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04 MEMORIU GENERAL
1. INTRODUCERE
1.1 Date de recunoaștere a documentației.
Denumirea proiectului:
PLAN URBANISTIC ZONAL și
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT
- CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+8E CU SPAȚII
COMERCIALE LA PARTER ŞI PARCĂRI LA SUBSOL,
AMENAJĂRI EXTERIOARE, AMENAJARE PARCARE
conf. AVIZULUI DE OPORTUNITATE nr. 8 / 14.11.2017

Investitor:
S.C. DOMENIUL MIHAI EMINESCU S.R.L.
Botoșani, Calea Națională, nr. 4
Amplasament:
Botoșani, Calea Națională, nr. 48
Cf. nr: 62838, CAD nr: 62838; Cf. nr: 62837, CAD nr: 62837
Proiectant general:
S.C. NEO STYLE S.R.L.
Botoșani, str. Unirii, nr.11A, ap.1
Data elaborării: noiembrie 2017
1.2 Obiectul lucrării
Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
(actualizată), Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele
măsuri pentru realizarea locuinţelor (actualizată), precum şi Hotărârea Guvernului
României nr. 525 / 1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism
(actualizată), au creat cadrul legislativ pentru stabilirea obiectivelor, acţiunilor şi
măsurilor de dezvoltare a localităţilor, pe baza analizei multicriteriale a situaţiei
existente.
Obiectivul prezentei lucrări îl constituie studiul condițiilor în care se poate dezvolta
urbanistic o suprafaţă de teren situată în intravilanul Municipiului Botoșani, în zona de

vest,nord-vest a acestuia, pentru construirea unui bloc de locuințe colective S+P+8E cu
spații comerciale la parter și parcări la subsol, amenajări exterioare, amenajare parcare.
Lucrarea are la bază Certificatul de Urbanism 711 din data de 28.09.2017, emis de
Primăria Municipiului Botoșani.
Caracteristica zonei impune o aliniere conform amplasării stradale deja existentă.
Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se stabilesc condițiile pentru:
- utilizarea funcțională a terenului, în relație cu planurile de urbanism aprobate în zonă.
- reglementarea funcțiunii terenului.
- modul de ocupare al terenului și condițiile de aliniere a construcțiilor.

1.3 Surse documentare
În vederea intocmirii Planului urbanistic de zona s-a studiat "Planul urbanistic
general al “Municipiului Botoșani" şi, Regulamentul general de urbanism aferent
acestuia, HGR nr.525/1996, prevederile Codului Civil- titlul IV- despre servituti,
Certificatul de Urbanism eliberat de către Primaria Municipiului Botoșani cu
nr.711/28.09.2017, precum şi studiile preliminare întocmite pentru acest teritoriu:
- Suport topografic actualizat.
- Studiul Geotehnic,
- Studiul de circulație.
- Studiu de însorire.
Pe parcursul elaborarii Planului Urbanistic de Zonă au fost efectuate consultări cu
organismele teritorial interesate și sa emis - Avizul prealabil de oportunitate nr. 8 din
14.11.2017.
Pentru zona studiată prin PUZ nu există alte proiecte de investiţii elaborate sau în curs de
elaborare.
La elaborarea Planului Urbanistic de Zonă, s-au avut în vedere prevederile legislaţiei
specifice, printre care:
-

-

-

-

Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările
şi completările ulterioare;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare;
Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.
Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism, indicativ
GM–007–2000, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării
teritoriului nr. 21/N din 10 aprilie 2000;
Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului urbanistic
zonal, indicativ GM–010–2000, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi
amenajării teritoriului nr. 176/N din 16 august 2000;
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din
intravilanul localităților, republicată;
Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobată prin
Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.701/2010;
Ordin nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate
publică privind mediul de viată al populației;

-

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice şi private asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 481 din 13 iulie 2009;
Normativ pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele
persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2001, aprobat prin Ordinul ministrului
lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 649 din 25 aprilie 2001;
Normativul P118/1999, art.2.2.2, tabelul 2.2.2.
Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localităţi urbane, indicativ
P 132–93, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului
nr. 10/N din 6 aprilie 1993;
Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane,
aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 49/1998, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998;
- STAS 10144/1–91 Străzi. Profiluri transversale – Prescripţii de proiectare;
- STAS 10144/2–91 Străzi. Trotuare, alei de pietoni şi piste de ciclişti – Prescripţii
de proiectare;
- STAS 10144/3–91 Străzi. Elemente geometrice – Prescripţii de proiectare;
- Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- Planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia a fost elaborat
conform conţinutului-cadru prevăzut în Ghidul GM 010–2000 (Capitolul 3).

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
2.1 Evoluția zonei
Urbanismul urmăreşte stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţilor urbane şi
rurale, în acord cu potenţialul economic, social, cultural şi teritorial al acestora şi cu
aspiraţiile locuitorilor.
Terenul studiat în cadrul P.U.Z. se situează în partea de vest, nord-vest a
Municipiului Botoșani, conform planșei de încadrare în localitate, în proximitatea arterei
principale a orașului - Calea Națională, pe partea dreaptă în direcția de mers, zona
industrială - centru.
Zona pe care se află terenul studiat are folosința teren curți-construcții.
Conform C.U. nr. 710 din 28.09.2017 construcțiile existente pe amplasament se vor
desființa.
Imobilul (clădire și teren) a aparținut soților Ciubotaru Gheorghe și Mioara,
având destinația actuală de ”Complex Comercial P+1E”. Inițial proiectul a fost
elaborat pentru stație de alimentare cu combustibili pentru mașini (benzinărie).
Benzinăria a încheiat activitatea în 2006, fiind transformat în spațiu comercial.
Prin contractul de vânzare cumpărare nr. 1555 din 07.09.2017 terenul din
Calea Națională, nr. 48, în suprafață de 2.765,00mp și clădirea în suprafață de
236,00mp devin proprietatea S.C. DOMENIUL MIHAI EMINESCU S.R.L. cu sediul în
Botoșani, Calea Națională, nr. 4, conform C.F. și CAD nr. 62837; C.F. și CAD nr.
62838.
Destinația imobilului din PUG-ul Municipiului Botoșani „teren intravilan – curți
construcții” – UTR 17 – zonă de instituții publice și servicii de interes general –

funcțiunea dominantă fiind LIu1 (locuire și funcțiuni complementare), zona de
impozitare ”A”.
Construcția existentă P+1E în suprafață de 236,00 mp, dispune de rețele de
electricitate, apă și canalizare, gaze naturale, telecomunicații, etc. se va demola.
Zona este ocupată preponderent de locuințe individuale și colective cu un regim de
înălțime de P, P+1, P+2, P+4, P+6, P+8, construcții de locuințe colective edificate între anii
1975-1985.
Pentru amplasament nu se impune un regim special.
Datorită faptului că pe terenul studiat, din analiza factorilor de mediu în cadrul
stației de depozitare și distribuție carburanți nu s-au constatat neconformități ca
urmare a studiului pentru dezafectarea stației de carburanți, efectuat în anul 2013,
propunem schimbarea încadrării din zonă cu funcțiune de instituții publice și
servicii – IS, în zonă de locuințe colective și comerț la parter – LIu1.

2.2 Încadrare în localitate
Terenul studiat în cadrul P.U.Z. se situează în partea de vest, nord-vest a
Municipiului Botoșani, zona A, conform C.U. și are o suprafață de 2.765,00 mp.
Terenul este denivelat, teren curți construcții, construit.
Nu sunt riscuri naturale în zona studiată şi nici în vecinătăţi.
În zonă nu sunt surse majore de poluare a mediului.
În prezent, terenul nu este liber de construcții.

2.3 Vecinătăți, limite
Amplasamentul face parte dintr-un cvartal delimitat astfel:
- spre Nord-Est
– Calea Națională
- spre Sud-Est
– Club Sportiv Botoșani - P
- spre Sud-Vest – Club Sportiv Botoșani - P, P+1E
- spre Nord-Vest – Biserica Creștină Baptistă - P
– Clădire locuință particulară - P+1,
– Complex Comercial S.C. TRAIAN S.R.L. - P+1E.

2.4 Elemente ale cadrului natural
 Structura geomorfologică, relieful, rețeaua hidrografică.
Din punct de vedere geomorfologic, municipiul Botoșani se încadrează în unitatea
„Câmpia Moldovei”, subdiviziunea Jijia Superioară şi a Başeului ce apare ca o zonă
deluroasă, fragmentată prin văi de eroziune ce s-au dezvoltat de-a lungul reţelei
hidrografice a Jijiei.
Municipiul Botoșani este cuprins între Siret și Prut, în extremitatea de nord - est a țării,
la granița cu Ucraina (la nord) și Republica Moldova (la est). La vest și sud se învecineaza
cu județele Suceava și Iași. Orașul Botoșani este situat în zona de contact dintre regiunea
dealurilor înalte de pe stânga văii Siretului, în vest, și cea a dealurilor joase a Câmpiei
Moldovei ce se întinde către est.
Din punct de vedere al reliefului, municipiul Botoșani prezinta un aspect larg vălurit,
cu interfluvii colinare, deluroase sau sub formă de platouri joase, toate acestea lăsând
impresia că provin dintr-o suprafață unică taiată în râuri.

 Clima
Municipiul Botosani se găseşte în depresiunea Botoşani – Darabani, la contact cu
dealurile vestice, situaţie care îi imprimă astfel un climat continental excesiv
(continentalism specific).
Tipul de climat menţionat este caracterizat prin producerea unor geruri mari iarna şi a
unor călduri tropicale vara, frecvente viscole violente şi secete prelungite în unii ani.
Temperatura medie multianuală a aerului este de 8,6 ° C, cu temperatura lunară
minimă de – 4,1 ° C (ianuarie) şi temperatura lunară maximă de + 20,1 ° C (iulie).
Precipitaţiile medii anuale sunt de cca 570 mm cu medii anuale maxime de 950 mm și
medii anuale minime de 340 mm.
În zona judeţului Botoşani, dominante sunt vânturile de nord– vest ( 23,6 % ) sud- est(
18,7 % ), nord ( 10,7 % ), vest ( 2,1 % ), est ( 1,7 % ) şi cele dinspre nord – est ( 6,4 % ),
ca urmare roza vânturilor are o formă alungită, de fus.
 Condiţii geotehnice
Pentru cunoașterea şi precizarea caracteristicilor geotehnice ale pamânturilor din
amplasamentul studiat, s-au efectuat lucrări de cercetare geotehnică constand din
executarea unor foraje geotehnice.
Din lucrarile de prospectare s-a evidenţiat următoarea stratificaţie:
- strat de beton sau pavele din beton(platforma betonata, parcare etc) ;
- umplutura de pamant cu deseuri din demolari (caramida, fragmente
beton, moloz etc);
- strat din piatra si caramida;
- umplutura de pamant cu deseuri din demolari;
- argila prafoasa cafenie vartoasa ;
- argila prafoasa cafenie , consistent vartoasa ;
- argila galbena, vartoasa ;
- argila cu caracter marnos vartoasa la tare, galbena verzui .
În forajele executate apa subterană a fost interceptată la adâncimi de 2,40m - 2,50m
și are caracter fluctuant.
 Adâncimea de îngheţ
Adâncimea maximă de îngheţ, conform STAS 6054-85 este considerată 100  110 cm.
 Zonarea seismică
În conformitate cu prevederile normativului P 100/1 – 2013, municipiul Botoșani se
încadrează în următorii parametri seismici :
- acceleraţia terenului ag = 0,20g ;
- perioadă de control TC = 0,7 sec.
 Riscuri naturale
Zona ce face obiectul PUZ nu este expusă unor riscuri naturale.

