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PROIECT DE HOTÂRÂRE
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HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 221/2fL09.2U16 privind
aprobarea documentaţiei"Pdt.D. -str. Constantin Dracsini, nr. 18, CT/.:'\'C 61060" în vederea realizăr-ii
obiectivului" construire locuinţă P+tE şi împrejmuire teren"

CO:\SILll:L LOCAL AL MCNJCJPIlJLl11

BOTOŞA:\I,

analizând propunerea d-lui viceprimar Murian Murariu cu privire la aprobarea modificării prevederilor
Hotărârii Consiliului Local nr. 124/31.05.2017 privind aprobarea documentaţiei '·P.U.D. - str. Constantin
Dracsini, ne 18, CF/NC 61060" in vederea realizării obiectivului .. construire locuinţă P+1E şi imprejmuire
teren",
văzând

avizele organismelor teritoriale interesate,
văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcţii şi Urbanism. precum şi raportul
de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice. Ecologice.
Protecţia Mediului Înconjurător. Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură. respectiv Comisiei
pentru Studii, Prognozc Economice Sociale, Buget, Finanţe, Administrarea Domeniului Public şi Privat.
in baza dispozitiilor art. 36 alin 2 lit.i'c" şi alin.S, lit. "c" din Legea nr.215/200L dispozitiilor
incidente în materie ale Legii 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii
350"1001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi cornpletările ulterioare.
în temeiul artA5 alin.(2) din Legea administraţiei publice loealenr. 215/2001, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea J, ill.l23 din 20 februarie 2007. cu modificările şi completarile ulterioare,
HOTARAşTE:

Articol unic. Se modifică conţinutul urt. 1 din H.C.L. nr. 22l/2R.092016 privind Plan Urbanistîc de
Detaliu - "str. Constantin Dracsini. nr. IX, CFiNC 61060" în vederea realizării obiectivului .. construire
locuinţă P't- 1E şi Împrejmuire teren" de către invcstitorul Jijie Anca şi va avea următorul cuprins:
Art. 1 Se aprobă documentaţia "Plan Urbanistic de Detaliu str. Constantin Dracsini , nr. IX, CF'NC
61060" în vederea realizării obiectivului" construire locuinţă S+P+1E şi împrejmuire teren" de către
investirorul Jijie Anca. conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 110.1/2017, , întocmit
de către SC General Proiect Management SRL, sef proiect URR arh. Latiş P. Euscbie, anexă care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiţii:
>

•

S parcelă de referinţă ~ 800.00 111p din acte

•

P.O.T.

•

C.U.T. ~ max.0,58

•

Locuinţă

c=

max. 21,0 (l10

o
o

Regim de

înălţime

H max la

cornişă =

CJ

J Lrnax la

coamă =

: S+P+ 1E
5.65 111. măsurat de la cota cea mai joasă a terenului sistematizat
6,90 111. măsurat de la cota cea mai joasă a terenului sistematizat

Se vor respecta cu strictete prevederile studiului geotehnic anexat

•

•

docurncntaţiei.

imprcjnunrca paralelă cu calea de acces spre latura de Est sc \H amplasa la 4.25
de la axul drumului de acces. aşa cum este prezentat În plansu nr. A03 

11l

măsurat

•

RLCLEMENTARl URI3ANISTICL .
de construire se va emite numai după cfccruarea tuturor operaţiunilor de natură
cadastrală şi juridică necesare în vederea lărgirii drumului de acces În conformitate cu prevederile
Anexei nr . .ţ din R.G.U. (H.C. nr. 525'1996) astfel:
J.s~ \3 de/membra parcela Ne ()]()()\Î înscrisă în C.F. nr. 610fiO în două purcele respectand
condiţia mai sus amintită .
~. pentru această parcelă se va schimba folosinta din .. arabil .. în categoria de folosinţă ." căi de
comunicaţie rutieră" ( DR)
Autorizaţia

