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MEMORIUL GENERAL
1.INTRODUCERE
1.1. Date de recunoa tere a documenta iei:
NR.PROIECT:

132014

FAZA

P.U.D.

DENUMIREA PROIECTULUI: CONSTRUIRE LOCUIN , FOS SEPTIC , FÂNTÂN i
ÎMPREJMUIRE TEREN
AMPLASAMENT:
Drumul T tarilor Nr. 23, Mun. Boto ani, Jud. Boto ani
BENEFICIAR:

BENIAMIN CON AC

PROIECTANT GENERAL:

SC LEO PROIECT SRL

DATA ELABORARII:

Martie 2016

1.2.Obiectul proiectului
Obiectul proiectului const în elaborarea solu iei urbanistice pentru construirea
unei locuin e unifamiliale S+P+1E, împrejmuirea propriet ii i dotarea cu
utilit i urbane -fântân , fos septic pentru parcela beneficiarului, în vederea
ob inerii aprob rii Consiliului Local al Municipiului Boto ani.
Planul Urbanistic de Detaliu aprobat este necesar pentru elaborarea Documenta iei
Tehnice privind Autorizarea Construc iei, în baza c reia beneficiarul urmeaz s solicite
eliberarea Autoriza iei de Construire pentru obiectivele men ionate.
Amplasamentul terenului studiat este în intravilanul municipiului Boto ani, UTR 57,
în Drumul T tarilor, Nr. 23, zona cartier T tarilor.
Terenul pe care se va amenaja viitoarea investi ie este proprietatea privat a
beneficiarului Beniamin Con ac.
Proiectul s-a întocmit în conformitate cu Contractul încheiat între Beneficiar i
Proiectant, având drept obiect elaborarea documenta iei tehnice necesare autoriz rii
construirii unei locuin e unifamiliale S+P+1E, împrejmuirii propriet ii, i dotarea cu o
fântân proprie i o fos septic pentru parcela beneficiarului.
Solu iile vor respecta prescrip iile urbanistice impuse prin din Certificatul de Urbanism nr.
725 din 04.11.2014, eliberat de Primaria Municipiului Boto ani.
2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE l ÎN ZON
2.1. Concluzii din documenta ii deja elaborate
2.1.1.-Situarea obiectivului în cadrul localit ii
Construc ia locuin ei i dotarea ei cu utilit i se va realiza pe parcela par ial intravilan
a beneficiarului, care este situat la adresa Drumul T tarilor, Nr. 23, municipiul Boto ani.
Parcela respectiv , în form trapezoidal , având aliniamentul situat la Nord-Vest, în
lungime de 13,83 ml. la Drumul T tarilor, se învecineaz la nord-est cu parcela proprietate
Petric Con ac, la sud-est cu PC 178/20 teren extravilan proprietate a aceluia i Beniamin
Con ac, (dup proprietatea beneficiarului, urmând p unea municipiului Botosani), iar la
sud-vest cu parcela a c rei proprietar este Ion Con ac.
Folosin a actual a parcelei beneficiarului este par ial de teren arabil îns mân at
cu lucern , o por iune cu vi de vie, pomi fructiferi i iarb cosit anual.
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2.1.2-Concluziile studiilor de fundamentare
Investi ia a necesitat un Plan topometric actualizat având avizul Oficiului de Cadastru
i Publicitate Imobiliar Boto ani i un Studiu geotehnic.
În urma studiilor de fundamentare s-a putut trage concluzia c investi ia propus
se poate realiza în bune condi ii pe amplasamentul propus, luându-se m surile
necesare pentru construirea în afara limitei de stabilitate delimitat anterior.
Detalile i concluziile Studiului geotehnic sunt tratate la pct. 3.7 a prezentei
documenta ii.
Studiul geotehnic i planul topometric se g sesc în Anexe PUD.
2.1.3-Prescrip ii i reglement ri, din documenta ii de urbanism elaborate
Parcela care face obiectul prezentului PUD este, conform prescrip iilor Planului