2.5 Situația juridică a terenului
Date de identificare din extrasul de carte funciară arată că terenul se află în
proprietatea privată a S.C. DOMENIUL MIHAI EMINESCU S.R.L., inițiatoare a acestui
proiect și este compus din două loturi.
- LOTUL 1 - teren 2.275,00mp; C.F. nr: 62838, CAD nr: 62838
- LOTUL 2 - teren 490,00mp; C.F. nr. 62837, CAD nr. 62837
- construcții 236,00mp; CAD nr. 62837-C1 (complex comercial P+1E).
- Evidenţierea corectă a regimului juridic şi de circulaţie a terenurilor:

Bilanț teritorial la parcela studiată:
Situație existentă
Teren studiat
Spații verzi
Construcții
Circulații auto, pietonale
Indici urbanistici:
POT - (procent de ocupare a terenului)
CUT - (coeficient de utilizare a terenului)
REGIM DE ÎNĂLȚIME

existent
mp

%

2.765,00
0
236,00
2.527,00

100

8,54%
0,165
P+1E

0,00
8,54
91,46

Sc = 236,00mp;
Scd = 456,00mp;

2.6 Circulația
Terenul are acces carosabil și pietonal din strada Calea Națională în sensul de
mers din zona industrială spre zona centrală, pe partea dreaptă.
Din Calea Națională prin Str. Vânătorilor există legătură atât carosabil cât și pietonal
cu B-dul. Mihai Eminescu.
 Calea Națională este artera principală ce tranzitează orașul, alcătuită din două
sensuri de mers cu un scuar verde pe mijloc, linii de tranvai și câte două benzi de
circulație pe fiecare sens.
Ampriza Căii Naționale prezintă următoarele elemente constructive: de la mijlocul
străzii spre margini – scuar verde, cale de rulare tranvae, două benzi de carosabil asfaltat,
şi trotuare prevăzute cu pistă pentru bicicliști. Banda de lângă trotuar este ocupată în mare
parte de locuri de parcare amenajate în lungul străzii.
În prezent accesul la parcelă și ieșirea de pe parcelă se realizează din Calea
Națională în sensul de mers - zona industrială – centru, ţinânduse seama de fluxurile
circulaţiei, de relaţiile dintre curentii de trafic, de modul de dirijare a traficului, de condiţiile
de vizibilitate şi de siguranţă a circulaţiei, cu respectarea normelor în vigoare.
Lotul studiat este deservit de două accese direct din Calea Națională ce au lățimea
de 7,10m și 7,30m.
Capacităţi de transport:
Calea Națională este stradă de categoria I – magistrală și asigură preluarea
fluxurilor majore ale oraşului pe direcţia drumului naţional ce traversează oraşul, pe
direcţia principală de legătură cu acest drum, având 6 benzi de circulaţie, inclusiv liniile de
tramvai.
Traficul greu nu are acces pe acest traseu, fiind deviat pe artera de centură a
orașului.
Calea Națională are două benzi de circulaţie şi o lăţime carosabilă de cca 8,00 m pe
sens. Acostamentele (trotuarele) au lăţimi de cca 5,00m pe fiecare latură a carosabilului
cu pistă pentru bicicliști marcată în trotuar. Traseul Căii Naționale este deservit de tranport
în comun - linii de maxi-taxi, linii de tramvai și taxi.
Liniile de transport existente în zonă leagă obiectivul propus de zona centrală a
orașului, zona industrială, gara și autogara, complexele comerciale.
Pe artera secundară a orașului, respectiv b-dul. Mihai Eminescu, la aproximativ
250m se pot găsi stații de maxitaxi.
Intersecţii cu probleme, priorități
— nu sunt intersecții în zona studiată cu probleme.

2.7 Ocuparea terenurilor
Principalele caracteristici ale funcţiunilor ce ocupă zona studiată.
În zona studiată prin PUZ se constată următoarele tipuri de ocupare a terenurilor:
— căi de comunicaţie rutieră: Calea Națională, str. Vânătorilor; B-dul. Mihai
Eminescu.
Relaţionări între funcţiuni
— zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare cu interdicţie temporară de
construire până la întocmirea P.U.Z. ; R.L.U. și aprobarea în Consiliul Local al Municipiului
Botoșani.
Gradul de ocupare a zonei cu fond construit.
În momentul actual, terenul este în proprietatea S.C. DOMENIUL MIHAI
EMINESCU S.R.L., conform C.F.nr.62838; C.F. nr. 62837.
Suprafaţa de 2.765,00 mp a teritoriului analizat în P.U.Z., este alcătuită din două
parcele astfel:
- 2.275,00mp teren neconstruit
- 490,00mp teren construit cu Sc=236,00mp și Scd = 456,00mp.
Asigurarea cu servicii a zonei, în corelare cu zonele vecine
Amplasamentul studiat este amplasat într-o zonă construită ce dispune de toate
serviciile publice, urbane și edilitare aferente locuirii.
Asigurarea cu spaţii verzi
Terenul proprietate privată situat în zona ce face obiectul PUZ este constituit, în
momentul actual, dintr-un teren construit, amenajat cu platforme betonate.
Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine
Nu sunt riscuri naturale în zona studiată şi nici în vecinătăţi.

2.8 Echiparea tehnico edilitară
Se menţionează faptul că pe amplasamentul studiat există rețele, ce deservesc
clădirea existentă.
- pe amplasamentul studiat există reţele de apă-canal, energie electrică, gaze
naturale, hidranți, telefonie, etc.
- racordarea clădirii la utilități se va face conform avizelor de branșament emise de
unitățile abilitate .
- eventualele devieri se vor realiza în faza de proiectare - DTAC + PTh. conform
avizelor .
Stadiul echipării edilitare a zonei.
Reţele de distribuţie apă potabilă şi reţele de canalizare:
Potrivit Avizului definitiv cu condiții, nr. 242131 din 14.11.2017, emis de Compania
Nova Apaserv S.A. Botoșani pentru amplasare construcții pe terenul studiat, există rețelele
publice de apă și canalizare. La începerea lucrărilor va fi anunțat operatorul pentru
predarea amplasamentului pe bază de proces verbal și pentru pichetarea traseului.
Alimentarea cu apă se va face de la rețeaua publică de apă potabilă S.C Nova
Apaserv S.A, prin intermediul unui branșament de apă, evacurea apelor menajere din
interior se va face în cămine de canalizare racordate la canalul public.
Canalizarea pluvială va fi colectată prin scurgeri, rigole exterioare și va fi dirijată la
canalizarea orașului.
Alimentarea cu energeie electrică, conform aviz de principiu nr. 6036748061 din
18.10.2017, se va face în urma unui racord de la Delgaz Grid S.A.
Pe amplasamentul propus există rețelele electrice.

Alimentarea cu gaze naturale, conform aviz de principiu, se va face în urma unui
proiect de racord de la Delgaz Grid S.A. la faza D.T.A.C. Pe amplasamentul propus există
rețea de gaze naturale.
Alimentarea cu energie termică, conform aviz de amplasament favorabil nr. 11854
din 09.10.2017, pe amplasament nu sunt rețele de termoficare.
Rețeaua de telecomunicații, conform aviz condiționat nr. 100/05/03/01/B/SV/7197
din 10.10.2017, pe amplasament sunt rețele de telecomunicații subterane și aeriene.

2.9 Probleme de mediu
Se va da o atenţie deosebită menţinerii prin prevederi în cadrul R.L.U. a unei
proporţii rezonabile între suprafeţele construite şi cele libere sau plantate din incintă, în
scopul creării unui microclimat agreabil prin realizarea de plantaţii, cu rol ambiental și de
protecție;
Terenul care se amenajează este construit, cu o suprafață foarte mare betonată și
cu o vegetație crescută haotic pe terenul liber.
Zona are funcțiuni diverse, dar cea dominantă este cea de locuire colectivă și
funcțiuni complementare.
Complementare locuirii sunt și alte funcțiuni cu caracter public: servicii, comerț, complex
sportiv, instituții de cult (Biserica Creștină Baptistă) zone comerciale de mici
dimensiuni – chioșcuri.
Zona are o orientare bună faţă de punctele cadinale, permiţând noii funcţiuni
respectarea normelor sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie.
Relația cadru natural-cadru construit:
a). Pe terenul analizat a fost efectuat un studiu inițial privind gradul de poluare datorat
stației de alimentare cu carburanți, studiu efectuat în anul 2006, imediat după desființarea
acesteia.
La momentul respectiv ca urmare a analizelor și probelor recoltate de pe amplasament
privind solul și apa, au rezultat următoarele concluzii;
- S-au prelevat probe de sol și apă din zona bazinelor.
- Nu s-au prelevat probe de aer deoarece stația și-a închis activitatea.
Analizele efectuate au urmărit definirea gradului de poluare cu produse petroliere,
conform legislației în vigoare la momentul respectiv.
- Pentru sol din analize a reeșit un grad de contaminare între – valoarea normală
și pragul de alertă.
- Pentru apa freatică din analize a rezultat contaminarea apei cu produse
petroliere.
b). În 2013 beneficiarul a elaborat o documentație pentru ”DESFIINȚARE COPERTINĂ
POMPE ȘI DEPOZIT COMBUSTIBIL”.
Urmare acestui demers au fost prelevate noi probe de sol și apă – analizate de
”CEPROHART S.A. BRĂILA”, societate acreditată în domeniu – analize sol și
”GIVAROLI IMPEX S.R.L. BUCUREȘTI”, societate acreditată în domeniul – analize apă.
Din buletinele de analize rezultă:
- Buletin de analiză nr.42 din 12.06.2013 – probe sol :
Petru hidrocarburi totale determinate ca produse petroliere, p.p*, mg/kg s.u. la 5cm
valoarea este de 89 mg/kg s.u. și la 30cm 90 mg/kg s.u.
Conform Ordinului 756/1997 – folosință sensibilă , valorile se înscriu în parametrii
admiși sub 100mg/kg s.u.
- Raport de încercare nr.3939 din 10.06.2013 – probe apă subterană:

Total hidrocarburi de petrol/indice de hidrocarburi mg/l rezultatul analizei a
determinat o valoare sub 0,05mg/l.
O dată cu încheierea activității sa procedat la curățarea rezervoarelor și a
instalațiilor de pompare. După efectuarea operațiunilor specifice de curățare, șlamul
rezultat a fost preluat de către S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L., rezervoarele au fost
spălate iar terenul reabilitat.Factorii de mediu au fost monitorizați prin prelevarea de probe
apă din forajul existent și probe de sol, din care a rezultat că nu mai sunt probleme de
poluarea apei subterane și solului.
În prezent pe teritoriul analizat în cadrul P.U.Z. nu mai sunt factori de poluare.
Factorii de poluare în zona limitrofă sunt provocaţi de circulaţia rutieră.
Ținând cont de poziția terenului, se va asigura un echilibru între suprafețele ocupate
de construcții și cele rezervate spațiilor verzi.
Planul propus prin PUZ schimbă categoria de încadrare din zonă de instituții publice
și servicii de interes general (IS) în zonă rezidențială cu clădiri cu mai mult de trei niveluri
(LI) – zone sensibile.
Efectul asupra populației din zonă este redus și doar pe perioada execuției lucrărilor
de construcție.
Nu se vor depăși standardele și valorile limită de calitate a mediului.
Amplasamentul nu se află într-o arie naturală protejată de interes local, național sau
internațional.

