
 

MEMORIU TEHNIC P.U.Z.

DATE DE RECUNOAȘTERE  A  INVESTIȚIEI

Denumirea investitiei: PUZ- CONSTRUIRE ANSAMBLU PENTRU LOCUINTE COLECTIVE SI 
SERVICII. INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN

Amplasament: Strada Ghinzii, nr.  4 , 4A   mun. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud

Beneficiar: PONORAN FLORIN VASILE si sotia PONORAN MIRELA ANCA 

Proiect nr. 11/2017

Faza: P.U.Z.

Poiectant: ARHETIP BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L.
str. Cometei, nr. 5, Cluj Napoca, jud. Cluj

Sef proiect: arh. Tiberius BRATU
arh. RUR Claudiu BOTEA

1.2 Obiectul lucrarii
Pentru terenul mentionat mai sus, situat în mun. Bistrița, în intravilanul localitatii, pe str. Ghinzii, nr.  4 si 4A, 

se propune întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 2032/07.08.2017, eliberat 
de Primaria Bistrița, pentru a stabili reglementările conform cărora se va construi un ansamblu de locuințe colective 
și servicii.

Prezentul Plan Urbanistic Zonal constă în aprofundarea şi rezolvarea problemelor funcționale, tehnice şi
estetice din zona studiată, rezultate din analiza situației existente şi a disfuncționalităților.

Prin întocmirea documentației s-a urmărit realizarea următoarelor obiective:
1. Organizarea arhitectural-urbanistică a zonei prin stabilirea amplasamentelor noilor funcțiuni prevazute a se

realiza, precum şi încadrarea lor într-o solutie de ansamblu;
2. Organizarea circulației carosabile şi pietonale, realizarea unor legături corespunzatoare cu celelalte zone ale

localității;
3. Completarea infrastructurii tehnico-edilitare.

- ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE  
Zona studiată are o suprafață de  14195 mp și este situat în localitatea Bistrița,  jud Bistrița Năsăud, str.

Ghinzii, nr. 4 si 4A, în partea de Sud/ Est a localității.

- SITUAȚIA EXISTENTĂ  
Zona în studiu este amplasata în intravilanul mun. Bistrița,  între  str. Ghinzii la Vest, propietate privată la

Nord, limita intravilanului la Est și propietate privată la Sud. Terenul în studiu total PUZ are suprațata totală de  14195
mp și este proprietate a persoanelor fizice și juridice.
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CALCULUL   SUPRAFEȚELOR     -   EXISTENT  

Nr. Crt. Zone funcționale Existent mp Existent %

1 14201 100

2 Din care in- UTR L2 11456

3 Dinc are in – UTR IS1 2745

4 Zona construita 975 6,86

5 Zona carosabila 700 4,94

6 Zona circulatii pietonale/ terase 87 0,62

7 Spatii neamenajate 12433 87,58

3.1. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT
În imediata vecinătate a zonei studiate fondul construite este format din locuințe individuale și clădiri pentru

servicii și comerț.
Pe terenurile aparținând lui Ponoran Mirela Anca și soțul Ponoran Florin Vasile, Zăgrean Ioan și SC De

Producție Servicii și Comerț Thalis SRL, identificat ca făcând parte din zona  destinată “ L2- Zona pentru locuinte si
functiuni  complementare  -  regim de  inaltime max.  P+2”  și  „IS1-  Zona institutii  publice  si  servicii” în  planșa  de
ZONIFICARE, clădirile ce se vor construi, nu vor afecta în niciun fel fondul construit din imediata vecinătate. Terenul
rămas neconstruit va fi reglementat prin prezenta documentație.

3.2. REGIMUL JURIDIC
Terenul studiat se află în intravilanul mun. Bistrița și este proprietate privată a persoanelor fizice și juridice ,

conform extraselor de carte funciară .

3.3. ANALIZA GEOTEHNICA
Terenul studiat nu prezintă riscuri de alunecări de teren. Pentru construirea cladirilor se vor respecta 

indicatiile studiului geotehnic .

3.4. CAILE DE COMUNICATIE   
În prezent există un acces auto și pietonal la parcela cu nr. CAD 4535 direct din str. Ghinzii, care se va

păstra.
În cadrul zonei studiate, circulatia principala se desfăşoară în prezent pe strada Ghinzii, din care se și face

accesul  spre  ansamblul  de locuințe colective propuse prin PUZ, prin intermediul  unei  noi  căi de acces auto și
pietonal propuse în prezenta documentație. 

Dimensionarea căilor de circulații s-a făcut ținându-se cont de normativele în vigoare, astfel încât calea de
acces auto este prevăzută cu câte o bandă de circulatie auto pe sens, în lățime de 3,00m, urmate de un trotuar de
acces pietonal de 1,00m, conform profilelor transversale specifice.

Se va pastra accesul auto din strada secundară ce va deservi zona destinată serviciilor.