Urbanistic General i Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Boto ani care sunt
elaborate de c tre SC Urbana SA Bucure ti în mai 1999 i avizate de institu iile abilitate, este
situat în UTR nr. 57, în afara limitei de stabilitate – cu interdic ie temporar de costruire
pân la întocmire PUD i aprobare în Consiliul Local Boto ani. Destina ia stabilit - Zon
reziden ial cu cl diri P, P+1, P+2 (cu în imea de pân la 10 metri), subzon exclusiv
reziden ial , cu cl diri tip rural, f
echipare edilitar de tip urban, combinat cu terenuri
agricole.
2.2. Concluzii din documenta ii elaborate concomitent cu P.U.D.
Func iunile dorite de beneficiar, resursele amplasamentului i prescrip iile urbanistice
din UTR 57, sunt congruente unele cu altele, astfel încât investi ia propus , la
parametrii dori i de beneficiar, se poate realiza pe acest amplasament.
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3. ANALIZA SITUA IEI EXISTENTE
3.1. Accesibilitatea la c ile de comunica ii
Parcela rezervat construirii locuin ei este amplasat în intravilanul municipiului
Boto ani.
Accesul principal pe parcel se face din direc ia nord-est, din Drumul T tarilor.
În prezent, strada men ionat are l imea carosabilului de 5,00 m, asigurând
circula ia auto pe dou sensuri, nefiind înc amenajat rutier i neavând rezolvat nici
hidraulica drumului.
Strada are în prezent o îmbr
minte provizorie rutier din piatr , în stare fizic
mediocr .
Parcarea autovehicolelor apar inând familiei beneficiarului poate fi asigurat în
interiorul parcelei proprietate.
3.2. Suprafa a ocupat , limite i vecin
i
Suprafa a total a por iunii intravilane a parcelei este de 1150,00 mp.
Solu ia de organizare func ional a acestei suprafe e este condi ionat de parametrii i
atributele ei urbanistice, din care i forma i dimensiunile au o pondere important .
Forma parcelei este trapezoidal .
Dimensiunile parcelei intravilane sunt:
-spre nord-vest, aliniamentul parcelei este de 5,87+7,96 ml.=13,83 ml-Drumul T tarilor,
strad municipal
-spre sud-est, latura posterioar este de 18,42 ml-spre PC 178/20 teren extravilan
proprietate a aceluia i Beniamin Con ac;
-spre est, latura lateral stânga a parcelei are 282,62 ml-proprietate Con ac Petric ;
-spre vest, latura lateral dreapt a parcelei are 250,50 ml-proprietate Con ac Ion;
adar, avem o parcel trapezoidal , cu un aliniament de 13,83 ml i cu o
adâncime a lotului de 250,50 ml – 282,62 ml.
Zona în care este situat proprietatea nu este în totalitate parcelat în loturi de cas ,
are dou por iuni distincte, situate de o parte i de alta a Drumului T tarilor.
Pe direc ia de deplasare centru spre periferie, partea dreapt a Drumului T tarilor este
ocupat de propriet i în general mari, având cur i-construc ii de dimensiuni mari, cu gr dini
la fel, de mari dimensiuni. Propriet ile sunt delimitate de împrejmuiri, garduri din plas de
sârm , accesele din/spre strad f cându-se prin por i auto i pietonale.
Partea stâng a Drumului T tarilor este ocupat de propriet i mici, de tip urban, cur i
construc ii de dimensiuni medii-mici, cu gr dini la fel, de mici dimensiuni. Propriet ile sunt
delimitate de împrejmuiri i de linii de arbori i arbu ti, garduri din panouri de lemn, accesele
din/spre strad f cându-se prin por i aproape exclusiv pietonale.
3.3. Suprafe e de teren construite i suprafe e de teren libere