2.10 Opțiuni ale populației
Terenul studiat este proprietate privată.
Legea nr.52/2003 privind transpartența decizională în administrația publică
facilitează acesul populației la luarea deciziilor în administrația publică la consultarea
documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanismului, propunerile acestora fiind
analizate și integrate corespunzător în aceste documentații.
Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultarea în diferite
faze de elaborare și dezbatere publică.
- Regulamentul local HCL nr. 223 din 28 iulie 2011 a fost elaborat în conformitate cu
prevederile art.57-61 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
cu modificările şi completările ulterioare, în baza Ordinului Ministerului Dezvoltării
Regionale nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de
urbanism.
- Prin acest Regulament local se stabilesc competenţele obligatorii ale informării şi
consultării publicului, care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a
planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului.
Urmare a elaborării Studiului de oportunitate și a parcurgerii primei etape de
consultare a publicului s-au făcut următoarele modificări:
- S-a renunțat la accesul secundar propus din Str. Vînătorilor prin incinta
Clubului Sportiv.
- S-a relocat platforma pentru depozitare gunoi.
- Prin construirea celor două scări de bloc nu este afectată însorirea clădirilor
învecinate. A se vedea studiul de însorire anexat la documentație.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
Abordarea studiului acestei zone a fost precedată de studierea și actualizarea
datelor operate în ultimii ani în zonă.
În urma solicitării proprietarului terenului studiat, se propune realizarea unei clădiri
de locuințe colective cu spații comerciale la parter, formată din două scări de bloc cu
acoperiș în terasă, în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este
amplasată parcela.
Pe zona analizată au fost efectuate următoarele studii:
- Studiul topografic ce cuprinde planul topografic cu amplasamentele reperelor, liste cu
repere în sistem de referinţă naţional - conform anexă la prezenta documentaţie.
- Studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişele cu rezultatele
determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările
pentru fundare - conform anexă la prezenta documentație.
- Studiu de circulație privind impactul asupra traficului auto din Calea Națională.
- Studiu de însorire care analizează modul în care sunt afectate construcțiile învecinate din
punct de vedere al însoririi – conform anexă la prezenta documentație.
În cazul vecinătății cu imobilul Clubul Sportiv Botoșani situat pe latura sudică a
amplasamentului, distanța minimă față de limita proprietății propusă pentru aprobare este
de 12,60 m. În vederea susținerii propunerii s-a întocmit studiul de însoriere, demonstrând
astfel că imobilul proiectat aflat la nord față de construcția existentă nu va putea niciodată
s-o umbrească.
3.2. Prevederi ale PUG Botoșani și studii urbanistice aprobate în zonă
Pentru zona studiată prin PUZ, principalele prevederi ale P.U.G. sunt următoarele:
Folosința actuală a terenului este de curți construcții.
Destinația stabilită prin documentațiile de urbanism aprobate UTR nr. 17.
Funcțiunea dominantă: LIu1
Funcțiuni complementare admise în zonă:
- IS, LIu2, LMu, Pp, Ccr, I1 (existente);
Funcțiuni interzise în zonă:
- LMre, LMrf, I1 (cu excepția ceror existente), I2, A, Pcs, CCf, S
Zona de impozitare – ”A”.
Conform PUG aprobat prin HCL 180/1999 prelungit prin HCL 376/2015, aria
studiată face parte din U.T.R. nr. 17 (zona Stadion și Baza Sportivă), subzona LIu1
(subzonă exclusiv rezidențială, locuințe și funcțiuni complementare, de tip urban cu mai
mult de trei niveluri și IS (subzonă de instituții publice și servicii de interes general,
construcții sportive).
Soluția urbanistică propusă în cadrul studiului se referă în primul rând la
modificarea zonei funcționale existente în PUG și anume trecerea de la zona funcțională
IS (subzonă de instituții publice și servicii de interes general, construcții sportive) în
totalitate la zona funcțională de tip LIu1 - subzonă exclusiv rezidențială, locuințe și
funcțiuni complementare, de tip urban cu mai mult de trei niveluri.

Prin această modificare se urmărește ca întreaga parcelă să fie introdusă în zona
funcțională dominantă, respectiv LI (subzonă exclusiv rezidențială, locuințe și funcțiuni
complementare, de tip urban).

3.3 Valorificarea cadrului natural
Se vor amenaja trotuare și străzi în incintă (circulația pietonală și carosabilă) pentru
a face legătura din strada (Calea Națională) cu imobilul propus prin cele două accese
existente.
Accesul auto va fi realizat cu pantă și rigole pentru îndepărtarea apelor pluviale de
la construcție.
- Pe terenul rămas liber se vor amenaja plantații decorative (arbori, gazon) – cca. 10,8%.
- Se va păstra împrejmuirea existentă pe trei laturi ale amplasamentului. De comun acord
cu proprietarii din vecinătate se vor putea reface pe anumite tronsoane, s-au chiar integral
împrejmirile existente.
- Se vor asigura condițiile de accesibilitate pentru toate grupele de vârstă și a persoanelor
cu dizabilități.
3.4. Organizarea circulației
Terenul dispune de două accese carosabile și pietonale existente din strada Calea
Națională.
Lățimea acestor accese este de 7,10 și 7,30m și se vor păstra pentru accesul la investiția
propusă.
 Calea Națională este artera principală ce tranzitează orașul, de categoria I ,
alcătuită din două sensuri de mers cu un scuar verde pe mijloc, linii de tranvai și câte
două benzi de circulație pe fiecare sens.
 Ampriza Căii Naționale prezintă următoarele elemente constructive: de la
mijlocul străzii spre margini – scuar verde, cale de rulare tranvae, două benzi de carosabil
asfaltat, şi trotuare prevăzute cu pistă pentru bicicliști. Banda de lângă trotuar este
ocupată în mare parte de locuri de parcare amenajate în lungul străzii.
Necesităţi de modernizare a traseelor existente şi de realizare a unor artere noi.
Pentru asigurarea circulaţiei în interiorul parcelei, în zona ce face obiectul PUZ sunt
necesare:
Racordarea circulației de pe parcela studiată la Calea Națională.
- Se vor păstra cele două accese existente ce au dimensiuni de 7,10m și 7,30m.
- În cadrul parcelei se va asigura o circulație auto și pietonală conform art. 7.5.16, art.
7.5.17 din RLUB ,dimensionată și configurată conform Anexa 4 la R.G.U. – HG 525/1996 .
Locuinţele colective cu acces şi lot folosit în comun vor fi prevăzute cu:
• accese carosabile pentru locatari;
• accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor
de stingere a incendiilor;
• accese la parcaje şi garaje.
Accesul carosabil și pietonal în interiorul parcelei se va face direct din spațiul public,
astfel dimensionat încât să satisfacă toate nevoile de circulație ale funcțiunilor de pe
parcelă în funcție de capacitatea clădirilor. Accesele carosabile se vor organiza astfel încât
să sublinieze reprezentativitatea funcțiunilor și a clădirilor propuse.
Parcajele se vor amenaja strict pe parcela studiată, minim 1 loc/ap. respectiv 70 de
locuri pentru 70 de apartamente (subteran și suprateran) conform R.L.U.B.
Pentru spațiile comerciale sunt prevăzute 6 locuri de parcare.

Calculul locurilor de parcare sa făcut pentru suprafața de 535,00mp de spațiu comercial,
conform HG 525/96 , anexa nr.5 care prevede:
• un loc de parcare la 100 mp suprafata desfasurata a constructiei, pentru unitati de
400–600 mp;
Lăţimea străzii în incintă, propusă este cuprinsă între 3,80m și 5,00 m (vezi planșa
de reglementări - detaliu) și acostamente de 1,20m – 1,50m.
Trama stradală locală se va realiza pe principiul eficienţei utilizării teritoriului, a
continuităţii traseelor şi a asigurării caracterului de civilizaţie de tip urban, cu respectarea
prevederilor Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la
exigenţele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2001, aprobat prin Ordinul
ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 649 din 25 aprilie 2001.
Pentru perioada execuţiei lucrărilor, beneficiarul şi executantul vor fi obligaţi să
respecte normele de protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei, astfel încât să se evite
producerea de accidente de circulaţie.
Intersecţii cu probleme, priorități
Nu sunt intersecții în zona studiată cu probleme.
Accesele carosabile existente la Calea Naţională au reglementată circulaţia numai cu
viraj la dreapta, în sensul de mers din zona industrială spre zona centrală.
Calea Națională este stradă de categoria I – magistrală și asigură preluarea
fluxurilor majore ale oraşului pe direcţia drumului naţional ce traversează oraşul, pe
direcţia principală de legătură cu acest drum, având 6 benzi de circulaţie, inclusiv liniile de
tramvai. Calea Națională are două benzi de circulaţie auto şi o lăţime carosabilă de cca
8,00 m. Trotuarele au lăţimi de cca 5,00m pe fiecare latură a carosabilului cu pistă pentru
bicicliști marcată în trotuar. Banda de lângă trotuar este ocupată în mare parte de locuri de
parcare amenajate în lungul străzii.
3.5 Prevederi ale PUG, înscrierea în programele PUG
Pentru zona studiată prin PUZ, principalele prevederi ale P.U.G. sunt următoarele:
1) Terenul proprietate privată a iniţiatorului PUZ – S.C. DOMENIUL MIHAI EMINESCU
S.R.L. din Botoșani – este situat în zona UTR nr.17 cu funcțiunea dominantă de locuinţe
colective şi funcţiuni complementare.
2) Regimul de aliniere, regimul de înălţime şi procentul de ocupare a terenului pentru
terenuril studiat se stabilește prin PUZ;
3) Nu sunt admise următoarele funcțiuni : LMre, LMrf, I1(cu excepția celor existente), I2, A,
Pcs, CCf, S.
4) Principala arteră de circulaţie din zonă este Calea Națională la nord și B-dul. Mihai
Eminescu la sud legate între ele prin Str. Vânătorilor.

