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EXTINDERE APARTAMENT CU DESTINATIA LOCUINTA,
MUN. BOTOSANI, ALEEA TIBERIU CRUDU, NR. 1, SC.A, PARTER, AP.2,
JUD. BOTOSANI, CAD/ CF 50364-C1-U16

BORDEROU de PIESE SCRISE şi DESENATE
- pagină de titlu, responsabilităţi
- borderou de piese scrise şi desenate
- memoriu justificativ
piese desenate
A 00 plan de situatie si încadrare în zonă
A 01 plan încadrare în zonă
A 02 plan amplasament - situaţie existentă
A 03 plan amplasament – propunere
A 04 plan amplasament –
A 05 plan apartament nr.1 – situaţie existentă
ANEXE
- Certificat de Urbanism nr. 644 / 25 09 2014 eliberat de catre Primaria Municipiului
BOTOSANI
- Contractul de Schimb autentificat sub nr. 5222 / 02 noiembrie 1999 la BNP Coca Humelnicu
- Nota de Control nr.51 / 21.05.2014 intocmita de Politia Locala Botosani
- Extras de CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE,
-Avize amplasament conform certificatului de urbanism
SC "General Proiect Management" SRL,
Arh. Mihai Negulescu
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MEMORIU GENERAL
1.INTRODUCERE
1.1.Date de recunoastere a documentatiei
NR. PROIECT: o10.3/2014
DENUMIRE PROIECT: “Extindere apartament cu destinatia locuinta- intrare in legalitate”
AMPLASAMENT: Mun. Botosani, Aleea Tiberiu Crudu, nr. 1, sc.A, parter, ap.2, Jud.
Botosani, CAD/ CF 50364-C1-U16
INVESTITOR: FLORARIU VIOREL si GEORGETA
ELABORATOR: SC GENERAL PROIECT MANAGEMENT SRL BOTOSANI, str. Marchian, nr.5,
et.5 , ap.21, jud. Botosani, arh. Negulescu Mihai.
DATA ELABORARII: decembrie 2014
Prezenta documentatie, este intocmita in conformitate cu Referatul Directiei de
Urbanism nr.17451 / 25. 09 2014, anexa la Certificatul de Urmanism nr. 644/ 25.09. 2014
si, constitue prima etapa – concesionarea terenului aferent constructiei, pentru intrarea in
legalitate a lucrarilor de construire efectuate pentru: „extindere apartament cu destinatia
locuinta- intrare in legalitatei”, lucrari realizate fara autorizatie de construire in anul 1999
de catre proprietarul anterior al apartamentului.
Obiectul prezentei documentaţii il constituie studierea si stabilirea unor conditii
urbanistice privind „extindere apartament cu destinatia locuinta- intrare in legalitatei” si
are caracter de reglementare specifica şi se elaboreaza pentru respectarea prevederilor
din Planul Urbanistic General, corelate cu conditiile din Certificatul de Urbanism eliberat
de către Primaria Municipiului BOTOSANI cu nr. 644 / 25.09.2014.
Acest studiu, elaborat în concordanţă cu reglementările specifice aferente
documentaţiilor urbanistice, are ca obiect dimensionarea, functionarea respectiv
configuratia arhitecturala a cladirii, integrarea in fondul construit existent, cât şi
eventualele amenajări propuse în acest scop, precum si circulatia juridica a terenurilor în
aceasta parcela de teren ce aparţine teritoriului intravilan al municipiului BOTOSANI.
Prezenta documentatie este elaborata pentru suprafata de teren existenta pe
amplasament
(determinata prin masuratori) si are următoarea structură - conţinut:
- piese scrise memoriu justificativ
- piese desenate (planşe, relevee fotografice, volumetrie, etc.)
Memoriul justificativ cuprinde tratarea principalelor probleme ce au rezultat din
analiza cazului şi a situaţiei existente, cu evidenţierea disfuncţionalităţilor si a
amenajarilor ce se impun pentru obtinerea aprobarii mentinerii constructiei.
Piesele desenate ( planse, fotografii, volumetrii) au ca scop evidentierea
următoarelor aspecte:
- situaţia existentă şi disfuncţionalităţile, cu evidentierea neconformitatilor urbanistice;
- masuri propuse la extinderea realizata in scopul imbunatatirii rezistentei si expresiei
arhitecturale a constructiei.
3