În întreaga zon , un num r de 15 loturi din 32 sunt ocupate de locuin e cu sau f
anexe gospod re ti. Neocupate sunt i loturile adiacente cu lotul beneficiarului.
Zona este dominat de o construc ie locuin P+2E cu turn, folosit ca reper al zonei.
Parcela studiat delimiteaz o suprafa de S=1150 mp cur i construc ii.
Por iunea de parcel de teren extravilan, S=1874 mp este cu o cultur de lucern .
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3.4. Caracterul zonei, caracteristici urbanistice
Zona are un caracter mixt, pe lâng caracterul reziden ial, de locuin e unifamiliale
P+1E, P+2E, cu în imi maxime de 10 ml, i cu un garaj sau o anex gospod reasc de mici
dimensiuni, caracter dominant, întâlnim i parcele, parcele mari, pe care nu se afl
construc ii.
O singur gospod rie din zon , cea cu turn, a transformat un fost grajd în depozit
propriu de fructe, mere, recoltate din livada proprie.
Zona este cunoscut ca zona fostei gospod rii a Partidului, în prezent ferm agricol
proprietatea SC Agroind Com srl, administrator Gheoghe Nicul .
3.5. Destina ia cl dirilor existente în zon
Zona studiat este ocupat , dominant, de construc ii destinate locuirii, locuire de tip
urban. Sunt îns i construc ii destinate activit ilor agricole, depozit rii i prelucr rii
produselor agricole.
3.6. Titluri de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafe elor
ocupate
În zona studiat exist terenuri ce se încadreaz în dou categorii de proprietate:
- Zona str zii - domeniu public de interes local, Drumul T tarilor;
- Terenuri private - proprietate a persoanelor fizice sau juridice;
Identificarea parcelei în studiu se face prin Cartea Funciar , parcela având num rul CF
53852 i num r cadastral CD 5456.
3.7. Concluziile studiului geotehnic privind condi iile de fundare
Studiul geotehnic, realizat de SC Geoforaj SRL Boto ani, s-a f cut cu respectarea
"Normativului privind principiile, exigen ele i metodele cercet rii geotehnice a terenului de
fundare", indicativ NP 074/2007.
Conform fi elor de stratifica ie a lucr rilor de prospectare efectuate, terenul de fundare
din zona studiat prezint urm toarea succesiune de straturi:
-sol vegetal;
-argil pr foas , galben plastic vârtoas ;
-argil nisipoas galben , plastic vârtoas .
Tectonica zonei
Municipiul Botosani este situat în apropiere de fractura care trece pe lâng localit ile
Ib ne ti-Borze ti-Todireni (cca. 20 km).
Din aceast structur rezult o zon cu stabilitate mare pe plan local, dar labil prin
influen a mi rilor seismice, provocate de epicentre mai îndep rtate.
În jude ul Boto ani, de-a lungul timpului, au avut loc o serie de seisme locale, care nu
au avut intensitate mai mare de gradul 4(Atanasiu le nume te „cutremure moldavice").
Între anii 1893 - 1916 au avut loc 3 cutremure locale în jude ul Boto ani:
' În mai 1895
- ora 5 h 35 min., Horodniceni, gr.3, local;
' În 28 decembrie 1898 - ora 1 h 38 min., Dorohoi, gr.3, local;
' În 7 mai 1902
- ora 16 h 35 min., Boto ani, gr.3, local.
Seismele din nordul Moldovei, cel pu in acelea cu focarul pe linia Boto ani - Curte ti,
Dorohoi se claseaz între cutremurele care î i au focarele pe linii ale Platformei Podolice.
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linia Boto ani - Dorohoi s-au înregistrat cutremurele:
- Boto ani, Curtesti gr. 3;
- Boto ani gr. 4, Dorohoi gr. 3;
- Boto ani gr. 3;
- Boto ani gr.4;
- Boto ani i Dorohoi gr.4.