UTR 17

În conformitate cu P.U.G.ul actual al Municipiului Botoșani, amplasamentul
face parte din zona rezidențială cu clădiri cu mai mult de trei niveluri (peste 10,00m).
Zona este cuprinsă în intravilanul Municipiului Botoșani, încadrată în UTR 17 cu funcţiunea dominantă - LIu1, exclusiv rezidențială.
Funcțiunea prousă pe amplasamentul studiat va fi exclusiv rezidențială cu
clădiri de tip urban – LIu1.

3.5 Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici
Se dorește dezvoltarea unei zone cu funcțiuni de locuire și spații comerciale în
cadrul unui cvartal de locuințe și funcțiuni complementare, în vecinătatea arterei principale
a orașului Botoșani, respectiv Calea Națională.
- Destinația actuală a terenului, stabilită prin documentațiile de urbanism aprobate
este de zonă de instituții publice și servicii de interes general.
- Prin documentația actuală PUZ și RLU se propune schimbarea destinației din IS în LIu1,
cu interdicţie temporară de construire până la aprobarea documentației în Consiliul Local
al municipiului Botoșani.
Principalele reglementări urbanisice aferente zonei sunt următoarele:
- Structura funcțională preponderent rezidențială (locuire colectivă și funcțiuni
complementare).
- Pe amplasament sunt propuse două scări de bloc.
- La subsol se vor amplasa parcări și adăpost ALA.
- La parter se vor amenaja spații comerciale.
- Spațiile de locuit vor fi amplasate la etajele imobilelor.
Planul Urbanistic Zonal este inițiat pentru construirea pe parcela studiată a unei
clădiri cu două scări, cu funcțiunea de locuințe colective, cu o capacitate totală de 70 de
apartamente la etaje (10 apartamente cu 1 cameră; 52 apartamente cu 2 camere; 4
apartamente cu 3 camere și 4 penthouse la nivelul etajului 8 - retras) și spații comerciale
la parter. Spațiile comerciale au o suprafață construită de aprximativ 535,00mp.
De asemenea se propune amenajarea circulațiilor auto, pietonale și amenajarea
parcajelor asfel :
- 70 locuri de parcare/ câte un loc per unitate locativă.
- 6 locuri parcare/ câte un loc la 100mp de spațiile comerciale.
Înălțimea maximă propusă pentru clădiri S+P+7E (8E - retras):
- 25,20 m - la atic (de la cota teren sistematizat) pentru P+7E.
- 28,00 m - la atic (de la cota teren sistematizat) pentru P+8E - retras.
P.O.T. propus 22,80%; maxim 24%
C.U.T. propus 2,18; maxim 2,40
Număr de niveluri maxim – 10 (S+P+8)
Zonă verde minim 10,00%; propus 10,84%.
Construcția propusă va fi amplasată pe următoarele aliniamente:
aliniament:
- Limita de proprietate la Calea Națională este paralelă cu bordura trotuarului existent,
conform ridicare topo cu viză OCPI și plan de amplasament și delimitare bun imobil.
- Retragerea clădirii propusă față de aliniament (limită de proprietate) este de
- minim 5,10m ; - maxim 11,20m.
aliniere frontală:
Alinierea construcțiilor existente la Calea Națională este la 8,80m de la limita străzii.
Alinierea clădirii propusă la Calea Națională este oblică față de aliniament pentru o mai
bună așezare pe lot în raport cu vecinătățile și pentru a obține o bună orientare față de
punctele cardinale.

- retragerea clădirii propusă față de aliniamentul existent în zonă este :
- minim 1,20m; - maxim 7,80m.
Spațiul cuprins între clădire și aliniament va fi amenajat și utilizat ca spațiu public.
retrageri laterale și posterioare:
Conform GHID PRIVIND ELABORAREA ȘI APROBAREA REGULAMENTELOR
LOCALE DE URBANISM Indicativ G.M. 007 – 2000, Art. 24¸corelat cu RAEC (reguli de
autorizare a executării construcțiilor în zonele cu condiții de autorizare directă – ce
constituie un capitol al RLUB aferent PUG Botoșani, Anexa 1, Punctul C.6., Art. 31,
- reglementează amplasarea în interiorul parcelei), precizează că autorizarea executării
construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:
1). distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei,
conform Codului civil;
2). distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza
avizului unității teritoriale de pompieri.
Față de limita posterioară a lotului retragerea minimă conform R.L.U.B. trebuie să
fie de 0,5 x H.
În cazul de față H clădire P+7 - la atic, este de 25,20m și H clădire P+8 - la atic este
de 28,00m (etajul 8 este mai mic față de etajele inferioare cu aproximativ 23%).
- față de limita posterioară retragerea propusă este :
- minim 12,60m la P+7; 14,25m la P+8.
- maxim 18,60m la P+7; 20,25m la P+8.
Se respectă asfel prevederile din R.L.U.B.
 Față de limita laterală a lotului retragerea minimă conform R.L.U.B. trebuie să fie de
0,3 x H.
În cazul de față H clădire la P+7 (la atic) este de 25,20m și H clădire la P+8 (etajul 8
este retras) maxim este de 28,00m.
- față de limita laterală pe latura de nord-vest retragarea propusă este :
- minim 5,00m la P+7; 6,65m la P+8.
- maxim 6,00m la P+7; 7,65m la P+8.
- față de limita laterală pe latura de sud-est retragarea este :
- minim 5,40m la P+7; 7,05m la P+8.


Distanțele între clădiri situate pe parcele vecine se stabilesc în funcție de distanțele
minime care asigură confortul locuirii (protecție fonică, însorirea încăperilor, asigurarea
iluminatului natural și a ventilației naturale) precum și de necesitățile de acces carosabil pe
parcelă, după cum urmează:
- Distanța între fațadele clădirilor cu ferestre ale încăperilor cu funcțiuni de locuit
(dormitor, camere de zi, birouri.
- Distanța între fațadele clădirilor cu ferestre ale încăperilor anexe ale locuirii (băi,
bucătării, scări, accese, circulații ș.a.).
În cazul de față retragerile față de limitele laterale ale proprietății sunt mai mici
de 0,3 din H dar pot fi acceptate datorită faptului că cele două construcții învecinate
nu sunt de locuire. Una adăpostește activități sportive și cealaltă activități
comerciale.
De asemanea distanța între fațada clădirii și limita laterală a parcelei este de
minim 5,00m pentru a permite accesul autovehiculelor în partea din spate a parcelei,
pentru parcare/garare, intervenție pompieri, întreținere a terenului/clădirii, etc.

Construcția propusă este retrasă în interiorul parcelei față de aliniamentul
străzii și ușor rotită spre nord-est, fiind aliniată cu construcțiile existente din stânga
amplasamentului (clubul sportiv, garda de madiu, stadionul municipal) ,directionand spre
un punct de interes major al orașului,respectiv Stadionul Municipal și de asemenea
deschizând perspectiva spre punctul de interes situat la intersecția cu strada Ștefan
Luchian. Amplasat la intersecției cu Strada Ștefan cel Mare, prin propunerea făcută se
crează un bun dialog cu blocurile învecinate de peste Calea Națională și asigura o buna
perspectiva la intrarea în intersecție.
Cele trei blocuri de locuințe colective P+6E cu spații comerciale la parter, situate pe
partea dreaptă în sensul de mers dinspre IRE spre obiectivul studiat au fațada orientată la
Calea Națională cu calcan și nu asigura un front continuu construit care să impună o
respectare a aliniamentului stradal.
Prin propunerea de schimbare a unghiului de amplasare se obține o bună
orientare față de punctele cardinale și o însorire adecvată a celor patru fațade.
Orientarea propusă permite un acces facil pe latura dreaptă a proprietății la
parcarea propusă din spatele proprietății și la subsolul construcției propuse pe latura
stângă a proprietății.

Conform P118_1_1999, art. 2.2.2., tabelul nr. 2.2.2, distanța minimă de siguranță
față de clădiri având nivelul de stabilitate la foc II este de 6,00m.

Regimul tehnic propus
Pentru parcela reglementată, funcțiunile propuse sunt:
- Parcaje la subsol.
- Spații comerciale la parter.
- Locuințe colective la etaje.
- Funcțiunea de spații comerciale va avea acces dinspre Calea Națională.
- Funcțiunea de locuire, va avea acces din incinta parcelei (fațada posterioară).
- Ansamblul construit va avea un regim de înălțime maxim S+P+8E.
- Pentru accesul la parcare se propune un drum cu sens dublu de circulație cu intrare
din Calea Națională și ieșire pe Calea Națională.
Bilanț teritorial la parcela studiată:
Situație propusă

propus
mp

%

Teren studiat
100
2.765,00
Spații verzi
300,00
10,85
Construcții
630,00
22,80
Circulații auto, rampe, parcaje, P.G.
1.711,25
61,88
Circulații pietonale, terase
123,75
4,47
Indici urbanistici:
POT
22,80% - max. 24%
Sc ≈ 630,00mp;
(procent de ocupare a terenului)

CUT

2,18 - max 2,4

Scd ≈ 6025,00mp;

(coeficient de utilizare a terenului)

REGIM DE ÎNĂLȚIME
(maxim la atic, cornișă)

S+P+7E 25,20m ; S+P+8E 28,00m
de la cota teren sistematizat.

3.6 Dezvoltarea echipării edilitare
Alimentare cu apă
Alimentarea cu apă a construcţiilor ce vor fi amplasate în zona ce face obiectul PUZ
se va face prin utilizarea reţelei de apă existentă pe sit. Extinderea se va realiza cu o
conductă nouă din ţeavă de polietilenă, în lungime de cca 20,00m, până la căminul de
distribuţie apă de pe amplasament, conform aviz de principiu favorabil. Conducta nouă se
va monta îngropat, sub adâncimea de îngheţ şi se va amplasa numai pe căile de
circulaţie. Pe conducta nouă se vor monta hidranţi supraterani de incendiu ce se vor
amplasa pe marginea trotuarelor, sau în spațiul verde, la distanță de max. 100 m unul faţa
de celalalt.
Necesarul de apă:
N = 140 persoane;
qs = 180 l/om.zi – debit specific, conform SR 1343-1/06, tabel 1.
Qzi med = (N*qs)/1000 = (140*150)/1000 = 21 mc/zi;
Qzi max = Kzi*Qzi med = 1,20 x Qzi med = 25,2 mc/zi;
Qorar max = (1/24)*Ko*Qzi max = (1/24)*2,8*25,2 = 2,94 mc/h.
Regimul de funcţionare a folosinţei de apă:
Funcţionarea instalaţiilor în zona studiată va fi permanentă. Timpul de funcţionare va fi de
24 ore/zi, 365 zile/an.
Apa pentru stingerea incendiilor:

