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1.INTRODUCERE
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei
Denumirea obiectivului de
investiţie:
Amplasament:

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, ANEXĂ P+M, ÎMPREJMUIRE
TEREN ȘI RACORDURI UTILITĂȚI
Jud. Botoşani, Municipiul Botoșani, Str. Popăuți nr.52

Titularul investiţiei:

BEJINARIU IOAN și BEJINARIU MIHAELA

Beneficiarul investiției:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI
BEJINARIU IOAN și BEJINARIU MIHAELA

Elaboratorul proiectului:

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
DORU BANTUŞ, BOTOŞANI

Faza de proiectare:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Data elaborării:

2014

1.2. Obiectul lucrării
Prezenta documentatie urbanistică se întocmeste in vederea construirii unei locuinte unifamiliale cu
regim de înălţime parter + mansardă (locuința va avea și un beci sub camera centrală ,de la parterul locuinței,
cu suprafața construită de 10.07 m2; din camera centrală se va putea realiza și accesul catre beci), anexă
parter + mansardă pentru gararea automobilelor,depozitarea materialelor de uz gospodaresc și pentru
desfasurarea unor activități sportive(hobby-tenis de masă) , imprejmuire teren şi racord la utilităţile necesare
(bazin vidanjabil, racord alimentare apă, alimentare energie electrica, accese), precum si a stabilirii
reglementărilor urbanistice noi cu privire la distantele fata de toate patru limite de proprietate ale parcelei,
accesul auto si pietonal, conformarea arhitectural-volumetrica si modul de ocupare a terenului.
Amplasamentul se afla pe str. Popăuți nr.52, municipiul Botoșani, judetul Botoșani. Bunul
imobil, notat cu nr. cad. 6820 și CF 61351 in suprafata de 484 mp.
Conform prevederilor temei de proiectare P.U.D., rezolvarea urbanistică a parcelei vizează, în
principal, următoarele aspecte:
Accesul fiind realizabil din strada existentă, nu este necesară crearea altor posibilităţi de
acces.
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Amplasarea Clădirilor

Locuință

Anexă

aliniament la stradă

16,00 m

27,77

pe latura posterioară

12,38 m

1,40

pe latura laterală stângă

4,30 m

0,60

pe latura laterală dreapta

1,30 m

9,20

Regim de Înălțime

Parter + Mansardă

Indicatori Fizici
Suprafață teren
Arie construită
Arie construită propusă

484 mp
0,00 mp

0,00 mp

73,05 mp

38,16 mp

POT max. admis

45 %

CUT max. admis

1,3

1.3.

Cadrul legislativ al documentaţiei

H.G.R. nr. 525 / 1996 – pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;
Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru al Planului Urbanistic de Detaliu –
Reglementare tehnică – Indicativ GM 009 – 2000;
Legea nr. 350 / 2001, republicată;
Legea nr. 453 / 2000 – privind republicarea Legii nr. 50 / 1991 / 1997 privind autorizarea executării
construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
Legea nr. 10 / 1995 – privind calitatea construcţiilor;
Codul Civil;
Certificatul de Urbanism nr. 603 / 17.09.2014, eliberat de catre Primăria Municipiului Botoșani;
1.4.

Baza elaborării planului urbanistic de detaliu

Conform P.U.G. – Municipiul Botoșani, amplasamentul studiat se află în intravilanul Municipiului
Botoșani în partea de Nord-Vest cu acces la parcelă din Str. Popăuți, echipată din punct de vedere edilitar
(alimentare cu energie electrică,alimentare cu apă).
Suportul topografic în vederea elaborării prezentei documentaţii îl reprezintă:
 Suport topografic pus la dispozitie de Primăria Municipiului Botoșani sc.1/2000 , pentru realizarea
planului de încadrare în zonă
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 ridicarea topografică realizată prin grija beneficiarului, vizata de OCPI (anexată prezentei
documentaţii)

şi

care

reprezintă

suportul

cadastral

pentru analiza detaliată a

amplasamentului studiat privind atât situaţia iniţială pe amplasament, precum şi situaţia
actuală.
 Studiul geotehnic, elaborat, de asemenea, prin grija beneficiarului, şi care permite realizarea
construcţiei deja executate.
Ca surse de informare s-au folosit și datele culese in teren si concluziile rezultate in urma discutiilor cu
organele locale de decizie precum si discutiile cu beneficiarul.
2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ
Amplasamentul studiat prin prezenta documentație se afla in intravilanul Municipiului Botoșani, în
zona de Nord-Vest a municipiului, beneficiind de acces din Str. Popăuți, artera carosabilă aparținând
domeniului public al Municipiul Botoșani cu 2 benzi și strat de uzură din pietriș.
Terenul studiat, proprietate a soților Bejinariu Ioan și Bejinariu Mihaela, nu prezintă construcții pe
suprafața sa și are o configuratie planimetrica relativ dreptunghiulara, cu laturile scurte orientate catre NordEst și Sud-Vest. Relieful din zonă prezintă pante usoare inspre sud-vest, atât în zonă, cât şi pe
amplasament.
În teritoriul studiat, suprafeţa de teren a imobilului aflat la strada Popăuți nr.52, are următoarele
dimensiuni, cu vecinatatile aferente:
- la Nord-Est : teren propr.privată Bejinariu Cornel și teren propr. Municipiului Botoșani – 13,95 m
- la Sud-Vest : strada Popăuți nr.52 – 13,91 m
- la Nord-Vest : Alee acces - propr. Municipiului Botoșani – 37,09 m
- la Sud-Est : propr. Privată Bejinariu Luca – 38,41 m
Zona studiată este echipata cu urmatoarele retele edilitare:
-