Clima zonei studiate
Municipiul Boto ani se g se te în depresiunea Boto ani - Darabani, la contact cu
dealurile vestice, situa ie care îi imprim astfel un climat continental excesiv
(continentalism specific).
Tipul de climat men ionat este caracterizat prin producerea unor geruri mari iarna i
a unor c lduri tropicale vara, frecvente viscole violente i secete prelungite unii ani.
Temperatura medie multianual a aerului este de 8,6 0 C, cu temperatura lunar
minim de -4,1° C (ianuarie) i temperatura lunar maxim de + 20,1 ° C (iulie).
Precipita iile medii anuale sunt de cca 570 mm., cu medii anuale maxime de 950
mm i medii anuale minime de 340 mm.
Precipita iile care cad în zon sunt direct propor ionale cu temperatura aerului, originea
maselor de aer, dinamica acestora, fîind influen ate i de orografia i localizarea geografic a
jude ului Boto ani.
Astfel c , aceste cauze impun ca 2/3 din cantitatea de precipita ii s cad în intervalul
aprilie - august, dup care scad, în intervalul decembrie-aprilie.
În zona muncipiului Boto ani i a comunelor limitrofe, sunt dominante vânturile de
nord-est ( 23,6 % ) sud-est ( 18,7 % ), nord ( 10,7 % ), vest ( 2,1 % ), est ( 1,7 % ) i cele
dinspre nord - est ( 6,4 % ). Ca urmare, roza vânturilor are o form alungit , de fus.
Condi ii de fundare
• Amplasamentul studiat nu ridic probleme de stabilitate. Construc ia
propus se poate edifica pe amplasamentul propus.
• Parcela studiat nu prezint pericol la inunda ii.
• Stratul de fundare este format dintr-un complex argilos pr fos galben plastic
vârtos. Fundarea se va realiza prin dep irea obligatorie a stratului de sol vegetal,
respectându-se condi iile de încastrare în stratul viu i adâncimea de fundare conform
normativelor în vigoare i caracteristicilor obiectului proiectat.
Ca solu ie de fundare se recomand fundarea direct în complexul argilos prafos
galben plastic vârtos.
Presiunea de calcul, pentru dimensionarea la limit a funda iilor, se va considera dup
cum urmeaz :
- pentru adâncimea de fundare D =1,2 m - Ppl =150 Kpa
- pentru adâncimea de fundare D = 1,5 m - Ppl =170 Kpa
- pentru adâncimea de fundare D = 2,0 m - Ppl =190 Kpa
În forajul executat, apa subteran nu a fost interceptat .
În pu urile existente în zon , apa subteran apare la adâncimi de 6,00-7,00
m i are un caracter fluctuant. Se va ine seama de posibilitatea infiltr rii apelor de
suprafa în umpluturile din jurul funda iilor i se vor lua m suri în consecin .
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Întrucât terenul de fundare se încadreaz în categoria pamânturi sensibile la umezire
grupa A, astfel încât, pentru proiectarea, execu ia i apoi exploatarea construc iei se vor
respecta prescrip iile Normativului P7/2007.
• La realizarea umpluturilor, indiferent de destinatia lor i de natura materialului
utilizat, se va asigura, la punerea în oper , un grad minim de compactare. În acest sens se
va asigura, la punerea în oper , un grad minim de compactare. În acest sens se vor respecta
prevederile din normativele C 169-88 i C29- 86.
• La proiectare se vor avea în vedere precizarile Normativelor actuale, în ceea ce
prive te adâncimea maxim de înghe , seismicitatea i evaluarea ac iunilor din vânt i
zapad .
• La proiectare se vor avea în vedere preciz rile Normativelor actuale privind
încadrarea amplasamentului referitor la Regimul climato-meteorologic specific arealului
geografic c ruia îi apar ine municipiul Boto ani, zona C - dup STAS 10101/21-92 i zona B dup STAS 10101/20-92.
• Adâncimea de înghe – dezghe , conform STAS 6054-77, este de 1,10 m.
• În proiectare i execu ie se vor respecta standardele, normativele i normele în
vigoare, inclusiv normele P.S.I.
3.8. Accidente de teren, cu precizarea pozi iei acestora
Zona amplasamentului are stabilitatea general i local asigurat . Nu se semnaleaz
pe amplasament existen a unor accidente subterane – beciuri, gropi de gunoi dezafectate,
etc.
3.9. Adâncimea apei subterane
Apa subteran a fost nu a fost interceptat , ea g sindu-se în pu urile din zon la
adâncimi de 6,00-7,00 m, situa ie care nu determin acordarea unor m suri deosebite la
realizarea hidroizola iei precum i a protec iei funda iilor contra ac unii apelor subterane
pentru investi ia propus .
3.10. Parametrii seismici caracteristici zonei
În conformitate cu Normativul P100-1/2013, zona seismic în care se încadreaz
amplasamentul este caracterizat de:
- accelera ia activit ii terenului pentru proiectare ag = 0,20g;
- perioada de col Tc = 0,7 sec.
3.11. Analiza fondului construit existent
Zona studiat este ocupat , dominant, de construc ii destinate locuirii, locuire de tip