Debitul de apa pentru stingerea din exterior a incendiilor se va asigura din reţeaua
de apă potabilă propusă a se executa. Hidranţii de incendiu se vor amplasa la distanta de
maximum 100 m unul faţă de celălalt.
La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru
lucrările propriu-zise se va prezenta soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate
detaliile de execuţie necesare constructorului.
Canalizare
Receptorul apelor uzate.
— Apele uzate menajere:
Debitele de ape menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006):
Quz zi med = Qzi med = 21 mc/zi;
Quz zi max = Qzi max = 25,2 mc/zi;
Quz orar max = Qorar max = 2,94 mc/h.
Evacuarea apelor uzate menajere de pe amplasament se va face gravitaţional în
colectorul stradal existent pe amplasament, prin realizarea unei extinderi a reţelei de
canalizare ce se va executa cu conducte PVC KG (SN4) D 250 mm. Conducta nouă se va
monta îngropat, sub adâncimea de îngheţ, acordându-se o deosebită atenţie pantelor de
scurgere şi se va amplasa numai pe căile de circulaţie. Pe traseul conductei de canalizare,
în toate punctele de intersecţie, de schimbare a direcţiei sau ramificaţii se vor monta
cămine de vizitare şi intervenţie.
— Apele pluviale:
Apele pluviale convenţional curate colectate de pe acoperişuri prin pluviale se vor
descărca în rețeaua de canalizare pluvială a orașului. Apele pluviale posibil impurificate de
pe drumul de incintă vor fi colectate prin intermediul căminelor de colectare ape pluviale
prevăzute cu grătar şi o reţea de canalizare pluvială. Conductele de canalizare pluvială se
vor monta îngropat, sub adâncimea de îngheţ şi se vor amplasa numai pe căile de
circulaţie. Pe traseul conductei de canalizare pluvială, în toate punctele de intersecţie sau
de schimbare a direcţiei se vor monta cămine de vizitare şi intervenţie.
Alimentare cu energie electrică
Obiectivul va constitui un nou consumator de energie electrică în zonă. Pentru
alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va solicita Studiu de Soluție la SC
DELGAZ GRID S.A.
Alimentare cu gaze naturale
Obiectivul va constitui un nou consumator de gaze naturale în zonă. Pentru
alimentarea cu gaze naturale a obiectivului se va solicita Studiu de Soluție la SC DELGAZ
GRID S.A.
Rețele de telecomunicații
Obiectivul se va racorda la rețelele de telecomunicații pe baza comenzii efectuate
de beneficiar la un operator de specialitate care ii va asigura cerințele conform temei. La
proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare
(PE 107-1995; P118-2009).
Pe amplasament există o rețea subterană de telefonie ce va trebui deviată după
etapa de aprobare a PUZ (conform aviz condiționat) emis de S.C. Telekom România
Comunications S.A.
Gospodărie comunală
Este prevăzut în planul de reglementări amenajarea unei platforme în cadrul
proprietății pentru depozitarea şi colectarea deşeurilor menajere, urmând ca firma
specializată de salubritate să încheie contracte cu viitorii proprietarii de apartamente și
spații comerciale.

Deșeurile utilizate se vor colecta în baza unor contracte individuale cu S.C. Urban
Serv S.A. Botoșani, în recipienți TIP amplasați pe platforma special amenajată pe
proprietate. Pentru întreținerea și igienizarea zonei de colectare a deșeurilor menajere se
va preverea un punct de alimentare cu apă și un racord la canalizare.
3.7 Protecția mediului
Caracteristicile planurilor și programelor cu privire în special la:
Gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte și alte
activități viitoare fie în ceea ce priveste amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de
funcționare, fie în privința alocării resurselor.
Pe amplasamentul studiat nu se vor dezvoltarea activităţilor cu impact asupra
mediului.
Proiectul nu mai impune probleme de mediu (teren evaluat la desființarea stației
PECO) doar cele uzuale legate de servicii publice locale (ridicarea gunoiului menajer,
asigurarea debitului de apă potabilă, sistemul de încălzire, întreţinerea reţelelor, etc.)
Gradul în care planul sau P.U.Z.-ul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe
cele în care se integrează sau derivă din ele;
În organizarea amplasamentului s-a ținut seama de specificațiile Avizului Prealabil
de Oportunitate nr. 8 din 14.11.2017, Regulamentului Local de Urbanism aferent, precum
și ale Certificatului de Urbanism nr. 711 din 28.09.2017.
După realizarea unor noi măsurători privind calitatea solului și a apei subterane pe
amplasament, în măsura în care se vor mai găsi surse de poluare vor trebui luate măsurile
necesare pentru decontaminare.
În concluzie, prezentul plan concordă funcțional și peisagistic cu celelalte studii,
planuri și programe din zonă, se integrează în strategia de dezvoltare urbanistică a
orașului Botoșani, oferindu-i funcţiunile concordante cu dezvoltarea urbana.
Relația cadru natural/cadru construit
Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului
natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice, estetice și accentuează caracterul
de globalitate a problematicii mediului.
Raportul mediu natural / mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care
utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă.
Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina
menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea
și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.
În cadrul prezentului studiu se prevăd măsuri cu implicații referitoare la impactul
asupra mediului:
- recomandarea inserării de spații verzi la nivelul solului.
- conform reglementărilor urbanistice, se vor prevedea spații verzi conform cu legislația în
vigoare.
Măsuri de protectie a mediului pentru perioada de execuție
Pe parcursul execuţiei construcţiilor, impactul asupra mediului va fi generat de
activităţile de construcţie specifice (zgomot, praf) datorită lucrărilor de excavaţii şi transport
de materiale.
Aceste efecte îşi încetează înfluenţa în momentul în care se finalizează construirea zonei.
Efectele descrise mai sus sunt de scurtă durată şi cu impact redus asupra mediului
chiar în situaţia când se construiesc concomitent mai multe imobile învecinate. Pentru
lucrările de dezafectare și construire se vor folosi firme abilitate în acest sens.
Se vor lua următoarele măsuri pentru protejarea factorilor de mediu:

Apa
- se vor verifica, și daca va fi cazul, se vor goli canalele și conductele înainte de
dezafectare, astfel încât să se excludă posibilitatea infiltratiilor în sol de substanțe lichide și
contaminarea pânzei freatice.
- deșeurile se vor colecta conform avizului eliberat de Urban Serv S.A. Botoșani la DTAC.
Aerul
- se va evita efectuarea de lucrări de dezafectare generatoare de praf în condiții
meteorologice nefavorabile: vânt puternic, ploi torențiale
- se va folosi un echipament de eliminare a prafului, de tip „dust buster”
- deșeurile lemnoase vor fi depozitate separat, până la predarea acestora
- nu se vor permite arderile cu foc deschis ale deșeurilor.
Solul
- se va evita contaminarea solului cu deșeuri de construcții
- containerele metalice pentru stocarea temporară a deșeurilor din construcții vor fi
amplasate pe o platformă betonată existentă sau amplasarea recipienților se va realiza pe
o suprafață impermeabilizată și acoperită în vederea evitării levigării conținutului în caz de
precipitații.
Managementul deșeurilor
Se va întocmi, pentru faza DTAC, planul de eliminare de deșeuri din construcții,
conform cerințelor de protecție a mediului și se vor respecta condițiile pentru gestionarea
deșeurilor generate pe parcursul lucrărilor.
Celelalte măsuri au fost descrise mai sus.
Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase
Conform HG 856-2002 următoarele deșeuri, posibil a se identifica pe amplasament
pe parcursul lucrărilor propuse, sunt clasificate ca periculoase:
-17 01 06* amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle sau contaminate cu
substanțe periculoase
-17 02 04* sticlă, materiale plastice sau lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe
periculoase
-17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huilă
-17 04 09* deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase
-17 05 03* pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase
-17 05 07* resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase
-17 09 03* alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu
conținut de substanțe periculoase.
În cazul identificării acestora prin responsabilul de șantier, se vor lua următoarele măsuri:
- containerele utilizate trebuie să asigure un grad ridicat de impermeabilizare – nu este
permisă scurgerea de lichide din recipienți în timpul manipulării (stocării) și al transportului.
- este necesară asigurarea acoperirii zonei de stocare pentru a împiedica spălarea
deșeurilor din containere în caz de precipitații.
- este obligatorie utilizarea de containere care să poată fi închise și securizate.
Protecția calității apelor
Pe lângă măsurile descrise mai sus, vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii
107/1996 cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative
subsecvente, respectiv HG nr. 188 din februarie 2002.

Protecția calității aerului
Pe lângă măsurile descrise mai sus, utilajele tehnologice și de transport folosite în
timpul construcției și operării ulterioare vor respecta HG 104/2011 privind stabilirea
procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile
nerutiere și a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de
persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze și particule
poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei.
Protecția solului
Pe lângă măsurile descrise mai sus, dacă vor apărea pe parcursul lucrărilor,
fracțiuni de sol contaminat, acestea pot fi stocate temporar în incinta amplasamentului de
unde au fost excavate.
Conform HG 1408/2007 privind modalitătile de investigare și evacuare a poluării solului și
subsolului, detinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate și
proiectul tehnic pentru curătarea/remedierea si/sau reconstructia ecologică a zonei
afectate.
3.8 Obiective de utilitate publică
A fost analizat regimul juridic al terenurilor în zona studiată precum și modul de circulație
al terenurilor în funcție de destinația propusă.
Zonele de amplasament și vecinătățile în cadrul zonei studiate sunt:
o Strada Calea Națională (nord)
o Proprietate privată Spațiu Comercial P+1E (vest)
o Proprietate privată CLUBUL SPORTIV BOTOȘANI (est și sud)
Pentru realizarea obiectivului propus în cadrul Planului Urbanistic Zonal nu sunt necesare
schimburi de teren.

4. CONCLUZII
PLANUL URBANISTIC ZONAL și REGULAMENTUL LOCAL de URBANISM
aferant sunt concepute având la bază următoarele principii:
- Să asigure integrarea noi funcțiuni (LIu1) și a clădirilor propuse pe parcela de
referință în structura urbană preexistentă.
- Să nu inducă servituți parcelelor învecinate.
- Să preia pentru parcela de referință, reglementările existente în prezent în R.L.U.B.
pentru zona funcțională propusă (LIu1) și să le detalieze conform configurației
clădirilor și amenajărilor propuse.
- Să nu instituie prevederi și/sau reglementări noi, diferite sau contrare prevederilor și
regulamentelor aflate în valabilitate, pentru parcelele învecinate.
- Să asigure autorizarea directă a construcțiilor și amenajărilor propuse, condiționat
de respectarea regulamentului local de urbanism aferent PUZ și a acelor normative
incidente în materie.
Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanță cu Ghidul privind
metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul
nr.176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și
prevederile legale în vigoare.
La baza criteriilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat următoarele
obiective principale:
- încadrarea în Planul Urbanistic General
- asigurarea amplasamentului și amenajărilor pentru obiectivul solicitat prin temă
- zonificarea functională a teritoriului având ca scop creşterea eficienţei

- rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și de mediu
Având în vedere situația expusă mai sus, considerăm că imobilul de locuințe propus
se integrează natural în zonă și că investiția care se dorește este oportună dezvoltării
zonei.
Prezentul P.U.Z. are un caracter director, de reglementare, ce explicitează
prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și
conformare a construcțiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în
Planul Urbanistic General al Botoșaniului.
Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării
P.U.Z. ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al menținerii
la zi a situației din zonă.
Acest proiect şi informaţiile cuprinse în el nu pot fi modificate, copiate, reproduse
sau utilizate, total sau parţial, decât cu acordul scris al S.C. NEO STYLE S.R.L. Botoșani
şi nu vor fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate.
Prezenta documentaţie, în faza de PUZ, a fost elaborată cu respectarea
prevederilor RLU, precum şi a altor Legi şi Normative tehnice în vigoare.