alimentare cu energie electrica

-

alimentare cu apa

-

retea telecomunicatii

2.1. Concluzii din documentaţii deja elaborate
2.1.1. Situarea obiectivului în cadrul localității
Amplasamentul studiat prin prezenta documentație se afla in intravilanul Municipiului Botoșani, în
zona de Nord-Vest a municipiului, într-o subzonă predominant rezidentială și este învecinată de locuințe
unifamiliale.
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Conform reglementărilor stabilite prin Planul Urbanistic General şi a Regulamentului Local de
Urbanism aprobat de catre Consiliul Local BOTOȘANI, imobilul studiat se află în UTR nr. 43, subzona
LMu2 - predominant rezidențială de tip urban, cu cladiri P, P+1, P+2, până la 10,00 m.
2.1.2.Concluziile studiilor de fundamentare:
Elaborate la faza PUD, acestea au condus la urmatoarele concluzii:
Suportul topografic relevă următoarele aspecte:
Terenul prezintă o uşoară pantă de la nord-est la sud-vest de aproximativ 5%;
Terenul a fost ocupat parţial de o casă de locuit cu regim de înălţime P şi a fost demolată în
urma autorizației de desființare.
Studiul geotehnic:
Din punct de vedere geomorfologic, hidrologic, si hidrogeologic, amplasamentul are o stabilitate
buna, nefiind afectat de fenomene fizico - geologice periculoase, inundatii, sau de vreo artera hidrografica,
izvor sau torent.
Având în vedere caracteristicile investiției precum și condițiile de teren, se estimează, o categorie
geotehnică 2, iar riscul geotehnic moderat.
Amplasamentul clădirii prezintă următoarele caracteristici:
-

accelerația terenului pentru proiectare
perioada de colț
zona climatică
încărcarea dată de zăpadă pe sol
adâncimea maximă de îngheț
val. de ref. a presiunii dinamice a vântului

ag =0,20g
T c=0,7(s)
III ,Θe = -18º(C)
S k = 2,5 KN/m2
1,00 -1,10 m
qb =0,70 KPa

Normativ P100-1/2013
Normativ P100-1/2013
SR 1907-1
CR 1-1-3-2012
STAS 6054-77
CR 1-1-4-2012

Pentru cunoasterea şi precizarea caracteristicilor geotehnice ale pamânturilor din amplasamentul
studiat, s-au efectuat lucrări de cercetere geotehnică constând din executarea unui foraj geotehnic, cu
foreza geotehnică din dotarea unitătii.
Din lucrările de prospectare s-a evidenţiat următoarea stratificație :
- sol vegetal,
- argila prăfoasă, galbenă plastic vârtoasă
Dupa interpretarea lucrărilor de prospecțiune efectuate in zona de amplasament s-au determinat
urmatoarele conditii geotehnic:
- Amplasamentul studiat nu ridica probleme de stabilitate, nu este inundabil si permite amplasarea
constructiei propuse.
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- Stratul de fundare este constituit dintr-un complex argilos – prafos, galben, plastic vârtos, care
apare imediat sub stratul de sol vegetal.
- Fundarea se va realiza prin depăşirea obligatorie a stratului de sol vegetal sau eventuale umpluturi,
respectându-se condiţiile de încastrare în stratul viu şi adâncimea de fundare conform normativelor în vigoare,
funcţie de terenul de fundare şi caracteristicile obiectului proiectat.
- Ca soluţie de fundare se recomandă fundarea directă în complexul argilos – prafos, galben - plastic
vartos;
- Presiunea convențională de bază pentru stratul de argilă prăfoasă galben plastic vartoasa se va
considera după cum urmează:


