanitare interioare
Instalațiile sanitare interioare cuprind rețeaua de apa rece pentru consum 

menajer, instalațiile de apa calda de consum, instalațiile de canalizare menajera. Apa 
rece se va asigura de la rețeaua existenta in zona, printr-un branșament propriu cu țeava 
PEHD063mm, si contor clasa C Dn25.

Instalația de distribuție a apei reci se va realiza prin dispunerea unei coloane de 
alimentarea a consumator in porte se va realiza prin racord propriu la coloana de apa, 
consumul fiind masurat printr-un contor clasa C Dnl5. Apa calda de consum va fi 
preparata de centrala termica proprie. Instalațiile de apa rece si apa calda de consum 
se executa din conducte tip pex.

Canalizarea debitelor de scurgere de la punctele de consum se face prin coloane 
de scurgere menajere, din PVC, Dnl 10, Dn75 amplasate cat mai discret posibil in dreptul 
stâlpului si mascate in gheuri.
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Instalația de distribuție a apei reci se va realiza prin dispunerea unei coloane de 
alimentarea a consumator in parte se va realiza prin racord propriu la coloana de apa, 
consumul fiind masurat printr-un contor clasa C Dnl5. Apa calda de consum va fi 
preparata de centrala termica proprie. Instalațiile de apa rece si apa calda de consum 
se executa din conducte tip pex.

Canalizarea debitelor de scurgere de la punctele de consum se face prin coloane 
de scurgere menajere, din PVC, Dnl 10, Dn75 amplasate cat mai discret posibil in dreptul 
stâlpului si mascate in gheuri.

Pentru intervenții in caz de infundare a conductelor pe traseul coloanelor de 
scurgere verticala s-au prevăzut piese de curățire.

Coloanele de canalizare interioare se racordează la căminele de canalizare 
menajera CVext care se racordează la rețeaua de canalizare a municipiului.

2.8. Asigurarea cu utilități:
Pentru asigurarea condițiilor specifice corespunzătoare, obiectivul va avea 

asigurate utilitățile necesare, racordarea utilitdtilor fiind posibila de la drumul de acces;
a) asigurarea cu apa rece - de la rețeaua existenta in zona
b) asigurarea evacuării la canalizare - la rețeaua existenta;
c) asigurarea cu energie termica - prin centrala termica proprie;
d) asigurarea cu energie electrica - pe baza proiect E’ON Moldova;

CAP.3. Finanțarea $i costul investiției
Finanțarea investiției se va face 100% din surse proprii.

CAP.4. Dispoziții finale
Documentația este realizata in 4 (patru) exemplare originale, fiind interzisa 

multiplicarea sau instrainarea acesteia fara acordul proiectantului general. Pentru orice 
neconcordanta a datelor înscrise in documentație, beneficiarul este rugat sa semnaleze 
proiectantului general.

Documentația a fost Întocmită cu respectarea normativelor si legilor in vigoare.
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TDM DESIGN PROIECT
J4/1401/2018 I C.U.I. 39890303 1 lel:0752.119.997 I e-rnail: tdm.proiect@qmail.CQm

MEMORIU - STUDIU DE INSORIRE

DATE GENERALE:

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI:
CONSTRUIRE CLUB FITNESS, BIROURI SOCIETATE DIN CADRUL PROIECTULUI - 
CONSTRUIRE CLUB FITNESS, EFICIENTIZARE ENERGETICA IN VEDEREA 
îmbunătățiri competitivității întreprinderii, birouri societate, ; 
împrejmuire TEREN

1.2 PROIECTANT:

S.C.TDM DESIGN PROIECT S.R.L.

1.3 BENEFICIAR:

S.C. DIACENTER & DESIGN S.R.L

1.4 AMPLASAMENT:

STR. SLANICULUI, NR.IBIS, MUN. BACAU, JUD. BACAU

1.5 NUMĂR PROIECT:

15/2020

1.6 FAZA DE PROIECTARE:

P.U.D.

