STUDIU DE OPORTUNITATE
ÎNTOCMIRE P.U.Z. PENTRU INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN
CONSTRUIRE FABRICA ECHIPAMENTE ELECTRONICE
DE MEDIE TENSIUNE

1. INTRODUCERE
1. 1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării:

ÎNTOCMIRE PUZ PENTRU INTRODUCERE TEREN ÎN
INTRAVILAN CONSTRUIRE FABRICA ECHIPAMENTE
ELECTRONICE DE MEDIE TENSIUNE

Denumirea lucrării: S.C. ELECTROALFA INTERNAŢIONAL SRL
AVRAM DORU
Amplasament: EXTRAVILAN ŞI INTRAVILAN MUNICIPIUL
BOTOŞANI CF.53422; CF. 1588; CF. 60236
Proiectant general: S.C. ARHIDESIGN CENTER S.R.L.
Coordonator urbanism: TULBURE MIHAI
Număr proiect:

164/02.2018

Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC ZONAL P.U.Z. STUDIU DE INTENŢIE
1.2.

SURSE DE DOCUMENTARE ȘI BAZĂ LEGALĂ

Ca şi surse de documentare s-au utilizat:
Planul Urbanistic General Botoșani, aprobat prin HCL nr. 180 din 25.11.1999 prelungit prin
HCL 376 din 21.12.2015;
Regulament Local de Urbanism - Botoşani (R.L.U.B.);

Plan Cadastral - scara: 1/2000;
Ridicarea topografică - scara: 1/500;
Studiu geotehnic.
Bază legală: - Legea 350/2001 - Privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul republicată; GHID PRIVIND ELABORAREA ȘI APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE
URBANISM – indicativ GM-007-2000;
Legea nr.186/2013 privind organizarea și funcționarea parcurilor industriale;
Cod Civil actualizat - Legea 287/2009
Planul de Mobilitate Urbană în Municipiul Botoşani.
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
2.1. Încadrare în localitate
Terenul studiat în vederea întocmirii P.U.Z. construire fabrica echipamente
electronice de medie tensiune, face parte din extravilanul şi intravilanul municipiului
Botoşani U.T.R. nr. 57(zona Rediu), extravilan TAG terenuri agricole (arabile, fâneţe,
păşuni, vii, livezi) şi intravilan Îs, CCr şi LMu1. Zona studiată este formată din trei parcele
alăturate în suprafaţa totală de 114.252 mp.
Terenul este încadrat în următoarele vecinătăţi:
 La sud: Drum Naţional DN 29D Botoşani-Ștefănești
 La nord: Drum de exploatare DE... parc fotovoltaic
 La est: Drum de exploatare
 La vest: Proprietate privată persoane fizice sau juridice

Circulaţia principală în zona se desfăşoară pe Drumul Naţional DN 29D
Botoşani Ștefănești.
În Planul de Mobilitate Urbană Durabilă în Municipiul Botoşani, Str. Sucevei
– Str. Împărat Traian și DN 29D sunt definite ca străzi de categoria I ce fac parte din trama
majoră a oraşului.
2.2.

Situaţia juridică a terenului:
suprafaţa totală din
CF. (mp)

Nr.
Crt.

PROPRIETAR

1

SC Electroalfa Internaţional SRL

53422

100000

2

Avram Doru

1588

9252

3

SC Electroalfa Internaţional SRL

60236

5000

TOTAL

Nr. CF.

114252

Elemente ale cadrului natural:

2.3.

Terenul, cu categoria de folosinţă arabil, nu face parte din arii protejate sau cu valoare
peisageră.
Pentru determinarea stratificaţiei terenului a fost necesară elaborarea unui studiu
geotehnic.
Zona nu este expusă riscurilor naturale.
Circulaţia:

2.4.

Amplasamentul studiat este delimitat pe trei laturi de cai de circulaţie.
La sud: Drum Naţional DN 29D Botoşani-Ștefănești drum asfaltat cu două benzi de
circulaţie carosabilă şi acostament din pietriş compactat.
La est: Drum de exploatare DE... drum din pământ cu lăţimea de 4m ce face
legătura între DN 29D şi satul Răchiţi
La nord: Drum de exploatare drum din pământ cu lăţimea de 4m.
2.5.