pconv = 180 Kpa

- În forajul executat apa subterană nu a fost interceptată fiind cantonată la adancime mai mare decât
adâncimea forajului executat. În puțurile existente în zonă apa subterană apare la adâncimi de 8,0 – 10,0 m .
- In situatia realizarii de constructii subterane se va ține seama de posibilitatea infiltrării apelor de
suprafață în umpluturile din jurul fundațiilor și se vor lua măsuri în consecință.
- Întrucât terenul de fundare se incadreaza in categoria pamânturi sensibile la umezire grupa A, la
proiectare , executie si exploatarea constructiei se vor respecta prescripțiile Normativului P7/2000.
- La realizarea umpluturilor, indiferent de destinatia lor si natura materialului utilizat, se va asigura, la
punerea in opera, un grad minim de compactare. In acest sens se vor respecta prevederile din normativele
aflate in vigoare .
- La proiectare se vor avea in vedere precizarile Normativelor actuale privind incadrarea
amplasamentului referitor la adancimea maxima de inghet, seismicitatea si evaluarea actiunilor din vant si
zapada, precum si la regimul climato-meteorogic specific arealului geografic căruia îi aparține .
2.2. Prescripţiile şi reglementările din documentaţiile de urbanism elaborate şi aprobate anterior
Conform R.L.U.B :
LI Zona rezidentială cu clădiri cu mai mult de trei niveluri (peste 10,00 m.), cu următoarele subzone:
LMu CU CLADIRI DE TIP URBAN:
LMu1 exclusiv rezidențială (locuinte și funcțiuni complementare);
LMu2 predominant rezidentiala.
IS Zona de institutii Publice si servicii de interes general, cu următoarele subzone:
ISa CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE;
ISf CONSTRUCȚII FINANCIAR-BANCARE;
ISc CONSTRUCȚII COMERCIALE;
IScu CONSTRUCȚII DE CULT;
ISct CONSTRUCȚII DE CULTURĂ;
lSi CONSTRUCȚII DE INVATAMANT;
ISs CONSTRUCȚII DE SANATATE
ISt CONSTRUCȚII PENTRU TURISM
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ISsp CONSTRUCȚII ȘI AMENAJARI SPORTIVE;
ISas CONSTRUCȚII PENTRU ASISTENTA SOCIALA;
ISps CONSTRUCȚII PENTRU ALTE PRESTARI DE SERVICII.
I Zona de unitati Industriale, depozite și transport, cu următoarele subzone:
I1 exclusiv unităti industriale, depozite și transport;
I2 predominant unităti industriale, depozitare și transport (combinate cu subzonafunctionala LMu sau IS).
A Zona de unitati agricole si sere.
P Zona de parcuri, complexe sportive, recreere, cu următoarele subzone:
Pp PARCURl,GRADINI DE CARTIER,SCUARURI;
Pcs COMPLEXE SPORTIVE,
GC+TE Zona de gospodlirie comunală, cimitire si echipamente tehnico-edilitare, cu următoarele subzone:
GC GOSPODARIE COMUNALA ȘI CIMITIRE;
TE ECHIPAMENE TETHNICO-EDILITARE.
CC Zona pentru dii de comunicatie si constructii aferente, cu următoarele subzone:
CCr CAI DE COMUNlCAȚIE RUTIERĂ ȘI CONSTRUCȚII AFERENTE;
CCp CIRCULATIA PIETONALA MAJORA ȘI PIETE CIVICE;
CCf CAI DE COMUNlCAȚIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII AFERENTE.
S Zona cu destinatie speciala.
PA Zona de păduri, perdele de protecție,
TAG Zona cu terenuri agricole(arabiIe, fânete,păsuni, vii, livezi),
PS Plantatii speciale,lucrari pentru imbunătătirea stabilității versantilor, cu următoarele subzone:
PSp PLANTATIE CU ROL DE STABILIZAREA TERENULUI PRIN AMENAJARI PEISAGISTICE DE
TIP PARC;
PSs PLANTAȚIE CU ROL DE STABILIZAREA TERENULUI FARA AMENAJARI PEISAGISTICE DE
TIP PARC
TA Rauri, lacuri naturale sau artificiale, bălți naturale;
CD Canale deschise pentru evacuarea apelor pluviale.
7.3.0.
Zona funcționala LM este zona rezidențiala cu clădiri P, P+1, P+2, (inaltimea maximă 10,00 m.), iar
R.L.U.B. cuprinde prevederi pentru fiecare din urmatoarete subzone funcționale in parte:
a. LMu subzona cu cladiri de tip urban;
b. LMr subzona cu cladiri de tip rural.
7.3.1.0.
Subzona funcțională cu cladiri de tip urban LMu,impartăită dupa cum urrneaza:
a. LMu1 subzone functionala exclusiv rezidentiala (locuinte și funcțiuni complementare);
b. LMu2 subozona functtonala predominant rezidentiala,
Conform reglementărilor stabilite prin Planul Urbanistic General şi a Regulamentului Local de
Urbanism aprobat de catre Consiliul Local BOTOȘANI, imobilul studiat se află în UTR nr. 43, subzona LMu2
- predominant rezidențială de tip urban.
7.3.1.2.
b. in subzona funcponala LMu2 functiunea dorninanta este locuirea, cu posibilitatea ca in fiecare cladire de pe
fiecare parcela, activitatile complementare admise sa aiba o pondere rnai mare decât locuirea.
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Functiunea propusa prin prezenta documentatie este - LOCUINTA UNIFAMILIALA.
7.3.1.3.
Funcțiunile complementare admise in subzona LMu sunt diferentiate dupa cum urrneaza:
b. in subzona funcponala LMu2 functiunile complementare sunt dlferentiate astfel:
• pe parcele distincte: L1, IS (cu exceppa ISsp), I (cu exceptla unitatilor poluante), Pp, GC+TE (necesare
felosintelor din subzona), CCp.
• pe aceeasi parcela cu locuintele: IS (cu excepna lSi, ISsp), I (prestari servicii și ateliere nepoluante cu
maximum 5 salariați), GC+TE (necesare folosintelor din subzona).
7.3.1.3.bis.
Funcțiunile interzise in subzone LMu sunt diferentiate cupa cum urmeaza:
b. in subzona funcționala LMu2 functiunile interzise sunt diferențiate astfel:
• pe parcele distincte: lMr, ISsp, I (unitati poluante), A, Pes, GC+TE (cu exceppa folosintelor necesare din
subzona), CC (cu exceptta CCp);
• pe aceeasl parcela cu locuintele: lSi, ISsp, I (unitați poluante), A, P, GC, TE, CC, S.
AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR PE SUPRAFATA DE TEREN :
7.3.1.14.
Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul parcelei se va stabili prin P.A., P.U.Z.+R. și/sau P.U.D.
• alinierile clădirilor din subzona functionata LMu1, care nu sunt situate in Z.C.A.D., și a celor din
LMu2 se vor stabili prin P.A. și/sau P.U.Z.+R. care vor tine seama de prevederile legale.
Parcela studiata are o forma planimetrică relativ dreptunghiulară, având dimensiunile 13,91 la Str.
Popăuți, 13,95 m la Nord-Est, 37,09 m la Nord-Vest, și 38,41 m la Sud-Est.
Amplasarea Clădirilor