urban. Sunt îns i construc ii destinate activit ilor agricole i prelucr rii produselor agricole.
Locuirea este deservit de construc ii noi, cu o vechime de 10-15 ani iar activit ile
agricole de construc ii mai vechi, de 40-50 de ani. Starea construc iilor vechi este bun i
foarte bun .
3.12. Echiparea edilitar existent
În zona amplasamentului, situa ia echip rii edilitare se prezint dup cum urmeaz :
3.12.1.Alimentarea cu ap
În zona studiat , re eaua de distribu ie ap a municipiului nu are extindere.
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3.12.2.Canalizarea menajer i pluvial
Re eaua de canalizare municipal nu are extindere pe Drumul T tarilor.
3.12.3.Alimentarea cu energie electric
În prezent, la aliniament, este prezent re eaua de distribi ie energie electric , re ea
aerian . Este prezent i iluminatul public.
3.12.4.Alimentarea cu energie termic
Re eaua de termoificare municipal nu are extindere pe Drumul T tarilor.
3.12.5.Alimentarea cu gaze naturale
Re eaua de distribu ie gaz natural nu are extindere pe Drumul T tarilor.
3.12.6.Telefonizare i internet, re ea de cablu TV.
Re eaua de telefonizare municipal nu are extindere pe Drumul T tarilor.
Re eaua de cablu TV nu are extindere pe Drumul T tarilor. Aceste re ele pot
fi extinse cu u urin .
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4. REGLEMENT RI
4.1. Obiectivele noi solicitate prin Tema-program
Tema-program propus de beneficiar, este construirea unei locuin e unifamiliale,
S+P+1E, o fos septic , fântân i a unei împrejmuiri a propriet ii.
Proiectul prevede realizarea urm toarelor obiecte-cl diri i utilit i:
a. LOCUIN A S+P+1E cuprinzând:
la Subsol: central termic , 2 magazii.
la Parter: hol acces, living, buc tarie, c mar , dormitor, grup sanitar, scar pt. etaj,
la Etaj: 3 dormitoare, 1 dressing, 1 grup sanitar.
Sc locuin =113,44 mp; Scd =220,88 mp;
Dimensiuni: în plan 6,80 m x 14,05 m
H max. strea in =4,95 m de la cota terenului sistematizat CTS;
Hmax. coam =8,50 m de la cota terenului sistematizat CTS.
Fos septic : Sc=20,00 mp;
Dimensiuni în plan: 5,00 m x 4,00 m;
Împrejmuire proprietate: gard din plas de sârm , stâlpi metalici încastra i în
funda ii de beton;
b. TROTUARE: trotuare din dale beton, turnate la fa a locului.
c. RACORDURI EDILITARE, RE ELE DE INCINT : energie electric de la re eaua
municipal , alimentarea cu ap din fântâna proprie, canalizarea - spre fosa septic proprie,
drenuri i canaliz ri de suprafa pentru apele pluviale.
d. SPA IILE VERZI-AMENAJ RILE EXTERIOARE: vor ocupa o suprafa de
720,56 mp.
e. PLATFORME, ACCESE, PARC RI: acces carosabil betonat, din Drumul T tarilor,
circula ie auto în suprafa de 56,00 mp., parcare pe parcel , (2 locuri parcare).
4.2. Func ionalitatea, amplasarea i conformarea construc iei
Amplasarea i func ionalitatea construc iei propuse sunt în concordan cu tema de
proiectare i cu resursele urbanistice oferite de parcel . De asemenea, cu cerin ele specifice
de derulare a investi iei.
Func iunea principal a parcelei va fi cea de locuire de tip urban.
S construit = 113,44 mp,
Sc desf urat = 220,88 mp,
Clasa de importan III,
Categoria de importan C
Cl direa propus va avea structur de zid rie autoportant din c mid , armat cu
stâlpi ori din beton armat la intersec iile zidurilor, plan ee din b.a., turnate la fa a locului.
arpanta din lemn de r inoase, o învelitoare din tabl cu pante, cu scurgeri spre
jgheaburi i burlane exterioare.
Golurile vor fi prev zute cu u i i ferestre din tamplarie din PVC, geam termopan,
termoizolator.
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4.3. Solu ii urbanistice de amplasament, pentru realizarea noilor obiective
DISTAN E
Construc ia va fi amplasat retras fa de Drumul T tarilor strad , la o distan a
minim de 29,00 m fa de aliniament. În privin a celorlalte laturi, mai sensibile la
amplasamentul unei noi construc ii, laturile construc iei propuse vor fi la distan ele de 1,00m
fa de est (acord notarial nr. 3351/10.11.2014) - proprietatea Petric Con ac i 8,10 m
fa de est- proprietatea Ion Con ac.
ACCESE PIETONALE l AUTO
Accesul auto se va face din re eaua stradal municipal , respectiv Drumul T tarilor.
Deoarece strada este îngust , nepermi ând sta ionarea unor vehicole s fie parcate în
fa a por ii, beneficiarul va amenaja pe terenul s u proprietate personal o
suprafa de teren de 22 mp, care poate constitui un loc de parcare-retragere auto, 4,00
m x 11,00 m, permi ând astfel circula iei din Drumul T tarilor s se desf oare nestingherit.
ACCESE UTILAJE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR
Accesul utilajelor de stingere a posibilelor incendii se poate face din Drumul T tarilor.