OBIECTIVUL LUCRĂRI

Prezenta documentație este întocmită în vederea determinării 
condițiilor de iluminare naturală si a influiențelor asupra vecinătăților 
imediate, determinate de amplasarea a unui corp de clădire avănd 
regimul de înălțime P+1 E+2Retras cu destinația de clădire de birouri

Terenul studiat are o supratata de 242mp, conform actelor anexate 
prezentei documentatii.

Obiectivul propus pe terenul de amplasament, se invecineaza:

-la NORD: - str Slanicului,

- la SUD: - parcare, domeniu public

- la VEST: - cale acces parcare; bloc locuințe colective tip P+3E

- la EST : - bloc locuințe colective tip P+3E

SITUAȚIA EXISTENTA

La data vizitei pe amplasament s-au constatat următoarele:
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J4/1401/2018 I C.U.I. 39890303 I tel:0752.119.997 I e-mail: tdm.prQiect@qmail.CQm

• Amplamentul proiectului propus ore o forma poligonala cu 
deschidere directa la un front stradal invecinandu-se astfel : pe 
latura de Nord cu str. Slanicului, strada cu unic sens cu o latime 
carosabila de cca 3,50m îmbrăcăminte asfalt prevăzută cu trotuare 
de o parte si de alta vis a vis un bloc de locuințe P+4E inaltime la 
streasina de +15.90m la o distanta de cca. 14.80 ml fata de corpul de 
clădire propus

• Pe latura de EST, a amplasamentului propus,se invecineaza cu un 
bloc de locuințe colective P+3E, h. comisa = + 12.20m la o distanta de 
cca. 9.55ml fata fata de corpul de clădire propus.

• Pe latura de Sud amplasamentul propus se invecineaza direct cu o 
parcare apartinind domeniului public.

• Pe latura de VEST, a amplasamentului propus,se invecineaza cu un 
bloc de locuințe colective P+3E, h. comisa = + 12.20m la o distanta de 
cca. 4.50ml fata fata de corpul de clădire propus.

DETALIEREA STUDIULUI DE INSORIRE
Principalele direcfii de abordare a Studiului de însorire au fost următoarele:

• Alegerea programului informatic care poate facilita realizarea precisă 
a studiului. în acest sens a fost ales programul de proiectare volumetrică 
ArchiCAD care permite atât introducerea datelor de amplasament (curbe 
de nivel, repere nivelmetrice, limite de amplasament), a volumelor 
construite ale clădirilor cât și a condițiilor specifice de însorire pentru 
România

• Introducerea datelor specifice ale amplasamentului: longitudine, 
latitudine, configurația terenului, limitele amplasamentului, poziția 
construcțiilor pe amplasamentele studiate, volumul exterior al construcțiilor;
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Project Location

Project Name:

Site Full Address:

ROtemplate Edit...

Edit...

Note: Changing Project Location will affect the Sun r
position, including in 3D Views and Cameras with Show in Google Maps... J
stored Date and Time.

Cancel J | OK ~]

9|i Cities ? X

Alexandria a

Amara
Anina
Aninoasa
Arad
Ardud
Arges
Avrig
Azuga
Babadag
Babenl
Bacau

Note: Predefined City locations 
contain longitude, latitude and time 
zone data. Open Attribute Manager to 
edit this list.

Cancel | OK [

01 .Introducere date amplasament in programul de calcul

• Alegerea momentelor de timp la care se vor face observațiile. A fost 
ales astfel drept moment de timp definitoriu asupra influiențelor noii 
construcții asupra amiasamentului vecin data solstițiului de iarnă (21 /22 
decembrie - ziua cea mai scurtă a anului), studiul realizîndu-se pe un 
interval de 8 ore de la răsăritul și până apusul soarelui.

yi^l Create Sun Study

Source:

® 3D Window

O PhotoRendering Window

O From Sunrise to Sunset

(•) From 8 hr

To: 16 ^il hr

Interval:

All Frames
O Frames from 1 to 16

I I Rebuild Model for Each Frame

Use if any Library Part is parametrized to 
change with frame number.