Locuință

Anexă

aliniament la stradă

16,00 m

27,77

pe latura posterioară

12,38 m

1,40

pe latura laterală stângă

4,30 m

0,60

pe latura laterală dreapta

1,30 m

9,20

CIRCULAŢII ŞI ACCESE
7.3.1.16.
Pe fiecare parcela trebuie sa se asigure conditiile de acces din spatiul public carosabil al
autovehiculelor necesare tuturor activitatilor care se desfășoara pe aceasta,in urmatoarele conditii:
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a. accesul direct al autovehiculelor din spațiul public carosabil pe parcela se va asigura prin acea
portiune a aliniamentului stabilita prin P.A., P.U.Z.+R. și/sau P.U.D.;
Parcela are asigurat accesul carosabil si pietonal de pe Str. Popăuți cu latimea de aprox 6,85 m (2
benzi). Aceasta este acoperită de un strat de pietriș si nu are trotuare în zona studiată.
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
7.3.1.25.
Este obligatorie asigurarea condițiilor pentru parcarea/gararea autovehiculelor necesare tuturor
activitaților care se desfășoară pe fiecare parcela, in următoarele conditii:
a. numarul maxim de parcaje/garaje permise pe o parcela este de 5 autoturisme, conform
7.3.1.4.b.,iar in cazul în care necesarul de parcare/garare depășește acest nurnar, activitățile pe acea
parcela se vor reduce in mod corespunzator:
Autovehiculele vor staționa în interiorul parcelei, pe o alee amenajata, având lațimea de 3,35 m,
totodată fiind posibilă gararea unui singur autovehicul în clădirea anexă propusă pentru construire.
ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR
7.3.1.22.
In subzonele functionale LMu1 și LMu2 înălțimea maxima admisă pentru toate constructille este de
10,00 m
Constructiile propuse vor avea regimul de inaltime P+M, cota +0.00 fiind pentru locuință la -0,50 m,
iar pentru anexă la -0,35 m fața de C.T.S. Înăltimea la streasina va fi de +4,18(locuință) , +3,63m (anexa)de
la cota +0,00 . Înălțimea la coamă a construcțiilor de la cota ±0,00 va fi de +7,55 (locuință), si de +6,04
(anexă) .
ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
7.3.1.23.
Condițiile referitoare la aspectul exterior al construcțiilor se pot stabili cu mare rigurozitate, cu
justificarile necesare, prin P.U.Z.+R. și P.U.D .
Aspectul exterior al cladirilor propuse invoca imaginea stilizata a cladirilor incadrate in stilul
neoromanesc, avand elemente caracteristie acestuia.
Materialele folosite la tratarea fatadelor se incadreaza intr-o paleta restransa: tencuiala decorativa de
culare crem, tamplaria PVC cu aspect de lemn iar invelitoarea metalică tip tigla culoare maro.
CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Cladirea va fi racordata la retelele tehnico-edilitare publice.
Pentru asigurarea utilităţilor clădirilor se propune branşarea și racordarea la reţele edilitare stradale
ale zonei studiate:
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-

alimentare cu apă,

-

alimentare cu energie electrică,

Apele pluviale vor fi colectate in jgheaburi si dirijate de burlanele amplasate la cate un colt al cladirii
si la fiecare rupere de ape si adusa la sol, de unde, împreună cu apa preluată de pe platformă, este dirijata
prin rigole si pantele terenului catre zona acoperita cu iarba.
Se vor monta opritoare de zapada pe toate capetele de acoperis si de asemenea, instalație de
paratrăsnet.
SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
7.3.1.26.
Pe fiecare parcelă este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu caracter de agrement (spatii
verzi)care sa insumeze minimum 10 din S.T..
Cca. 38,87% din suprafata parcelei va fi amenajata ca spatiu verde –aproximativ 188,13 mp.
Deasemenea se vor planta si arbori si arbusti decorativi.
ÎMPREJMUIRI
7.3.1.27.
Realizarea imprejmuirilor pe toate limitele parcelei trebuie să respecte prevederile Codului Civil și ale
normativelor de rezistența a construcțiilor.
In general, conditiile referitoare la materialele și forma imprejmuirilor dinspre spațiile publice și
semipublice,se stabilesc prin P.U.D., iar forma acestor imprejmuiri se prezinta in Proiectului pentru Autorizarea
Construirii (PAC).
Împrejmuirea existenta, formată din plase sudate din oțel, corespunzător laturii terenului alineat la
strada Popăuți și din șipci de lemn cu stâlpi metalici încastrați în pământ pe celelalte trei laturi, se va demola
și se va înlocui cu una nouă după cum este descris în următoarele rânduri.
Gardul spre strada Popăuți va avea înăltimea de 1,80 m si va fi realizat din gard semi transparent,
alcătuit din fundatie continua din beton, soclu și stâlpi din zidărie cu glaf mozaicat, panouri din profile metalice
și fier forjat. Portile de acces vor fi deasemenea din profile metalice si fier forjat cu o deschidere pietonala
de 1 m si una carosabila de 3 m latime in doua canaturi si se vor deschide catre interior.
Gardurile dintre proprietăţi si aleea de acces existentă va avea înălțimea de 1,80 m și se va realiza din
gard semi transparent, alcătuit din fundație continuă din beton armat și montanți metalici și panouri
bordurate zincate .
Imprejmuirea se va realiza la o distanta de 1,00 m in interiorul parcelei astfel incat beneficiarul
terenului Bejinariu Cornel,din spatele proprietății, sa poată avea acces carosabil si pietonal la parcela sa.