Ocuparea terenurilor:
În prezent terenul care face obiectul actualului studiu este teren arabil, liber de
sarcini.
P.O.T. =0,0%
C.U.T. = 0,00

2.6.

Echiparea edilitară:

Din punct de vedere al echipării edilitare în zona studiată situaţia se prezintă astfel:
 Alimentare cu apă: în zona studiată exista reţea de apă ce alimentează comună
Stăuceni
 Canalizare menajeră: în zona nu exista reţea de canalizare
 Alimentare cu energie electrică: pe latura nordică se afla un parc fotovoltaic ce
produce curent electric.
 Alimentare cu gaz: în zona nu este reţea de alimentare cu gaz.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
3.1. Dezvoltare urbană:
Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană, de reglementare
specific, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrală a unor zone din
localitate, caracterizate prin grad ridicat de complexitate sau prin dinamica urbană
accentuată.
Prezenţa documentaţie are ca obiect întocmirea studiului de oportunitate în
vederea planului urbanistic zonal- pentru introducere teren în intravilan construire

fabrica echipamente electronice de medie tensiune pe un teren proprietate privată
persoane juridice şi fizice, extravilanul şi intravilanul municipiului botoşani (zona Rediu).
Terenul se afla într-o poziţie urbană favorabilă deoarece are acces la un drum
naţional DN 29D şi are în vecinătate o zonă de echipare edilitară, pac fotovoltaic.
Pe zona construibilă pe parcela, se propune amplasarea unui ansamblu de clădiri
de producţie pentru realizarea şi asamblarea elementelor prefabricate pentru industria
energiei electrice.
Se propune realizarea clădirilor în două etape de dezvoltare:
Prima etapă realizarea unui ansamblu de clădiri de producţie în vecinătatea
parcului fotovoltaic. Retras faţă de DN 29D.
Etapa 2 realizarea unui ansamblu de clădiri de producţie amplasate la strada DN
29D, retrasă la distanţă de minim 35m faţă de axul drumului
Fabrica de Medie Tensiune (FMT) ce va fi realizată de S.C. ElectroAlfa Internaţional
Botoşani (EAI) va fi structurata în 3 secţii de producţie şi departamente funcţionale necesare
funcţionării fabricii, astfel:
1. Secţia de producţie Posturi de Transformare Compacte (PTC) și Puncte de Conexiuni
(PC), alcătuită din 2 ateliere:
1.1. Atelier de producţie Carcase din beton pentru PTC şi PC
1.2. Atelier de producţie Echipare Electromecanică a PTC şi PC
2.. Secţia de producţie Celule Electrice de Medie Tensiune (MT);
3. Secţia de producţie SHeltere Metalice (SHM), alcătuită din 2 ateliere:
2.1.1. Atelier de producţie Carcase Metalice pentru Sheltere (CM-SHM)
2.1.2. Atelier de producţie Echipare Electromecanică a SHM
4.. Departamente funcţionale pentru FMT:
4.1. Departament Engineering;
4.2. Departament Lansare;
4.2. Departament Procurare;
4.2. Departament Vânzări;
4.2. Departament Financiar-Contabil;
4.2. Departament Administrativ, etc.
Pentru fiecare atelier de producţie va fi prevăzută o hală de producţie echipată cu
utilaje adecvate fluxului de producţie proiectat pentru produsele specifice, conform
Anexa 2.
Dpdv constructiv vor fi clădiri distincte pentru atelierele de producţie:
a) Carcase din beton pentru PTC şi PC;
b) Echipare Electromecanică a PTC şi PC + Echipare Electromecanică a SHM
c) Celule Electrice de Medie Tensiune (MT);
d) Carcase Metalice pentru Sheltere (CM-SHM);
Atelierele de la pct. b) şi c) pot fi în aceeaşi hală, supraetajate.