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,

Consilier,

Botoşani.
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CONTRASEMNEAZ.Ă.,

Secretar, OANA-GINA GEORGESCU

PRIMARIA MUN1CIPIULUI BOTOŞANI
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Se propune spre

analiză şi

VICEPRHIAR
~IARIA~\tLRARIL

.
RAPORT DE SPECIALITATE
aprobarea Consiliului

Local

Ji.1k

al municipiului

Botoşani

modificării

p r evetlerilur Hotărârii Consiliului Local nr. 221/28.09.2017 privind aprobarea documentaţiei de
urbanism" Plan lrbanistie de Detaliu - str. Constantin Dracsinl, nr. 18, CFJ:\C 61060", Întocmită de
către SC General Proiect :\Ianagement SRL . sef proiect CRB arh.
Latiş P. Eusehie. în vederea
realizării obiectivului "construire locuinţă P+IE şi Împrejmuire teren
de către investiioru' Jijic Anca.
motivat de constatarea unor accidente de teren şi de reconsiderarea plasticii arhitecturale a proiectului. fiind
necesară rectificarca documentaţiei PUD aprobată. prin modificarea coeficientului urbanistic CUT şi înălţimea
construcţiei. Se propune modificarea coeficientul de utilizare a terenului (C".U.T.) de la 0.40 la 0.58. înălţimile
maxime la cornişă de la 6,00111 la 5.65 m şi la coamă de la 8,50111 la 6.90 m. măsurate de la cota cea mai joasă a
terenului sistematizat.
În conformitate cu prevederile Legii 5011991 cu modi ficările şi completarile ulterioare, Primăria
municipiului Botoşani. prin reprezentanţii săi legali, a eliberat Certificatele de Urbanism ne. 292,1 8.05.2015
şi nr. 690/22.09.2017 În baza căruia s-a Întocmit documentaţia de urbanism şi au fost obţinute avizele şi
acordurile prevăzute de lege.
Terenul necesar construirii obiectivului. În suprafaţă de 800,00 rup, este proprietatea investitorului Jijie
Anca. confonn contractului de vânzare nr. 2113/12.08.2013.
Terenul este situat în intravilanul municipiului Botoşani, U.T.R. nr. 20 - subzonă exclusiv rezidenţială
(locuinţe şi funcţiuni complementare) cu clădiri de tip urban. Se vor respecta cu stricteţe prevederile studiului
geotehnic anexat documentaţiei.
Caracteristici

construcţii propuse:

Locuinţă

o
o
o

Regim de

Înălţime:

S+P+IE
Suprafaţa construită la sol: 167,85mp.
Suprafaţa construită desfăşurată: 468,40 mp.
Propunem: aprobarea modificării prevederilor Horărârii Consiliului Local nr. 22li28.09.2016
Condiţii :
• S parcelă de referinţă ~ 800.00 mp din acte
• P.O.T. = max. 21,0 1;'1)
• C".U.T. ~ max.O,5g
Locuinţă

•

o
o
o

Regim de înălţime : S+P+ 1E
H max la cornişă = 5,65 m, măsurat de la cola cea mai
H max la coamă = 6,90 m, măsurat de la COla cea mai

joasă
joasă

a terenului sistematizat
a terenului sistematizat

Se vor respecta cu stricteţe prevederile studiului georehnic anexat documentaţiei.
împrejmuirea paralelă cu calea de acces spre latura de Est se va amplasa la 4,25 m
măsurat de la axul drumului de acces, aşa cum este prezentat În plansa nr. A03
REGLEMENTĂRI URBANISTICE .
Autorizaţia de construire se va emite numai după efectuarea tuturor operaţiunilor de natură
cudastrală şi juridică necesare În vederea lărgirii drumului de acces în conformitate cu prevederile
Anexci nr. 4 din R.G.U. ( H.G. ne. 525/1996) astfel:
1. se va dczmembra parcela NC 610110 înscrisă În C.F. ne. 610110 in două parccle respectând
condiţia mai sus amintită.
2. pentru această parcelă se va schimba folosinţa din ., arabil .. în categoria de folosinţă .. căi de
comunicatie rutieră" (DR) .
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