4.4. Integrarea noilor construc ii, armonizarea cu cele existente
Integrarea i amenajarea noii construc ii propuse i armonizarea cu cele existente în
zona mai larg , se va realiza prin func iunea dominant -locuire, prin regimul de
în ime, prin stilul arhitectonic adoptat de proiectant, prin finisajele i
materialele utilizate în construire.
În imea construc iilor din proximitate este de la 5,00 m la 8,00 m.
În imea construc iilor dintr-o zon mai larg este de la 5,00 m la 12,00 m.
4.5. Principii de interven ie asupra construc iilor existente
Nu este cazul, deoarece construc ia propus va fi în prezentul apropiat oarecum
izolat , fiind prima construc ie amplasat pe un teren mai mare, parcelat recent.
4.6. Modalit i de organizare i armonizare cu construc iile existente
Datorit func iunii dominante, locuire de tip urban, dintr-o zon mai larg din jurul
parcelei studiate, armonizarea cu construc iile existente în zon va fi asigurat prin regimul
de înal ime redus, P+1E.
4.7. Principii i modalit i de integrare i valorificare a cadrului natural i de
adaptare a solu iilor de organizare la relieful zonei
Amplasarea noii construc ii în cadrul parcelei s-a stabilit luându-se în calcul atât forma
parcelei cump rate, situarea parcelei în raport cu parcelele al turate, fa de aliniament, cât
i concluziile studiului geologic efectuat.
S-a p strat o rezerv de teren pân la aliniament, resurs ce va putea fi folosit la
eventuala l rgire i modernizare pe viitor a Drumului T tarilor.
S-au anticipat i amplasamentele viitoarelor construc ii (locuin e) pe parcelele
învecinate, astfel încât cl direa prezent s nu fie situat în por iunile cu utilizare
gospod reasc ale viitoarelor re edin e ce se vor edifica în vecin
i.(depozit ri lemne,
padocuri g ini, anexe gospod re ti, etc.)
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4.8. Condi ii de instituire a regimului de zon protejat i condi ion ri
impuse de acesta
Zona studiat nu prezint un caracter special din punct de vedere al faunei, vegeta iei,
sau a construc iilor existente, pentru a fi impuse condi ii speciale de protec ie.
4.9. Solu ii pentru reabilitarea ecologic i diminuarea polu rii
Locuin a ce face obiectui acestei lucr ri nu va influen a semnificativ poluarea din zon ,
i nu va influen a semnificativ zona din punct de vedere ecologic.
Îndepartarea de eurilor de tip casnic se va realiza periodic, în baza unui contract de
salubritate dintre beneficiar i firma abilitat de a efectua astfel de servicii, Urban Serv SA. În
amplasarea locului de depozitare i sta ionare a pubelelor vor fi respectate Normele de igien
privind mediul de viat al popula iei. Astfel, pubelele vor fi amplasate obligatoriu pe
aliniament.
Parcela va fi folosit pentru legumicultura proprie, de cas , furnizând plante aromatice
sezoniere proaspete, iar restul suprafe ei, plantat cu arbori fructiferi, va fi men inut înierbat.
4.10. Propuneri de obiective publice în vecinatatea amplasamentului
În P.U.D. prezent nu sunt propuse spre a fi realizate obiective publice, cu
excep ia micului refugiu auto descris la punctul 4.3.
4.11. Solu ii pentru reabilitarea i dezvoltarea spa iilor verzi i a
amenaj rilor exterioare
Aceste lucr ri constau în realizarea unui gard din panouri din plas de sârm de jurîmprejurul propriet ii.
Pe aliniament, accesul în incinta propriet ii va fi posibil printr-o cu poart auto cu
structur metalic , panouri din plas de sârm . Sunt prev zute plant ri de gazon i arbu ti
decorativi în zona aliniamentului.
4.12. Profiluri transversale caracteristice circula iei
Terenul din cadrul zonei studiate este u or îinclinat, cu panta spre est.
Construirea noii locuin e nu va influen a semnificativ traficul auto i pietonal din zon ,
având în vedere c este o locuin unifamilial cu maximum 2 autoturisme.
Profilul transversal al str zii este E-E, strad secundar , conform OG 43/1997
reactualizat privind regimul juridic al drumurilor.
4.13. Lucr ri necesare de sistematizare vertical
Platforma incintei existente nu necesit lucr ri de sistematizare vertical importante.
Cl direa va avea cota ± 0.00 la o în ime de 0,15 m fa de CTS.
Vor fi necesare i rigole de scurgere a apelor pluviale din direc ia de la nord spre sudest, pentru drenarea apelor meteorice de pe parcel .
Cota terenului din curte se va modifica, realizându-se o contrapant în zona cl dirii,
spre vest, cu cel pu in 0,30 m fa de CTN, p entru drenul apelor pluviale.
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4.14. Regimul de aliniere i în
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imea construc iilor; POT, CUT