3.5. ECHIPAREA EDILITARA
Alimentarea cu apa ; canalizare

Există rețele de apă și canalizare.
Distributie Gaze Naturale

Există rețele de gaze naturale.
Rețele de telefonie

Pe strada Ghinzii există cabluri telefonice supraterane.
Rețele electrice
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Există rețele electrice și posturi trafo

3.6. ANALIZA URBANISTICĂ
Zona studiată are destinația în P.U.G. Bistrița - “ L2- Zona pentru locuinte si functiuni complementare - regim

de inaltime max. P+2” și „IS1- Zona institutii publice si servicii”

- PROPUNERI-REGLEMENTĂRI  

Obiective :
- stabilirea direcțiilor şi priorităților de dezvoltare a zonei studiate raportate la nivelul localității în ansamblu;
-  conturarea  și  transpunerea  unei  viziuni  de  intervenție  care  să  integreze  atât  măsuri  restrictive  cât  și  măsuri
permisive, orientând dezvoltarea viitoare a zonei pe baza principiilor dezvoltării durabile și într-un echilibru cât mai
bun între necesitatea păstrării specificului local și presiunea investițională creată de dezvoltarea urbană actuală.

- ELEMENTE DE TEMĂ  
În urma solicitării beneficiarilor, se propune construirea unui ansamblu de locuințe colective și imobile pentru

servicii cât și introducerea în intravilan a unei bucăți din terenul proprietate.
Conform reglementărilor PUG-ului aprobat, terenul studiat se află parțial în intravilanul mun. Bistrița și parțial în 

extravilanul mun. Bistrița, în afara perimetrului de protecție a valorilor istorice sau arhitectural urbanistice . Pe latura 
vestică terenurile sunt afectate de zona de protecție a variantei de ocolire Bistrița, zonă cu interdicție de construire.

CALCULUL   SUPRAFEȚELOR     -   PROPUS  

Nr. Crt. Zone funcționale Propus mp Propus %

1 L3 14201

2 Zona construita Cca. 3383 23,83

3 Zona carosabila Cca. 1840 12,96

4 Zona circulatii pietonale/ terase Cca. 704 4,95

5 Spatii neamenajate - -

6 Spatii amenajate 4009 28,26

7 Spatii verzi 4259 30

Suprafata teren propus a se introduce in intravilan: 1621 mp
Suprafata de teren ramasa in extravilan: 516,20 mp

Zonă de locuințe   colective si servicii   – imobil  e   cu regim de înălțime S/D+  P+3E  

L3 - Locuințe colective în regim maxim de înălțime P+3E și funcțiuni compatibile funcțiunilor de locuire  individuală și
colectivă.
P.O.T. = max 35%
C.U.T. = max 1,8
regim max. de înălțime: P+3E

Pe teren generator PUZ se propun 6 imobile cu regim de inaltime P(D)+3E.
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Terenul aflat în prezenta documentație se va încadra în UTR- L3.
Astfel, zona UTR-L3  conform PUG Bistrița beneficiază de:

“Locuințe  colective în regim maxim de înălțime P+3E și funcțiuni compatibile funcțiunilor de locuire  individuală și
colectivă”

P.O.T. max= 35%
C.U.T. Max= 1,8

ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

Indicii urbanistici de control se stabilesc pe fiecare subzonă funcționala în parte.
UTR-L3 -   Locuințe  colective  în  regim maxim de  înălțime P+3E  și  funcțiuni  compatibile  funcțiunilor  de  locuire
individuală și colectivă
P.O.T. = max 35%
C.U.T. = max 1.8
regim max. de înălțime: P+3E

4.2. SISTEMATIZARE VERTICALA
Datorita faptului  că terenul  este în pantă,  sunt  necesare lucrari  de sistematizare verticală prin care se vor

amenaja  platformele și circulațiile propuse.  Pe suprafata studiata se propune o ciculație auto și pietonală care va
deservi cele 6 imobile. De asemenea, platformele betonate din incinta zonei studiate, vor avea o înclinație de 2.0%,
astfel încat apele pluviale să se scurgă către rigole.

4.3. REGIMUL JURIDIC 
Terenul este proprietate particulara a beneficiarilor conform extraselor de carte funciară atașate. În urma

propunerilor pe întreaga suprafață de teren studiată, situația juridică nu se schimbă, sau dacă va fi  afectată de
necesitatea  dezmembrărilor  de  parcele  în  vederea  cedării  lor  către  Domeniul  Public  al  mun.  Bistrița,  pentru
amenajarea de căi de circulații, acestea vor ajunge în administrarea mun. Bistrița.

4.4. REGIMUL DE ALINIERE ȘI AMPLASAREA PE PARCELĂ
Se va respecta  retragerea față de axul străzii Ghinzii (  conf. punct de vedere al proiectantului centurii 

ocolitoare- zona de protecție pentru viitoarea centură de ocolire) și codul civil în ceea ce privește așezarea clădirilor 
față de limita de proprietate și HG 525/ 1996-republicat și retragerile conforme cu profilele transversale ale căilor de 
circulații, prezente în partea desenata.