Descriere componente principale
Secţia de producţie PTC şi PC este formată din atelierul de producţie carcase din beton şi
atelierul de echipare electromecanică a PTC şi PC.
Atelierul de producţie Carcase din beton este un atelier de producţie carcase prefabricate
din beton.
În este prezentată schema de principiu a Secţiei de producţie PTC şi PC cu atelierului de
producţie Carcase din beton şi atelierul pentru echipare electromecanică a PTC şi PC,
având un caracter orientativ. Datele conţinute vor putea să fie modificate în urma etapelor
de analiză şi validare de către un proiectant experimentat în producţia de betoane
prefabricate, desemnat de EAI.
Principalele date referitoare la producţia maximă estimată ce va fi realizată în această secţie
şi la caracteristicile estimate ale halei de producţie sunt prezentate în tabelul:
Nr
Crt. Element analizat
1 Capacitate Producţie maximă Obiectiv
1.1 Secţie PTC
2
2.1
3
3.1
3.2
4
4.1
5
5.1
5.2

Personal pt. noile secţii
Secţie PTC
Suprafaţa hala
Atelier Carcase din beton estimativ
Atelier echipare Electromecanică PTC şi
PC
Platformă Betonata cu stâlpi_şi laterale
închise mp
Secţie PTC
Teren extindere_mp
Atelier Carcase din beton estimativ
Atelier echipare Electromecanică PTC şi
PC

Unitate
Măsura
buc. /lună
buc. /lună
Nr. oameni/noile
secţii
Nr. oameni
mp
mp

Estimare
iniţială
Nov. 2017
Valoare
80

45
1,568

mp

870

Mp estimativ
mp
Teren extindere_mp
mp

240
240

mp

1,808
870

Adiacent spaţiului de producţie se propune realizarea unei staţii de betoane, pentru
realizarea carcaselor din beton armat prefabricat.
3.2.

Modernizarea circulaţiei
În raport cu intensitatea traficului şi cu funcţia pe care o îndeplineşte, accesul rutier

asigură preluarea fluxurilor de pe direcţia drumului naţional ce traversează zona, pe direcţia
de acces ce deserveşte platforma de circulaţie şi parcările aferente, ce vor fi dimensionate
construcţiei.
Accesul rutier în/din DN 29D se va face cu viraj la stânga și la dreapta, deservind
ambele relații de mers.

Pentru accesul în incintă, intrarea şi ieşirea se propune a fi proiectată prin
intermediul drumului lateral, cuprins în inventarul primăriei Botoşani. Pentru amenajarea
accesului rutier cu bandă de stocaj pentru viraj la stânga implică amenajarea rutieră în zona
drumului naţional, conform Normativului AND 600/2010. Pentru a amenaja bandă pentru viraj
la stânga este proiectată extinderea sistemului rutier a DN 29D. Vor fi proiectate benzi de
circulație pe DN 29D în lățime de 3,50 m, precum și bandă de stocaj pentru viraj la stânga în
lățime de 3,00 m cu marcaj rutier cu spațiu interzis pentru delimitarea sensurilor de circulație.
Va fi adoptată această soluţie cu racordare cu pană (pinten), R=15m şi L=35m, la
marginea proiectată a părții carosabile a DN 29D, întrucât amenajarea accesului rutier se
realizează în extravilan iar traficul maxim pe acest acces este estimat la max. 19
autoturisme/oră.
Cele două drumuri de exploatare ce delimitează situl pe latura nordică şi estică vor
fi dimensionate conform Regulamentului General de Urbanism şu două sensuri de circulaţie
carosabilă şi trotuare laterale cu lăţimea totală de 10m.
În interiorul parcelei se vor realiza alei carosabile cu fluxuri separate pentru
personal (administrativ) şi producţie. Se vor realiza parcări pentru autoturisme, şi autoutilare
în interiorul parcelei conform Regulamentului General de Urbanism. Se vor realiza de
asemenea şi locuri de parcare pentru autocare, ce vor transporta personalul spaţiilor de
producţie şi administrative.
3.3.