13 | P a g e

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, ANEXĂ P+M, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORDURI UTILITĂȚI
Str. Popăuți nr.52, MUNICIPIUL BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI

OCUPAREA ŞI UTILIZAREA PARCELEI
7.3.1.24
c. valorile maxime admise ale indicilor de densitate a construirii pe parcelele cu locuinte sunt
urrnatoarele:
• in subzone LMu2:
P.O.T. = 45% C.U.T. = 1,3 niv. = 3,0.

3. SITUAȚIA EXISTENTĂ
3.1.

Accesibilitatea la căile de comunicaţie

Dupa cum s-a mentionat anterior in prezenta documentatie , parcela este accesibila dinspre Str.
Popăuți. Conform P.U.G. – Municipiul Botoșani, amplasamentul studiat se află în partea de Nord-Vest al
intravilanului Municipiului Botoșani .
3.2.

Suprafaţa ocupată, limite şi vecinătăţi

Amplasamentul studiat prin prezenta documentație se afla in intravilanul Municipiului Botoșani, în
zona de Nord-Vest a municipiului, într-o subzonă predominant rezidentială și este învecinată de locuințe
unifamiliale. Regimul de înălțime al zonei este P, P+1, P+2 (până la 10,0 m) .
Amplasamentul studiat se află vis-a-vis de CFR, căile ferate fiind paralele la str. Popăuți, care
deasemenea este paralelă cu latura de Sud-Vest a parcelei . La nord-vest, Nord-Est si Sud-Est
amplasamentul se învecinează cu unităţi locative similare.
Suprafața totala a terenului studiat este de 484 mp si are o forma planimetrică relativ
dreptunghiulară, delimitata pe o parte de locuințe unifamiliale, pe latura de Nord-Est de terenuri proprietate
privată si proprietate a municipiului Botoșani, pe latura de Sud-Vest de str Popăuți si pe latura de Nord -Vest
de o alee de 3 m latime prin care se face accesul carosabil și pietonal, de pe Str. Popauti spre parcelele din
spatele amplasamentului studiat.
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Imobilele propuse , dezvoltate in regim P+M, ocupa la sol o suprafata de 111,21 mp si totalizeaza o
suprafata desfasurata de 232,52 mp.
LOCUINȚĂ

ANEXĂ

Indicatori Fizici
Suprafață teren

484 mp

Arie construită existentă

0,00 mp

0,00 mp

Arie construită propusă

73,05 mp

38,16 mp

Arie desfașurată propusă

156,20 mp

76,32 mp

POT propus

22,97 %

CUT propus

0,48

Dimensiuni parcelă:

3.3.

-

13,91 la Str. Popăuți,

-

13,95 m la Nord-Est,

-

37,09 m la Nord-Vest,

-

38,41 m la Sud-Est.

Suprafeţe de teren construite şi suprafeţe de teren libere

Dupa cum s-a precizat si in capitolul anterior, ponderea suprafetelelor ocupate de constructii si spatii
verzi este urmatoarea:

3
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3.4.

Caracterul zonei; aspectul arhitectural – urbanistic

Zona de amplasament cunoaste in ultimii ani un ritm sustinut de construire de noi cladiri de locuit
avand amplasament individual pe lot si, cu regim de inaltime P, P+1, P+2.
În zona studiată se remarcă existenta căilor ferate care sunt paralele la laturile scurte ale parcelei si
se afla la o distanta de aproximativ 16 m fata de limita de proprietate, deasemenea se gasesc locuințe
individuale și zone mixte- locuire+servicii .
Aspectul arhitectural al zonei este in general unul îngrijit. Volumetriile sunt simple, cu acoperis tip
sarpante în două sau mai multe ape.
3.5.

Destinatia cladirilor

Clădirile existente în zonă au destinaţia de locuinţe individuale si anexe gospodărești. Pe
amplasamentul studiat se va executa o clădire cu destinaţia de locuinţă unifamilială și o anexă cu rol de
garare a autovehiculelor, depozitarea materialelor de uz gospodăresc si practicarea sporturilor hobby (tenis
de masa etc.).
3.6.

Tipul de proprietate asupra terenurilor

Zona se caracterizează prin următoarele tipuri de proprietate asupra terenurilor :
-

Domeniul public , reprezentat de circulațiile publice - artere carosabile,

-

Proprietate privată a persoanelor fizice

Pe amplasamentul studiat, situaţia se prezintă astfel: imobilul situat în intravilanul municipiului
Botoșani, str.Popăuți nr.52 , constând in suprafata de 484,00 mp teren identificat cu nr.cadastral 6820, este
pe toată suprafața liber (spațiu verde) și împrejmuit. Împrejmuirea are o înălţime de aprox 1,60 m si este
formată din plase sudate din oțel, corespunzător laturii terenului alineat la strada Popăuți și din șipci de lemn
cu stâlpi metalici pe celelalte trei laturi .
3.7.

Concluziile studiului geotehnic privind condiţiile de fundare

Concluziile studiului geotehnic relevă posibilitatea amplasării celor două construcții cu regim de
înălțime P+M cu structură de rezistență din zidărie portantă confinată (locuința) și lemn (anexa) cu
respectarea recomandărilor acestuia.
3.8.

Analiza fondului construit existent

Terenul studiat este liber de construcţii şi are destinaţia de zonă predominant rezidentială cu cladiri de
tip urban.Se mentioneaza faptul că pe acest teren a fost o construcție cu regimul de înălțime parter, din
„chirpici”, care, a fost demolată în urma autorizației de desființare solicitată de beneficiar.
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Terenul nu se găseşte în zona de protecţie a vreunui monument sau în regimul de spaţii verzi.
3.9.