Construc ia propus va fi amplasat la cel pu in 29,00 m de aliniament, cu latura mic
a cl dirii paralel cu aliniamentul.
Spre latura din est a ternului, construc ia va p stra limita de 1,00 m fa de linia de
proprietate, conform acordului notarial încheiat între proprietarii actuali ale celor dou
terenuri.
ÎN
IMEA CONSTRUC IILOR
Obiectivul propus este o cl dire cu subsol, parter i etaj, cu în imea la strea in
H max strea in =4,95 m; i în imea la coam H max coam =8,50 m.
PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR
Suprafa a de teren luat în studiu pentru prezentul PUD= 1.150 mp.
Suprafa a de teren a beneficiarului (cf act de proprietate), 6.500 mp-intabulat.
În prezent, procentul de ocupare este
Propus, procentul de ocupare va fi

P.O.T.= 0,00 %
P.O.T.= 9,86 %

COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENULUI
În prezent, coeficientui de utilizare a terenului este
Propus, coeficientul de utilizare a terenului va fi

C.U.T. = 0,00
C.U.T. = 0,19

4.15. Asigurarea utilit ilor (surse, re ele, racorduri)
Alimentare cu ap rece
Alimentarea cu ap rece se va face printr-o conduct cu Dn 50 mm, de la hidroforul
propriu, asigurând un debit suficient pentru consumul menajer i pentru prepararea apei
calde de consum.
Corespunz tor func iunilor deservite, în conformitate cu STAS 1478/90, debitul,
pornind de la necesarul de ap rece, pentru consum menajer, va fi:
Qari = 1,00 1/s = 3,60 mc/h -» Dn 50mm
Racordul exterior de ap s-a prevazut în montaj subteran, pe un pat de nisip de 10
cm. grosime, la adâncimea de minim 1,10 m.
Lucrarile de s
tur pentru an uri vor fi executate manual, de la hidrofor spre
locuin , cu sprijinirea malurilor.
Alimentarea cu ap cald
Necesarul de ap cald se va asigura local, prin preparare prin intermediul centralei
termice. Necesarul de ap cald va fi:
Qc = 0,70 l/s = 2,52mc/h -+ Dn32mm
Canalizarea apelor uzate
Canalizarea este propus a fi realizat pe un traseu trecând de-a lungul gardului din
est, de la cas la fosa septic proprie.
Apele uzate menajere vor fi evacuate gravita ional, prin re ea de incint , realizat din
tuburi de PVC, Dn 210 mm, cu desc rcare în fos .
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Racordurile care vor trece pe sub pardoseal se vor monta cu o pant de 2%-3%,
conducta plecând de la -0,50.
Canalizarea pe parcel a fost prevazut în sistem divizor, cu colectarea i evacuarea
apelor din precipita ii prin lucr rile de sistematizare vertical , c tre exteriorul incintei,
respectându-se pantele naturale.
Lucr rile de s
tur an uri se vor executa manual.
Umplerea la cot a anturilor se va face în straturi uniforme, de 10cm grosime.
Solu iile detaliate privind alimentarea cu ap i canalizarea apelor uzate vor fi stabilite
în cadrul fazelor ulterioare de proiectare (PTh, DTAC, DE), în baza avizelor de la furnizorii de
utilit i i a celorlate avize solicitate prin Certificatul de Urbanism.
Alimentarea cu c ldur a construc iei
Solu ia optim actual pentru înc lzirea locuin elor individuale - este cea cu central
termic proprie, func ionând cu cu combustibil solid (lemne de foc, c rbuni).eventual cu gaze
naturale dup extinderea re elei de distribu ie GN.
Centralele termice individuale asigur o întreag diversitate a gradului de confort
termic cerut de fiecare beneficiar în parte, de dorin ele acestora de contorizare individual a
consumului de energie i combustibil precum i de posibilitatea de ac ionare direct a
proprietarilor asupra acestor consumuri.
Necesarul de energie termic estimat pentru înc lzirea locuin ei individuale este:
Pentru înc lzirea unui volum construit de 800 mc, necesarul termic estimat pentru
înc lzire i preparare ap cald Qnec = 80 Kw.
În centrala termic se va monta 1 cazan de 80 kW.
Centrala termic va fi unic i va deservi întreaga construc ie.
Centrala termic se va monta în subsol, spa iu corespunz tor, cu respectarea
reglement riior ANRGN, ISCIR, I-13, a normelor si standardelor conexe.
Recomand ri tehnice
1. Elementele constructive ale anvelopantei construc iei se recomand a fi realizate
din termosistem, tâmpl rii izotermice, geamuri termopan, etc, cu o conductivitate termic cel
pu in echivalent cu cele indicate în normele de eficien energetic actualizate.
2. Randamentul cazanelor pentru înc lzire, func ionând cu gaze naturale, trebuie s
fie mai mare de 91%., pentru a avea un cazan rentabil.
3. Se recomand folosirea robinetelor termostatice de radiator sau a sondelor de
ambian interior/exterior, care permit înc lzirea diferen iat a camerelor, în func ie de
nevoile de moment, constituind împreun cu cazanul un mijioc important de reducere a
consumului de combustibil.
4. Odata cu ob inerea aprob rilor legale pentru alimentarea cu gaze, se va verifica
capacitatea maxim de transport a conductei de gaze naturale de distribu ie (la presiune
redus ), conduct la care se va propune ulterior racordarea de noil consumatori.
5. La elaborarea celorlalte faze de proiectare (PTh, DTAC, DE), solu iile propuse vor
ine seam i de etapizarea construc iilor i a resurselor financiare alocate.
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Alimentarea cu energie electric
baz :

Pentru alimentarea cu energie electric s-au avut în vedere urmatoarele criterii de