?

Frame Rate: 10

Show

Cancel J | Save...

02.introducerea datelor cu privire la momentele de timp
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- la solstitiu de iarnă ziua este mai scurtă decât noaptea, Soarele este mai 
departe de Pământ, radiafia luminoasă este mai slabă, umbrele purtate de 
obiecte sunt mai pufin definite și mai lungi, spectrul radiafiei solare este mai 
redus fiind filtrat de umezeala din aer și de plafonul de nori.

• Trebuie menfionat că pentru toate imaginile de mai jos s-au folosit 
aceeași parametri, condițiile atmosferice și de vizibilitate ideale , 
diferențele care care au apărut datorîndu-se azimutului solar specific 
anotimpului.

CONCLUZII ALE STUDIULUI DE INSORIRE
• Începînd cu ora 16:00 soarele începe sa apuna , influențele dintre 
clădiri nefiind relevante

• Din imaginile obținute în urma studiului, conform planșelor anexe S.Ol ,si 
S.02 putem concluziona faptul că :

La solstițiul de iarnă , când lumina este mai difuză și azimutul soarelui 
mai coborât determinînd umbre purtate mai lungi, ferestrele locuințele din 
vecinătatea amplasamentului sunt afectate de umbrele purtate de 
construcția propusa in proprtie de 40%. Chiar si in aceste condiții (in care se 
cumulează orele de umbrire) fațadele corpului de clădire propus cat si al 
locuințelor din vecinătatea amplasamentului sunt luminate de razele 
soarelui, asigurând insorirea camerelor de locuit timp de cel puțin 1,5 ore 
pe zi in intervalul orar 8.40 - 16.00 , după acest interval nemaifiind afectate 
de umbrele purtate de construcția propusa.

In urma efectuării studiului de insorire a obiectivului propus - CONSTRUIRE 
CLUB FITNESS, BIROURI SOCIETATE DIN CADRUL PROIECTULUI - 
CONSTRUIRE CLUB FITNESS, EFICIENTIZARE ENERGETICA IN VEDEREA 
îmbunătățiri competitivității întreprinderii, birouri societate, ; 
împrejmuire TEREN 
din strada Slanicului, Nr. 1 Bis, Mun. Bacau, Jud. Bacau, se demonstrează 
prin fotografiile atașate documentației de aviz si se constata ca sunt 
respectate prevederile ord. 119/2014 art. 3, aliniat 1:

[fî) Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie sa asigure 
insorirea acestora pe o durata de minimum 1 :1/2 ore la solstitiul de iarna, a 
încăperilor de locuit din clădire si din locuințele învecinate.]

0«>NUl AIHOTCT iO»

întocmi" i_

artv^R^ erbanescu
------- Radu

ȘERBANESCU

n> : «p' > nr-*»,!
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ora 9.30 azimut 36 gr, dedivit 11 gr

BACAU
46 ° 34' LAT, NORD
26 ° 55' LONG, EST
SOLSTITIUL DE IARNA
21 DECEMBRIE
RĂSĂRIT SOARE 8:18
APUS SOARE 16:54

21 DECEMBRIE
ora 6 18 azimut 54 gr, dsdivitO gr 
ora 6 30 azimut 52 gr, dedivit 2 gr

tvr .vr
.Mir 26"

I-atitudine 46 34 N ir
S

Ixingirudine 26 55 E

ora 10 azvTxit 33 gr, dechvit 15 gi 
ora 10:30 azimut 24 gr, dedivit 16 gr 
ora 11 azvTKit 16 gr, dedrvit 18 gr 
ora 11 30 azimut 8 gr, dedivit 19gi 
ora 12 azimut Ogr. dectvii20gr

STUDIU DE INSORIRE
Conform prevederi ORDIN 119 al Ministerului Sanatati din 04.02.2014

Secțiune transversala de la Nord șpre Sud B-B
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