Întocmit:

Carh. Munteanu Iacob Rodica

Coordonat: Arh. Tulbure Mihai

S..C.
NEO STYLE
S.R.L.
BOTOSANI

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+8E CU SPAȚII COMERCIALE
LA PARTER ȘI PARCĂRI LA SUBSOL, AMENAJĂRI EXTERIOARE,
AMENAJARE PARCARE
BENEFICIAR: S.C. DOMENIUL MIHAI EMINESCU S.R.L. BOTOSANI CALEA NAȚIONALĂ, NR. 4

Nr. Pr. 313 / 2017
FAZA : PUZ

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
aferent

PLAN URBANISTIC ZONAL – Construire locuințe colective S+P+8E cu
spații comerciale la parter și parcări la subsol,
amenajări exterioare, amenajare parcare
conf. Avizului de oportunitate nr. 8 /14.11.2017
I. DISPOZITII GENERALE
1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism
Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice și juridice
care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale și de detaliu precum și a
regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată. Acesta stabilește, în
aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și
amenajărilor aferente acestora.
Regulamentul local de urbanism aferent PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „P.U.Z –
Construire locuințe colective S+P+8E cu spații comerciale la parter și parcări la
subsol, amenajări exterioare, conf. Avizului de oportunitate nr. 8 din 14.11.2017”
cuprinde Prescripţii şi Reglementări ce se referă la activitatea de construire şi amenajare a
terenului cuprins în perimetrul propus al P.U.Z.
Planul urbanistic zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme
obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor.
Regulamentul Local de Urbanism se aplică, în cazul de față la terenul:
- proprietatea S.C. DOMENIUL MIHAI EMINESCU S.R.L. Botoșani, C.F. și CAD nr.
62383; C.F. și CAD nr. 62387; S teren = 2.765,00 mp , terenul are formă neregulată, cu
o latură paralelă cu Calea Națională pe partea nord-estică.
Suprafața totală a terenului aflat în studiu este de 2.765,00 mp intravilan conform
C.F, zonă de instituții și servicii publice de interes general – construcții Complex Comercial
(IS) cu funcțiunea dominanță de locuire (LIu1) conform CU.
În prezent pe teren este o construcție cu Sc = 236,00mp și are interdicții de
construire până la aprobare PUZ + RLU aprobat și autorizare documentație de demolare.
Imobilul (clădire și teren) a fost proprietatea soților Ciubotaru Gheorghe și
Mioara din Botoșani, având ca destinație ”Spațiu Comercial P+1E” și a fost vândut
la S.C. DOMENIUL MIHAI EMINESCU S.R.L. Botoșani.
Destinația imobilului din PUG-ul Municipiului Botoșani „teren intravilan – curți
construcții” – UTR 17 – zonă pentru instituții și servicii publice de interes general –
funcțiunea dominantă a zonei fiind LIu1 (locuire și funcțiuni complementare).
Construcția parter + etaj în suprafață construită de 236,00 mp, dispune de rețele de
electricitate, apă și canalizare, gaze naturale și va fi demolată Conform C.U. nr. 710 din

28.09.2017 emis de Primăria Municipiului Botoșani și a documentației pentru emiterea
autorizației de desființare.
Prin contractul de vânzare cumpărare nr. 1555 din 07.09.2017 terenul în
suprafață de 2765,00mp trece din proprietatea familiei Ciubotaru în proprietatea S.C.
DOMENIUL MIHAI EMINESCU S.R.L. cu sediul în Botoșani, Calea Națională, nr. 4.
Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evoluția legislației
cu caracter general și cu cea a legislației de specialitate, relevante pentru activitatea de
urbanism și amenajarea teritoriului.
Aplicarea prevederilor din Regulamentul local de urbanism trebuie să asigure
corelarea intereselor cetățeanului cu cele ale colectivității, respectiv protecția proprietății
private și apărarea interesului public.
2. Baza legală a elaborării
La baza elaborării Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic
Zonal- Construire locuințe colective S+P+8E (10E) cu spații comerciale la parter și
parcări la subsol, amenajări exterioare, amenajare parcare, conf. Avizului de
oportunitate nr. 8 din 14.11.2017 stau:
- Legea 350/2001 - Privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul;
- Determinarea limitelor construcțiilor propuse până la asigurarea distanțelor
minime față de clădirile învecinate și stabilirea înălțimilor se va face în conformitate
cu prevederile R.G.U. art. 14; 23; 24; 25; 26; 31; 32; 33; 34 și art. 31 (H.G.
525/1996) - și a R.L.U.B. art. 7.5.22 (similar cu art. 7.4.22 - LI).
- Ordinul nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătatea
publică privind modul de viață al populației, art. 2 și art. 3.
- Legea administrației publice locale nr. 215/2001actualizată
- Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 82/1998
- Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr. 213/1998
- Legea 10/1995 privind calitatea în constructii, reactualizată
- Legea 137/1995 privind protectia mediului, reactualizată
- P.U.G. și Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HCL 180/25.11.1999 prelungit
cu HCL 376/21.12.2015.
- Ghid privind metodologia de elaborare și conținut cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordin
MLPAT nr.176/N/16.08.2000
- Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a
publicului.
- HCL 223/2011 Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea
planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului.
- Planuri Urbanistice aprobate în zonă (PUZ, PUD)
Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajării teritoriului.
Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent,
cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcției, în limita parcelei
reglementate :
• Cf. nr: 62838, CAD nr: 62838; Cf. nr: 62837, CAD nr: 62837.
Limita zonei studiate este figurată în planșele anexate Planului Urbanistic Zonal.
Zonificarea functională a teritoriului s-a stabilit în funcție de categoriile de activități
propuse și este evidențiată în planșa de studiu de cvartal.
Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale
obiectivelor ce se vor aplica.

3. Domeniul de aplicare
Limita teritoriului studiat (UTR 17) va avea următoarele repere:
Zona studiată prin P.U.Z. în suprafață de 2765,00mp este cuprinsă între patru străzi
ale municipiulul Botoșani, respectiv:
– la nord-est Calea Națională;
la sud-est Str. Armoniei;
la sud-vest B-dul. Mihai Eminescu;
la nord-vest Strada Sucevei.
Fondul construit existent se prezintă astfel:
- spre Nord-Est
– strada Calea Națională
- spre Sud-Est
– clădiri de activități sportive P
- spre Sud-Vest – clădiri de activități sportive P, P+1
- spre Vest – Complex Comercial P+1, locuință particulară P+1, Clădire de cult P.
Corelarea cu alte reglementări urbanistice în vigoare:
Determinarea limitelor construcțiilor propuse până la asigurarea distanțelor minime
față de clădirile învecinate și stabilirea înălțimilor se va face în conformitate cu prevederile
R.G.U. art. 23, art. 24 și art. 31, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a R.L.U.B. art. 7.4. (LI);
Se va ţine cont de prevederile P.U.G. (Plan urbanistic general) Botoșani şi se vor
corela reglementările pe zonele de interferenţă cu prevederile P.U.Z. în vigoare.
În zona studiată nu au fost elaborate alte documentații de urbanism pentru
vecinătățile directe cu P.U.Z.-ul propus.
Utilizări funcționale
Utilizări admise
Locuințe și funcțiuni complementare cu regim de înalțime mediu, peste 10,00m.
Zone de protecție și interdicție de construire
Zone de protecție
Terenul studiat în cadrul P.U.Z. se situează în partea nord-vestică a Municipiului
Botoșani, conform planșei de încadrare în localitate, în zona Cartierului Calea Națională,
în proximitatea arterei principale a orașului - Calea Națională. Nu are zone de protecție.
Amplasamentul propus influențează în mod pozitiv zona studiată, constituind un ax
de perspectivă și un punct de reper în lungul Căii Naționale.
Zone de interdicție de construire
Interdicție temporară de construire până la întocmire PUZ și RLU aferent și
aprobare în Consiliul Local al Municipiului Botoșani.
Pentru rețelele existente pe amplasament se impune zonă de protectie, respectiv
de interdictie de construire și devierea acestora după aprobarea P.U.Z.
Aliniamentul propus în raport cu construcțiile învecinate (Complexul Comercial și
Clubul Sportiv) va respecta prevederile art. 2.2.2. din P118/1999 impus de legislația în
vigiare.
Funcțiuni admise
- construirea de locuințe colective cu un regim mediu de înălțime.
- funcțiuni compatibile și complementare zonei de locuit: comerț, servicii, activități
administrative, financiar bancare, sănătate cu caracter ambulatoriu, culturale, de
învățământ, locuri de joacă pentru copii.

- parcaje aferente funcțiunilor propuse.
- infrastructura edilitară necesară dezvoltării zonei.
Conform planului de Reglementări anexat documentației, funcțiunile permise sunt
următoarele:
IS
– zonă de instituții publice și servicii de interes general;
LMu – zonă rezidențială cu clădiri până la 10,00m predominant rezidențială.
LIu2 – zonă rezidențială cu clădiri peste 10,00m predominant rezidențială de tip urban.
I1
– exclusiv unități industriale, depoziote și transport (doar cele existente)
Pp
– parcuri, grădini de cartier, scuaruri
CCr – căi de comunicație rutieră și construcții aferente
– zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacent arterelor de importanță locală.
Funcțiuni interzise
Subzonă funcțională rezidențială cu clădiri de tip rural și cu echipare de tip urban:
LMre – subzonă exclusiv rezidențială (locuințe și funcțiuni complementare);
– subzonă predominant rezidențială;
Subzonă funcțională rezidențială cu clădiri de tip rural fără echipare de tip urban:
LMrf – subzonă exclusiv rezidențială;
– subzonă predominant rezidențială;
Zonă de unități industriale, depozite și transport (cu excepția celor existente):
I1
– exclusiv unități industriale, depozite și transport;
I2
– predominant unități industriale, depozite și transport combinate cu subzona
funcțională Lmu sau IS;
A
– zona de unități agricole și sere;
Pcs – complexe sportive;
CCf – căi de comunicație feroviară și construcții aferente
S
– zonă cu destinație specială.
Prevederile Planului Urbanistic Zonal și ale Regulamentului Local de Urbanism
aferent PUZ, odată aprobate, constituie act de autoritate al administrației publice locale.
Prezenta documentație se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului
Botoșani și propunem a avea o valabilitate de 5 ani.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
1.Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului
natural și construit
Suprafața care face obiectul prezentului PUZ deține fond construit și nu deține
patrimoniu natural.
2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public
Toate lucrările de construire pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii
nr.10/1995 republicată, privind calitatea în construcții.
2.1.Protecția față de poluare și alte riscuri
Pentru construirea obiectivului propus și a instalațiilor aferente, în zonă se vor lua
măsuri pentru evitarea poluării mediului și de diminuare a altor riscuri ce pot rezulta din
activitatea desfășurată.