Zonificare funcţională bilanţ teritorial, indici urbanistici

Funcţiunea propusă pentru zona studiată este de unităţi industriale.
Suprafaţa terenului va fi zonificata astfel:
- Zona alocată construcţiilor spaţii de producţie
- Zona alocată circulaţiilor auto, pietonale şi parcajelor

TEREN
SPAŢIU VERDE - ARABIL
PIETONAL
CAROSABIL
CONSTRUCŢIE Sc
Construcţii Sdc
P.O.T.
C.U.T.
REGIM DE ÎNĂLŢIME

EXISTENT
suprafaţa/mp
extravilan
intravilan
TOTAL
91620.00
22632.00 114252.00
91620.00
22632.00 114252.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0.0
0.00
-

procent
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00

PROPUS
suprafaţa/mp procent
intravilan
114252.00
100.00
86813.88
75.98
2400
2.10
38.12
0.03
25000
21.88
38000
21.9
0.33
P+1E

Pe latura vestică a terenului studiat se propune o zonă verde cu plantaţii de copaci cu
ramuri întrepătrunse, cu rol estetic vizual şi de protecţie faţă de intravilanul municipiului, unde
se afla realizate sporadic construcţii de locuinţe şi anexe gospodăreşti.
3.4.

Dezvoltarea echipării edilitare

Alimentare cu apă
În prezent zona studiată dispune de alimentare cu apă dar dar nu satisface nevoile
de debit şi presiune necesare spaţiului de producţie propus. Se propune racordarea la
reţeaua de apă a oraşului PEHD Dn 110 mm.
Canalizare apelor menajere
În prezent zona studiată nu dispune de reţea de canalizare. Se propune realizarea
unei reţele de canalizare până la staţia de epurare a municipiului. Reţeaua de canalizare va
fi realizată de-a lungul drumului de exploatare DE 228 până la staţia de epurare unde este
posibilitate de branşare.
Canalizarea apelor pluviale
Colectarea apelor pluviale din incinta, se va realiza cu ajutorul unui sistem de colectare de e
platforme ţi rigola/canale în separator de hidrocarburi care ulterior se va direcţiona către
canalul ANIF din zonă.
Alimentare cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică se va face din parcul fotovoltaic alăturat
amplasamentului, din zona unde este posibilitatea de branşare.
Canalizare apelor menajere
În prezent zona studiată nu dispune de reţea de gaz. Se propune realizarea unei
reţele de gaz până la reţeaua oraşului, conform planşei (A6 reglementări edilitare).
Toate utilităţile din necesare funcţionării spaţiului de producţie, se vor realiza
integral de către investitor.

4. CONCLUZII
La baza criteriilor de intervenție și a reglementărilor propuse prin prezenta
documentație, au stat următoarele obiective principale:
- Realizarea unei dezvoltări urbane corelată cu necesitățile actuale ale pieței, cu
legislația în vigoare și cu tendințele de dezvoltare urbană ale orașului;
- Corelarea cu planurile urbanistice reglementate și aprobate pentru acea zonă;
- Rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și a problemelor
legate de mediu.
Prin implementarea PUZ-ului se vor crea premisele dezvoltării urbanistice a periferiei
oraşului, prin crearea unei zone dedicată activităţilor preponderent industriale, însă şi de
prestări servicii, de cercetare ştiinţifică, de birouri ori unor diverse antrepozite

Prin introducerea terenului în intravilan şi realizarea spaţiilor de producţie se urmărește:
– Creșterea atractivității regiunii ca locație pentru investiții în activități economice și sociale;
– Efectul pozitiv de antrenare în economie;
– Crearea de noi locuri de muncă;
– Creșterea gradului de competitivitate economică;
– Toate utilităţile din necesare se vor realiza integral de către investitor ceea ce va a tragerea
investiții noi în zonă;

Având în vedere cele prezentate, considerăm că prin rezolvarea coroborată a
problemelor urbanistice, edilitare rutiere şi a problemelor legate de mediu, spaţiile de
producţie şi funcţiunile complementare se integrează în zonă şi că investiţia care se doreşte
este oportună dezvoltării zonei.
După obţinerea Avizului de oportunitate se va trece la întocmirea documentaţiei faza
PUZ.

Întocmit,
Arh. Constantin Haralamb

coordonator urbanism,
Arh. Mihai Tulbure