Echiparea edilitara existentă

Zona studiata in prezenta documentatie este echipata cu urmatoarele retele edilitare (acestea
existând pe str. Popăuți ):
-

Alimentare cu apă (branșament la rețeaua existentă);

-

Alimentare cu energie electrica (branșament la rețeaua existentă);

-

Posibilitate de racordare la telefonie;

Conductele de gaze naturale nu au ajuns în zona studiata. Ele fiind la aproximativ 600 m - Sud-Est
față de amplasament , pe Str. Popăuți .
4. REGLEMENĂRI
4.1. Obiectivele noi solicitate
Locuință individuală în regim P+M și Anexă P+M.
Prin dimensiuni, regim de înălțime, mod de amplasare in teren si distanța față de vecinatăti, cladirea
corespunde Regulamentului Local de Urbanism si normelor specifice care reglementeaza realizarea,
dimensionarea si amplasarea constructiilor.
Clădirile propuse (locuință și anexa) au regim de inaltime parter+mansardă. Suprafaţa construită
totală a construcţiilor proiectate este de 111,21 mp.
Structura constructiva (Locuință+Anexă):
Sistemul de fundare va fi alcătuit din grinzi continue de beton armat pentru ambele construcții.
Locuința este concepută din structură din zidărie portantă înrămata cu sâmburi şi centuri din b.a. şi
pereţi de compartimentare de 11.5/15 cm.
Structura anexei va fi din lemn masiv de rasinoase tip „framing”.
Tâmplaria va fi din PVC cu geam termoizolant pentru a evita transferul termic posibil datorită
suprafeţelor golurilor proiectate.
Învelitoarea se propune a fi metalică tip țiglă ,în două ape .
Finisaje interioare
-

Locuința va avea pardosealile realizate din gresie la băi, grupuri sanitare, bucătarie,cameră centrală,
terase, balcoane, si parchet in holuri și dormitoare; iar anexa va avea la parter pardoseală din ciment
sclivisit iar la mansardă dușumea oarbă .

-

tâmplăria va fi din PVC cu geam termopan.
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Finisaje exterioare
Anvelopa clădirilor se va finisa cu tencuieli acrilice, granulaţie fină, decorative, de culare crem.
-

învelitoare metalică tip țiglă culoare maro;

-

acoperis tip sarpantă in doua ape;

-

accesul din exterior este asigurat prin intremediul unor usi de acces - pietonale si auto

-

trotuare din beton amprentat.
4.2.

Funcţionalitatea, amplasarea şi conformarea construcţiilor

4.2.1. Funcţionalitatea clădirii
Rezidențială
4.2.2. Amplasarea construcţiei (v. planşa A03 – Reglementări urbanistice) Parcela in suprafață de
484,00 mp se va organiza in modul urmator:
Se va construi locuința cu regim de inaltime P+M și anexa P+M .
Amplasarea cladirilor fata de limitele proprietatii este urmatoarea:
Amplasarea Clădirilor

Locuință

Anexă

aliniament la stradă

16,00 m

27,77 m

pe latura posterioară

12,38 m

1,40 m

pe latura laterală stângă

4,30 m

0,60 m

pe latura laterală dreapta

1,30 m

9,20 m

Restul parcelei va fi amenajat cu alei de acces si pentru parcare, terase si spatii verzi amenajate.

4.2.3. Conformarea construcţiei
Având în vedere configuraţia geometrică a terenului, precum şi aliniamentele prevăzute la cele patru
laturi (descrise la cap. 4.2.2. – Amplasarea construcţiei), se fac următoarele aprecieri:
Configuraţia generală în plan a construcțiilor este aceea a unui dreptunghi, orientat cu latura scurtă
paralel cu aliniamentul posterior;
Volumetria generală este dictată de regimul de înălţime, P+M, acoperişul tip şarpantă fiind în
două ape la ambele construcții.
4.3.

Capacitatea, suprafata desfasurata

Imobilele propuse vor avea următoarele destinații:
-
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Anexa P+M : gararea autovehiculelor, depozitarea materialelor de uz gospodăresc si

-

practicarea activităților tip hobby (tenis de masa etc.)
Suprafata construita : avand in vedere situatia existentă referitoare la aliniamente si distante,
rezulta o amprentă totală la sol a construcțiilor de 111,21 mp.
Suprafata desfasurată : Adunând suprafețele ambelor construcții, respectiv locuință P+M și anexă
P+M, rezulta o suprafata desfasurata totală de 232,52 mp.
Capacitatea: se estimează faptul că locuinţa este constituiță dintr-un apartament pentru 1
familie compusă din maximum 4 persoane, iar anexa după cum s-a precizat mai sus pentru gararea
autovehiculelor, depozitarea materialelor de uz gospodăresc și practicarea activităților tip hobby (tenis de
masa etc.) .
4.4.