Astfel, alinierile viitoarelor construcții vor respecta următoarele prevederi:

• strada cu PROFIL tip 1 ( din incintă):

• ampriza căii de rulare este formată din 2 benzi de circulație auto de 3,00m lățime, urmate de un 
trotuar de 1,00m lățime;

Fata de limita posterioară a terenului se impune o retragere minimă a construcțiilor  de 5.00 metri , iar față 
de limitele laterale o retragere de minim 3.00 m .

4.5. REGIMUL DE ÎNĂLȚIME
Regimul de înălțime propus este de maxim S/D+P+3E

COTA 0.00 DE REFERINȚĂ MEDIE, ÎN PUZ-UL STUDIAT: variază în funcție de amplasarea clădirilor pe
parcele, datorită sistematizărilor viitoare și a terenului în pantă.

Cota de referință maximă a clădirilor cu regim de înălțime S/D+P+3E, cu o înălțime medie de nivel 3.00m:
 5 etaje X 3.00m înălțime de nivel + 0,5 m = 15,50 m

Cota de referinta a inaltimii cladirilor: 
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- variază în funcție de fiecare clădire;

4.6. CIRCULAȚII
Accesul  carosabil  către  construcțiile  ce se  vor  proiecta  se  va  face din  strada  Ghinzii  cât  și  din  strada

secundară ( accesul existent ) .
Parcaje 

Se propune amenajarea de parcaje subterane și supraterane în cadrul viitoarelor imobile. Pentru acoperirea
numărului suficient de locuri de parcare se va respecta HG 525/1996:
5.3 - Construcţii comerciale 
5.3.1 - Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienţi, după cum urmează: • un loc 
de parcare la 200 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de până la 400 m2 ; • un loc de parcare la 
100 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 400 - 600 m2 ; • un loc de parcare la 50 m2 suprafaţă 
desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de 600 - 2.000 m2 ; • un loc de parcare la 40 m2 suprafaţă 
desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de peste 2.000 m2 . 
5.3.2 - Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5 - 10 locuri la masă. 
5.3.3 - La acestea se vor adăuga spaţiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate indepen-
dent de parcajele clienţilor. 

5.11 - Construcţii de locuinţe 
5.11.1 - Pentru construcţii de locuinţe, în funcţie de indicele de motorizare a localităţii, vor fi prevăzute locuri de par -
care după cum urmează: • câte un loc de parcare la 1 - 5 locuinţe unifamiliale cu lot propriu; • câte un loc de parcare 
la 1 - 3 apartamente pentru locuinţe semicolective cu acces propriu şi lot folosit în comun; • câte un loc de parcare la 
2 - 10 apartamente în locuinţe colective cu acces şi lot în comun. 
5.11.2 - Din totalul locurilor de parcare pentru locuinţele individuale vor fi prevăzute garaje în procent de 60 - 100%. 

Pe lângă strada existentă- str. Ghinzii și preluată în prezenta documentație din PUZ , se propune și 
amenajarea unei noi străzi private ( de incintă). Toate străzile vor respecta detaliile din profilele prezentate în planșa 
de ”A07- Sectiuni prin teren”, și vor avea urmatoărele caracteristici:

• strada cu PROFIL tip 1:

• ampriza căii de rulare este formată din 2 benzi de circulație auto de 3,00m lățime, urmate de un 
trotuar de 1,00m lățime;

4.7. ECHIPAREA EDILITARĂ-soluții

Alimentarea cu apa potabilă a clădirilor ce se vor construi în zona studiată se va face prin racordarea la
rețeaua publică existentă în zonă.

Evacuarea apelor uzate menajere :
Apele uzate menajere provenite de la imobile, vor fi deversate în rețeaua publică de canalizare.
Canalizare pluvială: evacuarea apelor meteorice se va face în incintă  și direcționate către rețeaua publică

existentă în zonă, eventual vor fi colectate în bazine speciale, pentru a fi folosite ulterior la întreținerea spațiilor verzi.

Distributie Gaze Naturale
În zonă  există rețele de gaze naturale.

Retele de telefonie
Există cabluri telefonice supraterane în zona, la care noile obiective se vor putea racorda. Acestea nu vor fi

afectate de viitoarele constructii. Reteaua existenta în zona str. Ghinzii va fi extinsă, subteran,  în incintă către fiecare
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imobil.

Retele electrice
Există rețele electrice și  posturi de transformare și se va face bransament și  racord la acestea conform

legislației în vigoare și conform avizului obținut prin extinderea rețelei pe strada de incintă nou creată.
Astfel, la faza PUZ, în baza avizului obținut, se prevăd urmatoarele:

REGIMUL JURIDIC; CIRCULAȚIA TERENURILOR
Terenurile își păstrează caracterul privat, în afara celor propuse trecerii în domeniul public, având destinația

de căi de circulație și pietonale.

   Data:                                                                                       Întocmit
   23.11.2017                                                                              Arh. Tiberius BRATU
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