2.2. Asigurarea echipării edilitare
Autorizarea lucrărilor de construire poate fi condiționată de stabilirea în prealabil,
prin contract a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară
aferente, de către investitor.
2.3. Asigurarea compatibilității funcțiunilor
Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu conditia asigurării
compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei ce face
obiectul P.U.Z.
2.4. Procentul de ocupare a terenului și înălțimea construcțiilor propuse
Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu condiția ca:
Prin - avizului favorabil CTATU nr. 1621 / 13.11.2017 ; nr. 1630 din 23.01.2018
și avizului de inițiere (oportunitate) nr. 8 din 14.11.2017 s-au prevăzut următorii
indici urbanistici:
P.O.T. propus 22,80%, maxim 24%
C.U.T. propus 2,18, maxim 2,40
Zonă verde minim 10%, propus 10,85%
Regim de înalțime maxim propus S+P+7E (8E- retras)
H maxim propus 25,20m la P+7E și 28,00m la P+8E (la atic, cornișă - de la CTS).
Parcări auto în incinta proprietății – 76 locuri.
apartamente propuse – 70 ap./ min. 1loc
locuri de parcare clienți – 6 locuri

III. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII
3.1. Amplasarea față de drumuri publice
Accese carosabile
- Autorizarea executării lucrărilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces la
drum public, direct.
În cazul de față terenul dispune de două accese existente din Calea Națională cu o lățime
de 7,10m și 7,30m.
- Accesele existente permit intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.
- Pentru că accesul la proprietate se face din artera principală a orașului s-a impus
realizarea unui studiu de circulație care să prezinte modul în care obiectivul propus ar
putea influența circulația auto în zonă.
S-au analizat:
Caracteristicile construcţiei şi zonei de amplasare.
În studiu sunt analizate implicaţiile asupra fluenţei traficului pe Calea Națională din
Municipiul Botoșani, în perspectiva construirii, la nr.48, a unui bloc de locuințe colective cu
spații comerciale la parter și amenajare spaţiu de parcare suprateran, branşamente şi
utilităţi.
Amplasamentul se situează pe partea dreaptă a Căii Naționale privind către sensul
de circulație, zona industrială - zona centrală.
Terenul destinat amplasamentului, cu o suprafaţa totală de 2.765,00 mp, va fi
distribuit astfel: suprafaţă de teren aferentă construcţiilor 630,00 mp (aprox.23% din total),
suprafaţă de teren aferentă alei, platforme parcare şi căi de circulaţie incintă 1.711,25 mp

(62% din total), circulații pietonale, terase, accese 123,75 mp (4% din total), suprafaţă de
teren destinată spaţiilor verzi 300,00 mp (11% din total).
Spaţiul de parcare aferent locuințelor, din incintă, este prevăzut a avea 40 de locuri
de parcare supraterane și 30 de locuri subterane, destinate exclusiv locatarilor, şi 6 locuri
de parcare supraterane pentru spațiile comerciale.
Pentru accesul pe proprietate se vor folosi cele două accese existente de intrare și
ieșire din /în Calea Națională.
Accesul auto în subsol se va realiza pe latura stângă a proprietății pe o rampă cu
lățimea de 5,00m și o pantă de aproximativ 14%.
Legătura noii construcţii cu reţeaua stradală urbană este asigurată prin Calea
Națională, către ieşirea, respectiv intrarea din/în Municipiul Botoșani datorită faptului că
strada Calea Națională face legătura dintre intrarea în Municipiul Botoșani dinspre Iași pe
zona de sud-est a orașului și intrarea dinspre Dorohoi pe zona de nord-vest a orașului.
Pe tronsonul de stradă studiat, traficul greu (camioane, autocamioane) nu constituie
o componentă importantă a traficului, acesta fiind deviat pe artera de centură a orașului
(Str. Împărat Traian).
Se vor lua urmatoarele masuri:
1) Crearea unei străzi de acces în incintă, stradă de categoria a IV-a – de folosinţă locală,
cu un carosabil de circulaţie cu lăţimea de minim 3,50 m maxim 5,00m şi trotuare de 1,20
m – 1,50m.
2) Apele meteorice vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere ce vor fi prevazute
pe parcelă, ele fiind apoi deversate în rețeaua municipală de canalizare.
3) Asigurarea locurilor de parcare.
În interiorul parcelei vor fi soluţionate locurile de parcare, numărul acestora fiind în
conformitate cu funcţionalitatea parcelei respectiv 76 de locuri, minim 1loc/apartament și
un loc la 100mp spațiu comercial.
4) Sensuri unice, semaforizări etc.
Calea Națională are două sensuri unice de circulaţie cu câte două benzi pe sens și
linii de tramvai.
Intrarea şi ieşirea din zona studiată va presupune manevre care să asigure fluenţa
circulaţiei și va fi semnalizată corespunzător.
Accesul principal la amplasamentul proiectat şi Accesul la spaţiile comerciale şi
la parcarea subterană se realizează pe amplasamentele existente la Calea Naţională care au
reglementată circulaţia numai pentru virajul la dreapta.
5) Organizarea circulaţiei pietonale.
În zona drumurilor publice se pot autoriza construcții și instalații aferente acestora,
de deservire, de întreținere și exploatare, parcaje, rețele edilitare, cu condiția ca lucrările
menționate să nu afecteze aspectul urbanistic, arhitectural și coerența fluxului funcțional.
Accese pietonale
- Autorizarea executarii construcțiilor și a amenăjarilor de orice fel este permisă numai
dacă se asigura accesele pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.
- Prin accese pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public care
pot fi: trotuare sau dupa caz pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de
trecere publica, conform legii.

- Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu
handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.
3.2. Amplasarea față de aliniament
aliniament:
- limita de proprietate la Calea Națională este paralelă cu bordura trotuarului existent,
conform ridicare topo cu viză OCPI și plan de amplasament și delimitare bun imobil.
- retragerea clădirii propusă față de aliniament (limită de proprietate) este de:
- minim 5,10m ; - maxim 11,20m.
aliniere frontală:
Alinierea construcțiilor existente la Calea Națională este la 8,80m de la limita străzii.
Alinierea clădirii propusă la Calea Națională este oblică față de aliniament pentru o mai
bună așezare pe lot în raport cu vecinătățile și pentru a obține o bună orientare față de
punctele cardinale.
- retragerea clădirii propusă față de alinierea existentă în zonă este :
- minim 1,20m; - maxim 7,80m.
Spațiul cuprins între clădire și aliniament va fi amenajat și utilizat ca spațiu public.
În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și
domeniu public (drum).
3.3. Amplasarea în interiorul parcelei şi în raport cu limitele dintre parcele.
retrageri laterale și posterioare:
 Față de limita posterioară a lotului retragerea minimă conform R.L.U.B. trebuie să
fie de 0,5 x H.
În cazul de față H clădire la P+7 (la atic) este de 25,20m;
H clădire la P+8 - la atic este de 28,00m (mai mic față de etajele inferioare cu 23%).
- față de limita posterioară retragerea propusă este :
- minim 12,60m la P+7; 14,25m la P+8.
- maxim 18,60m la P+7; 20,25m la P+8.
Se respectă prevederile din R.L.U.B.
 Față de limita laterală a lotului retragerea minimă conform R.L.U.B. trebuie să fie de
0,3 x H.
În cazul de față H clădire la P+7 (la atic) este de 25,20m.
H clădire la P+8 (etajul 8 este retras) maxim este de 28,00m.
- față de limita laterală pe latura de nord-vest retragarea propusă este :
- minim 5,00m la P+7; 6,65m la P+8.
- maxim 6,00m la P+7; 7,65m la P+8.
- față de limita laterală pe latura de sud-est retragarea este :
- minim 5,40m la P+7; 7,05m la P+8.
Distanțele între clădiri situate pe parcele vecine se stabilesc în funcție de distanțele
minime care asigură confortul locuirii (protecție fonică, însorirea încăperilor, asigurarea
iluminatului natural și a ventilației naturale) precum și de necesitățile de acces carosabil pe
parcelă, după cum urmează:
- Distanța între fațadele clădirilor cu ferestre ale încăperilor cu funcțiuni de locuit
(dormitor, camere de zi, birouri.
- Distanța între fațadele clădirilor cu ferestre ale încăperilor anexe ale locuirii (băi,
bucătării, scări, accese, circulații ș.a.).

Retrageri obligatorii propuse:
- stradal: min 5,10 m –față de limita parcelei;
- lateral stânga: min 5,40 m;
- lateral dreapta: min 5,00 m;
- posterior: min 12,60 m.
Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai în condițiile în care se
respectă:
- distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei conform
prezentului regulament.
- distanțe minime necesare intervențiilor în caz de incendiu stabilite pe baza avizului
unității teritoriale de pompieri.
3.4. Orientarea față de punctele cardinale
Zona are o orientare bună faţă de punctele cadinale, permiţând noii clădiri de
locuințe propuse, respectarea normelor sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie.
Obiectivul urmărit a fost acela de a se respecta normativul NP 057-02, Anexa 3.4
(D)1.1. din ORDINUL nr. 1383 din 24.09.2002 al Ministerului Lucrărilor Publice,
Transporturilor și Locuinței, privind durata minimă de însorire de 2 ore pentru cel puțin una
din încăperile de locuit, într-o zi de referință (21 feb. sau 21 oct.) care se va corela cu alin.
1 al art. 3 al Ordinului 119/2014 și anume ”Amplasarea clădirilor destinate locuințelor
trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1,½ ore la solstițiu de iarnă,
a încăperilor de locuit din clădire”.
În acest sens sa elaborat un studiu de însorire pentru amplasamentul studiat – anexă la
prezenta documentație.
4. Reguli cu privire la echiparea edilitară
4.1. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existente
Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței
posibilitătii de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, de gaze și
energie electrică, telecomunicații, etc.
4.2. Realizarea de rețele edilitare
Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul existenţei
posibilităţilor de racord la reţelele existente de apa, canalizare şi energie electrică.
Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice
se realizează de către beneficiar, parțial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare
și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiar.
Se recomandă ca toate rețelele edilitare stradale: alimentare cu apă, energie
electrică, gaze naturale, telecomunicații să se realizeze subteran.
4.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
Reţelele de apă, canalizare, gaze, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri
publice sunt proprietatea publică a oraşului.
4.4. Alimentarea cu apă, canal
Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă (apă rece, apă caldă de consum și
pentru incendiu) se va obține de la deținătorul de utilități avizul de principiu pentru racordul
de apă, prevăzându-se de către acesta și punctele de racord necesare.