Principii de compoziţie pentru realizarea obiectivelor noi

4.4.1. Distanţele ansamblului faţă de construcţiile existente se prezintă în modul următor:
Locuință

Anexă

Sud-Vest – Str. Popăuți

16,00 m

27,77 m

Nord-Est – teren proprietate privată si propr. Municipiului Botoșani

12,38 m

1,40 m

Nord-Vest - locuință P - Lucan Vasile

12,70 m

24,91 m

4,52 / 5,12 m

1,50 m

Sud-Est – locuință P +anexă parter – Bejinariu Luca
4.4.2. Accese si circulatii

Întrucât parcela este de dimensiuni medii și construcțiile sunt orientate către artera de acces (Str.
Popăuți), accesele şi circulaţiile se vor rezolva astfel:
Accesele pe amplasament:
auto – din Str. Popăuți,
pietonale – din Str. Popăuți.
Din aceasta artera, str. Popăuți se prevede accesul carosabil si pietonal in incinta imobilului, cu o
alee de 27,77 m lungime, avand un profil transversal de 3,20 m.
Accesele la imobile:
principal – se va amplasa, conform optiunilor beneficiarului, pe faţada principală a cladirilor, respectiv
pe faţadele dinspre Str. Popăuți;
Se recomandă amenajarea unei alei unice pietonale dinspre artera de acces, din aceasta urmând a
se distribui accesele în clădire.
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Circulaţiile:
pe amplasament – se vor desfăşura pe zonele ramase libere, neconstruite.
Circulatia pietonala din incinta imobilului este asigurata atat pe aleiile de acces (carosabil si pietonal),
cat si pe trotuarele de protectie prevazute perimetral constructiei de locuit.
4.4.3. Staţionarea autovehiculelor
Se va realiza în incintă. În acest sens, pe parcelă se va amplasa o platformă de la accesul
carosabil din Str. Popăuți , până la anexă. Prin intermediul acestei platforme se va putea intra in garajul
anexei care poate adaposti un singur autovehicul.
4.4.4. Înăltimea cladirilor
Întrucat regimul de înaltime propus va fi P+M pentru ambele clădiri, iar regimul permis in zona este de
P+2E ( până la 10,0 m), înăltimea clădirilor vor fi asfel :
Locuință

Anexă

De la cota ±0.00 la cornișă

+4,18

+3,63

De la cota ±0.00 la coamă

+7,55

+6,04

De la C.T.S. (cota terenului sistematizat) la cornișă

+4,68

+3,98

De la C.T.S. (cota terenului sistematizat) la coamă

+8,05

+6,39

4.4.5. Aspectul clădirii
Clădirile se caracterizeaza printr-un aspect plăcut , acoperisul este de tip sarpanta la ambele
construcții .
Amenajarile aferente construcţiilor se vor realizata în ton cu volumul principal, locuinţa, ca texturi,
gamă cromatică. Anexa va fi din structură din lemn izolată la exterior pastrându-se gama cromatică
corespunzătoare locuinței.
În ceea ce priveşte calitatea materialelor, acestea sunt de bună calitate, omologate. Învelitoarea va fi
metalică tip tiglă pentru ambele clădiri. Tâmplăriile sunt executate din PVC cu aspect de lemn, cu geam
termopan. Gama cromatică este în ton cu cea a clădirilor din zonă.
4.4.6. Spaţii libere şi spaţii plantate
Acestea se vor concretiza în:
Spaţii impermeabilizate de alei, trotuare, accese.
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Pe lot se va amenaja o platformă , cu rol de staţionarea a autovehiculelor și pentru a creea accesul la
garajul aflat in interiorul anexei , materializată prin platformă turnată din beton amprentat. Trotuarele vor fi
deasemenea realizate din beton amprentat.
Spaţiile verzi plantate vor fi cât mai generoase în raport cu suprafeţele ocupate de construcţii,
alei, platforme, trotuare.Vor fi plantați arbori si arbusti decorativi.
4.5.

Integrarea şi amenajarea noilor construcţii şi armonizarea cu cele existente menţinute

Compozitia volumetrica a constructiei propuse raspunde favorabil axelor vizuale generate de
str.Popăuți. Finisajele vor avea o gama cromatica discreta, curata, clara, astfel incat sa nu interfereze negativ
cu constructiile invecinate.
4.6.

Principii de intervenţie asupra construcţiilor existente

Nu există construcții pe terenul studiat, el fiind liber pentru noi construcții
4.7.

Modalităţi

de

organizare

şi

rezolvare

a

circulaţiilor carosabile şi pietonale

Circulaţiile în zonă, carosabile şi pietonale, sunt slab dezvoltate, strada Popăuți având o lațime
medie de 6.85 - 9 m, pietruită , de aceea prin prezenta documentație se propune ca Str. Popăuți să fie
amenajată, realizându-se trotuare de 75 cm pe ambele margini ale carosabilului de 7 m lațime cu două
sensuri de mers. De asemenea pentru ca proprietarul terenului din spatele amplasamentului studiat Bejinariu Cornel – să poată avea acces la proprietatea sa atat pietonal cat si carosabil de pe Aleea acces
existentă, proprietatea Municipiului Botoșani(domeniu public), proprietarii Bejinariu Ioan și Bejinariu Mihaela
au cedat un metru lățime pe toată lungimea limitei de proprietate dinspre Bejinariu Cornel, plus “colțul”
terenului pentru a putea face manevre de întoarcere cu autovehiculul . Dimensiunile sunt prezentate in plansa
A03.
În ceea ce priveşte amplasamentul studiat, acestea au fost tratate la cap. 4.4.2. “Accese şi
circulaţii” ale prezentei documentaţii.
4.8.