• cl direa va fi dotat cu aparate electrocasnice pentru iluminat, mas media, sp latlcat rufe, conservarea hranei;
• la proiectarea i executarea aliment rii cu energie electric , vor fi respectate
prescrip iile tehnice în vigoare: PE 132, PE155, PE136
• alimentarea cu energie electric trebuie s corespund nivelurilor de exigen
impuse de normele europene,
Pentru calculul necesarului de putere la nivelui postului de transformare se va stabili
puterea calculat pentru fiecare linie care alimenteaz grupurile de consumatori :
Puterile necesare: Pi=24 kw; Ps=24 kw.
Se prevede realizarea unui racord electric de joas tensiune din re eaua aerian
existent la aliniament.
Puterea electric indicat : 24 kW.
Instala ii de telecomunica ii
Construc ia propus va fi racordat la re eaua telefonic a municipiului Botosani.
Deocamdat , în apropierea parcelei, acest re ea nu este prezent , dar ea se poate extinde.
Prin ea, este posibil racordarea locuin ei i la internet-wire.
Recomand ri tehnice
1. Stabilirea solu iei de racordare la re eaua de joas tensiune, precum i amplasarea
contorului propriu gospod riei se va face în conformitate cu proiectul de specialitate, care va
fi întocmit de un proiectant autorizat, la comanda beneficiarului.
2. Stabilirea solu iei de racordare la re elele telefonice existente se va face în
conformitate cu proiectul de specialitate, ce va fi întocmit de un proiectant autorizat sau de
ROMTELECOM, la comanda beneficiarului.
5. BILAN UL TERITORIAL, ÎN LIMITA AMPLASAMENTULUl STUDIAT
Zonele func ionale care alc tuiesc amplasameritul studiat sunt:
- zona c i de comunica ie, cu amenaj rile aferente (parcaje);
- zona cu spa ii verzi i spa ii plantate - curtea de onoare;
- perimetrul propriu-zis al construc iilor: locuin a;
- zona cu amenaj rile gospod re ti i cu echipare edilitar -curtea de serviciu;
Propunerile care se instituie în zon sunt prezentate în Plan a 3 - REGLEMENT RI
URBANISTICE.
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SUPRAFA A TEREN LUAT ÎN STUDIU: 1065,00 mp
Teritoriul destinat:

Existent

Propus

TOTAL

1. construc ii
2. carosabil

0,00
0,00 mp

113,44 mp
260,00 mp

113,44 mp
260,00 mp

3. pietonal

0,00 mp

56,00 mp

56,00 mp

1150,00 mp

720,56 mp

720,56 mp

0,00 %
0,00

9,86 %
0,19

9,86 %
0,19

4. spa iu verde
POT
CUT

6.CONCLUZII
6.1. Consecin ele realiz rii obiectivelor propuse
Realizarea investi iei propuse va crea un spa iu, superior ca i grad de confort,
pentru locuire permanent , precum i o delimitare fizic a propriet ii.
6.2. M suri (sarcini) ce decurg în continuarea P.U.D.-ului
Investi ia se va realiza integral de catre beneficiar, cu toate etapele unei investi ii:
1. Preg tire amplasament.
2. Echiparea cu utilit i.
3. Construc ie locuin propriu-zis .
4. Platforme i trotuare de incint .
5. Accese carosabile.
6. Spa ii verzi, amenaj ri peisagistice exterioare.
7. Construire împrejmuire proprietate.
Propunerile din cadrul PUD vor sta la baza fazelor urm toare de proiectare ( PTh,
DE). Dup ob inerea aprob rii PUD prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului
Boto ani, investitorul, pe baza CU emis de Prim ria Botosani va putea trece la fazele
de proiectare PT, DE.

ef proiect,
Arh. urb. Monica BACINSCHI
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TABEL CU PROPRIETARII PARCELELOR VECINE PE TOATE LATURILE

P.U.D.
CONSTRUIRE LOCUIN ,
FOS SEPTIC , FÂNTÂN i
ÎMPREJMUIRE TEREN
Drumul T tarilor Nr. 23,
Mun. Boto ani, Jud.
Boto ani

PETRIC
1

CON AC

Pentru proprietatea din

BENIAMIN CON AC
i
FELICIA CON AC

Str. VERZARIEI, nr. 24,
Mun. Sibiu, Jud. Sibiu

Str. Drumul T tarilor, nr.21, Mun. Boto ani

ION CON AC
2

Pentru proprietatea din
Str. Drumul T tarilor, nr. 25, Mun. Boto ani

BENIAMIN CON AC
3

4

Pentru proprietatea din
Str. Drumul T tarilor, nr. 23, Mun. Boto ani
EXTRAVILAN PC 178/20

TEFAN BABII

Bdl. Mihai Eminescu, nr. 37,
sc. B,et. I, ap. 4
Mun. Boto ani

Str. Dimitrie Negreanu,
Nr. 5, sc. C, ap. 9,
Mun. Boto ani

Str. TEFAN LUCHIAN,
nr. 6, bl. 2, ap. 19

Pentru proprietatea din (peste drum)
Str. T TARILOR nr. 9, Mun. Boto ani

Mun. Boto ani