În vederea alimentării cu apă a obiectivului propus se va elabora un proiect de
branșament apă-canal, corelat cu proiecul de branșament furnizat de S.C. NOVA
APASERV S.A. Botoșani.
Situația propusă
a. Alimentare cu apă
Alimentarea cu apa rece menajeră a obiectivului se va face prin intermediul unui
branșament de apă propus din PEHD, legat la rețeaua publică Dn 110, existentă pe
amplasament.
La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru
lucrările propriu-zise se va obţine soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile
de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru
reţelele edilitare din zonă.
BREVIAR DE CALCUL - Necesarul de apă
Se propune alimentarea cu apă a obiectivului prin intermediul unui bransament:
N = 140 persoane;
qs = 180 l/om.zi – debit specific, conform SR 1343-1/06, tabel 1.
Qzi med = (N*qs)/1000 = (140*150)/1000 = 21 mc/zi;
Qzi max = Kzi*Qzi med = 1,20 x Qzi med = 25,2 mc/zi;
Qorar max = (1/24)*Ko*Qzi max = (1/24)*2,8*25,2 = 2,94 mc/h.
b. Canalizare
Evacuarea apelor menajere se va face prin rețeaua interioară de canal în rețeaua publică
de canalizare prin intermediul unui racord de canal, legat la conducta publică existentă pe
amplasament.
La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru
lucrările propriu-zise se va prezenta soluţia evacuării apelor menajere și pluviale care va
cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului.
Apele pluviale provenite de pe construcțiile propuse se colectează prin intermediul
unor conducte pluviale și sunt direcționate la canalizarea orașului.
Apele pluviale provenite de pe parcarea supraterană se direcționază prin pante
către gurile de preluare la rețeaua publică de canal.
BREVIAR DE CALCUL – Canalizare
1. Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006):
Quz zi med = Qzi med = 21 mc/zi;
Quz zi max = Qzi max = 25,2 mc/zi;
Quz orar max = Qorar max = 2,94 mc/h.
2. Debite de ape pluviale (conf. SR 1846-2:2007):
Apele pluviale provenite de pe parcelă și construcțiile propuse se evacuază prin
intermediul unor conducte pluviale și sunt direcționate la canalizarea publică.
Debitul meteoric căzut pe suprafaţa totala este:
Qp = m x S x Φ x i = 0,8 x 0,0640 x 0,9 x 300 + 0,8 x 0,173 x 0,85 x 300 + 0,8 x 0,030 x
0,05 x 300 = 49,5 l/s
in care:

m = 0,8 - coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, care tine seama de
capacitatea de înmagazinare, în timp, a canalelor și de durata ploii de calcul, t < 40
minute;
S – suprafața bazinului de colectare de pe care se colecteaza apa, care trece prin
secțiunea de calcul, în ha:
S = 640 mp = 0,0640 ha - invelitori constructii;
S = 1735 mp = 0,173 ha - platforme betonate, trotuare, drumuri incintă;
S = 300 mp = 0,030 ha - spatii verzi.
Φ - coeficient de scurgere aferent suprafeței respective:
Φ = 0,9 - învelitori construcții;
Φ = 0,85 - platforme betonate, trotuare, drumuri incintă;
Φ = 0,05 - spatii verzi.
i = 300 l/s la ha – intensitatea medie a ploii conform STAS 9470-73, funcție de frecvența
ploii de calcul “f” și timpul de concentrare “t”:
- in bazine mici, sub 10 km2, intensitatea medie a ploii de calcul se poate determina pentru
o durată egala cu timpul de concentrare; se presupune că tot bazinul participa la formarea
debitului maxim în secțiunea de calcul;
- conform SR 1846/2-2007, durata ploii de calcul se poate stabili la 5 min;
frecvența ploii de calcul “f” se stabilește conform SR EN 752/-2, tabelul 1 la f=1/2.
4.5. Alimentarea cu energie termică
Se propune pentru obiectivul nou independența energetică privind furnizarea
căldurii și a apei calde de consum prin centrale proprii de apartament. Combustibilul folosit
se propune a fi gazul metan, furnizat prin racordul la rețeaua urbană existentă în zonă.
4.6. Rețea de gaze naturale
Alimentarea cu gaze naturale se va face de la stația de reglare măsurare existentă
în zonă. De la aceste stații se alimentează consumatorii prin intermediul unei rețele de
gaze naturale de presiune redusă.
4.7. Alimentarea cu energie electrică
Asigurarea alimentării cu energie electrică se va realiza prin branșarea la rețeaua
publică existentă, conform unui proiect de specialitate.
4.8. Telecomunicații
Pentru obiectivul propus pe amplasamentul studiat se prevede dotarea cu rețele de
telecomunicații, internet și cablare, printr-un racord la rețelele existente. Dotarea zonei se
va realiza în baza unui proiect elaborat de către o firmă specializată. Racordul se va
asigura într-un cămin subteran, de unde se vor asigura racorduri subterane în cabluri,
până la centralele noilor obiective.
5. Reguli cu privire la forma și dimensiunea construcției
5.1. Înălțimea construcției
Regimul de înălţime maxim propus este de:
- S+P+7E, înălțimea maximă la atic, cornișă nu va depăși 25,20 m față de cota teren
sistematizat.

- S+P+(8E retras), înălțimea maximă la atic, cornișă nu va depăși 28,00 m față de cota
teren sistematizat. Etajul 8 va fi mai mic față de nivelele inferioare cu aprox. 27%.
5.2. Aspectul exterior al construcției
a) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu
contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
b) Autorizarea executării construcţiilor care prin conformare, volumetrie şi aspect exterior
intrări în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate
ale urbanismului şi arhitecturii este interzisă.
c) Este interzisă utilizarea azbocimentului, a tablei strălucitoare din aluminiu pentru
acoperirea clădirilor.
d) Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură
nespecifice.
e) Sunt interzise imitațiile de materiale.
Construcția, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, nu va trebui să intre în
contradicție cu aspectul general al zonei și nu va deprecia valorile general acceptate ale
urbanismului și arhitecturii.
Culorile dominante pentru faţadele construcţiilor vor fi alese din paletarul de culori al
„Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Botoșani”.
5.3. Procentul de ocupare al terenului și coeficientul de utilizare al terenului
P.O.T. maxim admis 24% - propus 22,80%
C.U.T. maxim 2,4 - propus 2,18
6. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri
6.1. Parcaje
Parcajele sunt spații amenajate la sol pentru staționarea autovehiculelor pe diferite
perioade de timp. Autorizarea executării lucrărilor de construire se emite în conformitate cu
prevederile R.G.U.
Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje, conform normativelor în vigoare
și conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate.
Parcarea autovehiculelor pe trotuare sau spaţii verzi este interzisă.
Situația propusă
Se propun 76 de locuri de parcare supraterane și subterane, exclusiv în cadrul proprietății.
- Conform regulamentului local de urbanism al municipiului Botoșani art. 7.4.25.c. pentru
locuințe este necesar minim 1 loc de parcare/pentru fiecare unitate de locuit.
 70 locuri de parcare ptr. 70 de apartamente.
- Conform H.G. 525/96 la spații comerciale cu suprafața cuprinsă între 200mp și 600mp se
va prevere 1 loc/ 100mp spațiu comercial.
 Spațiul comercial propus va fi de aprox. 535,00mp/ 100mp = 6 locuri de parcare.
6.2. Suprafața spațiilor verzi și plantate
Este obligatorie amenajarea și plantarea zonei destinate spațiului verde, aferentă
zonei rezidențiale cu arbori și gazon. Procentul de spațiu verde va fi de 10,85%, însumând
o suprafață de aproximativ 300,00mp.
6.3. Împrejmuiri

Amplasamentul este în prezent împrejmuit pe trei laturi cu plasă de sârmă și parțial
gard din fier forjat.
În cazul realizării unor împrejmuiri noi, acestea se vor realiza de comun acord cu
proprietarii învecinați.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR TERITORIALE DE REFERINȚĂ
Unităţile teritoriale de referinţă (U.T.R.) sunt delimitate de limite fizice existente:
axul strazilor, limitele parcelelor.
Unităţilor teritoriale de referinţă li se aplică atât prescripţiile prevăzute la cap. 1
,,Dispoziţii generale”, cît şi prescripţiile prevăzute în ,,Regulamentul de urbanism la nivelul
unităţilor teritoriale de referinţă”.
P.O.T.(procentul de ocupare al terenului) reprezintă raportul procentual dintre suprafaţa
construită (Sc) şi suprafaţa terenului (St) pe care se amplasează construcţia supusă
autorizării.
POT =Sc (mp) / St (mp) x 100
C.U.T.(coeficientul de utilizare al terenului) reprezintă raportul dintre suprafaţa
desfăşurată a tuturor clădirilor existente şi propuse pe un teren şi suprafaţa terenului.
CUT = Sd (mp) / St (mp)
Pentru amplasamentul studiat se propune următorul bilanț și indici:
Bilanț teritorial la parcela studiată:
Situație propusă
propus
%
mp
Teren studiat
100
2.765,00
Spații verzi
300,00
10,85
Construcții
630,00
22,80
Circulații auto, rampe, parcaje, P.G.
1.711,25
61,88
Circulații pietonale, terase
123,75
4,47
Indici urbanistici:
propuși
POT
propus 22,80% - max. admis 24%
(procent de ocupare a terenului)

CUT

propus 2,18 – max. admis 2,40

(coeficient de utilizare a terenului)

REGIM DE ÎNĂLȚIME
(maxim la atic, cornișă)

S+P+7E - 25,20m
S+P+8E - 28,00m
de la cota teren sistematizat.

NR. NIVELURI MAX = 10 (S+P+8E)
Prin proiect se propune realizarea unui imobil cu regim de înălțime S+P+8E (etaj 8 retras, cu o
suprafață cu cca 27% mai mică decât suprafața etajelor inferioare).

V. CONCLUZII - măsuri în continuare
PLANUL URBANISTIC ZONAL și REGULAMENTUL LOCAL de URBANISM
aferant sunt concepute având la bază următoarele principii:

-

Să asigure integrarea noi funcțiuni (LIu1) și a clădirilor propuse pe parcela de
referință în structura urbană preexistentă.
- Să nu inducă servituți parcelelor învecinate.
- Să preia pentru parcela de referință, reglementările existente în prezent în R.L.U.B.
pentru zona funcțională propusă (LIu1) și să le detalieze conform configurației
clădirilor și amenajărilor propuse.
- Să nu instituie prevederi și/sau reglementări noi, diferite sau contrare prevederilor și
regulamentelor aflate în valabilitate, pentru parcelele învecinate.
- Să asigure autorizarea directă a construcțiilor și amenajărilor propuse, condiționat
de respectarea regulamentului local de urbanism aferent PUZ și a acelor normative
incidente în materie.
Având în vedere situația expusă mai sus, considerăm că investiția care se dorește a
fi promovată este oportună dezvoltării zonei și în conformitate cu prevederile
Regulamentului Local de Urbanism.
Soluția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona
studiată în prezenta documentație.
Certificatele de Urbanism ce se vor elibera, vor cuprinde elemente obligatorii din
Regulamentul Local de Urbanism.
Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării
Planului Urbanistic Zonal și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și
menținerii la zi a situației din zonă.

Întocmit: Carh. Munteanu Iacob Rodica

Coordonat: Arh. Tulbure Mihai