Principii şi modalităţi de integrare şi valorificare a cadrului natural şi de adaptare a soluţiilor de

organizare la relieful zonei
Intervenţiile asupra cadrului natural existent vor fi minime. Organizarea incintei presupune o uşoară
terasare a reliefului, astfel încât spaţiul verde să fie clar definit în cadrul incintei, în noua organizare
urbanistică.
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Clădirile sunt adaptate reliefului local, acestea fiind amplasate pe teren astfel încât interventiile
asupra reliefului să fie minimale – săpături, umpluturi. Totodată, colectarea rapidă a apelor pluviale este
asigurată în incintă.
4.9. Condiţii de instituire a regimului de zonă protejată şi condiţionări impuse de acestea
Nu sunt necesare, aria în care se află amplasamentul studiat neavând regim de zonă protejată.
În situaţia în care, în cadrul lucrărilor de excavaţie şi săpături se vor descoperi vestigii istorice,
lucrările se vor întrerupe şi vor fi anunţate forurile competente în vederea realizării descărcării arheologice.
4.10. Soluţii pentru reabilitarea ecologică şi diminuarea poluării
Pentru îmbunătătţirea climatului, se propune plantarea cu cel puţin 2 arbori, a spaţiului verde rămas
pe aria neconstruită şi neocupată de suprafeţe impermeabile generate de alei, trotuare, platforme.
Pentru protejarea solului, se va avea în vedere colectarea organizată a deşeurilor menajere
într-un container închis, amplasat pe platforma din imediata vecinătate a accesului, acesta fiind descărcat prin
sistemul de salubritate urbană.
4.11. Soluţii pentru reabilitarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi
Ulterior realizarii constructiilor, incinta se va amenaja cu spaţii plantate,si înierbate conform
precizărilor de la capitolele precedente.
4.12. Profiluri transversale caracteristice
O caracteristică a amplasamentului o reprezintă panta uşor descendentă dinspre latura de
acces către latura posterioară (Nord-Est) , fapt ce necesită, totuşi, lucrări de sistematizare verticală a
terenului.
Cotele generale ale amenajărilor (alei, platforme, trotuare) vor fi cu 10 cm peste cota terenului
natural, prevăzute cu pante de scurgere către exterior. Spatiile verzi vor prelua apele pluviale.
4.13. Lucrări de sistematizare verticală
Sistematizarea verticală a terenului rezolvă aspectul drenarii apelor pluviale in exces. Modul de
realizare al sistematizării verticale va fi tratat detaliat în proiectul de arhitectură.
4.14. Regimul de construire
Alinierea şi înălţimea construcţiilor au fost tratate la cap. 4.2.2. “Amplasarea construcţiilor”,
cap. 4.2.3. “Conformarea construcţiilor” şi cap. 4.4.4. “Înălţimea clădirilor”.
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Indicii maximi de ocupare şi utilizare ai terenului:
POT = 22.97%
CUT = 0.48
4.15. Asigurarea utilităţilor
Imobilul se va racorda la reţelele urbane existente în zonă pe Str. Popăuți, fiind necesare racorduri.
Zona studiata in prezenta documentatie este echipata cu urmatoarele retele edilitare:
-

Alimentare cu apă (branșament la rețeaua existentă);

-

Alimentare cu energie electrica (branșament la rețeaua existentă);

-

Posibilitate de racordare la telefonie;

Conductele de gaze naturale nu au ajuns în zona studiata. Ele fiind la aproximativ 600 m - Sud-Est
față de amplasament , pe Str. Popăuți .
Evacuarea apelor menajere se va face prin racordarea construcţiei la un bazin vidanjabil. Bazinul se
va amplasa în interiorul proprietăţii. Alimentarea cu energie termică (apă caldă şi încălzire) se va face prin
montarea unei centrale termice pe combustibil solid.
Se vor avea în vedere următoarele aspecte:
-se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice şi a celor care provin din
întreţinerea parcajelor, circulaţii şi platforme exterioare;
-se recomandă ca racordarea burlanelor la sistemul de canalizare pluvială să fie facută sub trotuare,
pentru a se evita producerea gheţii;
-pentru toate branşamentele se va ţine seama de condiţiile şi precauţiile impuse de structura geotehnică a
terenului şi de nivelul apei freatice.
4.16. Bilanţ teritorial
Bilanţ teritorial existent:
Steren= 484,00 mp
Ac,existent= 0,00 mp
Bilanţ teritorial propus:
Steren = 484,00 mp
Ac,propus = 111,21 mp
Indicii urbanistici maximali propuşi au fost detaliaţi în capitolele precedente şi specificaţi la
cap. 4.14. al prezentei documentaţii.
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5.
5.1.

CONCLUZII
Consecinţele realizării obiectivelor propuse

5.1.1. Arhitectural – urbanistice:
- executarea unei construcţii şi amenajări de calitate, rezultând un ansamblu unitar;
- crearea unui caracter urbanistic propriu ansamblului propus;
- implantarea construcției propuse conduce la creşterea statutului urbanistic al zonei şi creşterea,
totodată, a valorii intrinseci a unităţii locative din care face parte ansamblul respectiv.
5.1.2. Social – economice:
- valorificarea terenului în favoarea unei familii;
- crearea condiţiilor de locuire confortabilă, la nivelul standardelor actuale
5.2.

Măsuri ce decurg în urma avizării Planului Urbanistic de Detaliu :

- utilizarea raţională a terenului pentru construcţia propusă;
- autorizarea obiectivului existent
Dupa receptionarea documentatiei, beneficiarul dispune de baza de date necesara inceperii
demersurilor pentru obtinerea Autorizatiei de Construire.
Modificarile datelor si continutul documentatiei nu pot fi facute decat cu acordul expres al
proiectantului general.
Documentatia a fost intocmita in faza de Plan Urbanistic de Detaliu(PUD) in 3(trei) exemplare(1,2,3)
toate cu aceeasi valabilitate.
5.3.

Punctul de vedere al elaboratorului asupra soluţiei

Având în vedere cele prezentate în documentaţie şi soluţia privind rezolvarea urbanistică
propusă, elaboratorul consideră ca optimă soluţia adoptată şi propune avizarea P.U.D. în formula
prezentată.

Întocmit,
Arh. Doru Bantuș
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Aprobat,
arh. Mihai Mihăilescu

