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MEMORIU DE PREZENTARE 

1.1. Date de recunoa�tere a documentatiei 

• Denumirea lucrarii Modificare limita intravilan, construire locuinta 
individuala, anexa gospodreasca 9i bran9amente utilitati, 
strada George Enescu, nr. 11A, One9ti, judetul Bacau 

• Beneficiar

• Proiectantul general

• Data elaborarii

1 .2. Obiectul PUZ 

Raileanu Cornel 9i Raileanu Andreea 

Birou Individual de Aritectura Eugenia Beuran 

noiembrie 2022 

• Solicitari ale temei-program
Lucrarea de fata a fost realizata in baza temei de proiectare $i are ca obiect

modificarea reglementarilor urbanistice in vigoare referitoare la Unitatea Teritoriala nr. 18 -
localitatea componenta Borze9ti a municipiului One9ti, judetul Bacau in scopul introducerii in 
intravilan a unei suprafete de teren de 839 m2 

9i schimbarea destinatiei din ,,zona terenuri
agricole in extravilan" in ,,zona pentru locuinte 9i functiuni complementare". 

Pentru a face posibila prezentarea unui plan director $i de control al dezvoltarii, s-a 
luat in studiu o suprafata de teren de 6.435 m2 situata in intravilanul 9i extravilanul
municipiului One9ti 9i care include terenuri ale persoanelor fizice situate in zona pentru 
locuinte 9i in zona terenurilor agricole, dar si terenul aferent strazii George Enescu, principala 
circulatie din zona. 

Planul urbanistic zonal stabile$te conditiile de amplasare $i functiunile pentru care se 
va permite autorizarea construirii, indicatorii urbanistici maximali, conditiile estetice, de 
calitate a locuirii, de circulatie $i de mediu, in corelare cu reglementarile urbanistice din 
zonele invecinate. 

Terenul care a generat planul urbanistic zonal se afla in proprietatea domnului 
Raileanu Cornel 9i a doamnei Raileanu Andreea $i este inregistrat in evidentele Oficiului de 
cadastru 9i publicitate imobiliara cu numarul cadastral 62561 din municipiul One9ti, judetul 
Bacau. Conform Extrasului de carte funciara pentru informare eliberat de O.C.P.I. Bacau, 
terenul are suprafata de 2.036 m2, are categoria de folosinta arabil 9i este situat in 
intravilanul 9i extravilanul municipiului One9ti dupa cum urmeaza: 

terenul cu suprafata de 274 m2
, situat in intravilan, din care 22 m2 in zona cailor 

de circulatie 9i 252 m2 in zona pentru locuinte 9i functiuni complementare,
subzona exclusiv rezidentiala cu cladiri de tip rural, 

terenul cu suprafata de 1 762 m2
, situat in extravilanul municipiului. 

Deoarece terenul situat in intravilan este de mici dimensiuni, suprafata fiind 
insuficienta pentru dezvoltarea unei gospodarii individuale, beneficiarii au decis sa initieze un 
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