- determinarea suprafetelor de teren afectate si a suprafetelor de teren propuse spre
concesionare in vederea mentinerii extinderii apartamentului.
Prezenta documentatie, după aprobarea în condiţiile legii de către Consiliul Local al
municipiului BOTOSANI, devine act de autoritate în activitatea administraţiei locale pentru
concesionarea suprafetelor de teren aferente si ulterior, pentru autorizarea intrarii in
legalitate a lucrarilor de construire, in conditiile legii, la obiectivul „extindere apartament
cu destinatia locuinta- intrare in legalitate”.
Documentatia a fost întocmita într-un număr de doua exemplare, necesare
iniţiatorului în procesul de avizare / aprobare cât şi, după aprobarea în condiţiile legii,
continuarii procesului de autorizare si a activităţii administraţiei locale.
Memoriu Justificativ:
EXISTENT:
Zona studiata este localizata in intravilanul municipiului Botosani, in cartierul
ROTUNDA, preponderent cu blocuri de locuinte colective avand un regim de inaltime de
P+4 etaje.
Regimul de inaltime predominant in zona studiata este P+4 (locuinte colective). In
zona de vecinatate mai este amplasat un punct termic P si o constructie in extindere P (
atelier cojocarie) cu acces din exterior la un apartament.
Fondul construit din zona studiata (locuinte colective cu regim de inaltime parter
si patru etaje) este foarte eterogen, atât în ceea ce priveste structura cladirilor cât si
starea lor actuala. Constructiile existente necesita operatii de intretinere si reparatii si
sunt partial reabilitate din punct de vedere termic.
Apartamentul cu nr. 2, in continuarea caruia se afla executata extinderea, este
localizat pe str. Aleea Tiberiu Crudu, nr. 1, in fata punctului termic, la parterul unui bloc de
locuinte colective.
Acest imobil (P+4) a fost realizat prin adaptarea la teren a unui proiect tipizat, cu
structura de rezistenta alcatuita din diafragme de beton armat si inchideri exterioare cu
placi din beton armat prefabricate. Accesul locatarilor la casa scarii, este asigurat din
trotuarul estic la aleea Tiberiu Crudu.
Blocul de locuinte studiat a fost amplasat cu o retragere de 5,00 m fata de
aliniamentul stradal la Aleea Tiberiu Crudu, teren care este delimitat cu un gardut realizat
din plase metalice cu h=0.6m pe toata lungimea apartamentului nr.2, la fatada vestica,
catre Aleea Tiberiu Crudu, pe linga gardutul metalic este plantat si un gard viu h=1.60m cu
rol de protectie fonica si vizuala, ce se afla in grija domnului Florariu Viorel, proprietar
apartament nr.02, parter.
In prezent, la aceasta imprejmuire ce delimiteaza spatiul verde dintre imobilul
colectiv de locuinte si aleea Tiberiu Crudu este executata si o poarta de acces, fiind
necesara facilitarii accesului catre caminul ce adaposteste contorul de furnizare a apei a
imobilului si la doua contoare de gaze naturale.
Constructia finalizata, executata in extindere, are, in zona aferenta apartamentului
cu nr. 2, dimensiuni planimetrice de 7,85 m / 1,15 mp, cu o suprafata de 9,03 mp care se
4

intinde pe lungimea bucatariei si a camerei de zi, cat si podest de acces cu suprafata de
0,81mp (1,16 / 0,90 m) cu cate trei trepte dispuse pe trei laturi. Pe toata lungimea camerei
de zi, constructia este construita in extindere pe conturul balconului de la etajele
superioare.
Cota parterului (+/- 0,00) se gaseste la 0,80 m fata de cota terenului existent, iar
planseul peste parter este executat la cota +2,50/+2,63m (similar cotei planseului de peste
parter la blocul de locuinte).
Constructia este compusa dintr-o singura incapere cu acces din exterior ce face
legatura cu apartamentul printr-un gol realizat prin decuparea parapetului geamului
bucatariei si are structura de rezistenta din beton armat, cu: fundatii, elevatii si inchideri
perimetral compuse din parapet din beton armat cu grosimea de 10cm, tamplarie din PVCculoare alba, acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla tip sandwich pe
suprafata constructiei din dreptul bucatariei, restul aflandu-se sub balconul de la etajul
superior.
Obiectivul executat are are realizata la exterior, in zona apartamentului, termoizolatie
exterioara( placi din polistiren expandat cm, plasa, tencuiala decorativa).
Deasupra podestului de acces este montata pe balcon o copertina alcatuita din
cadru metalic si pinza cauciucata.
Constructia realizata fara autorizatie de construire este armonizata cu cele
existente prin materialele folosite si a culorii tencuielii exterioare, imobilul colectiv fiind
reabilitat termic recent cat si prin dinamica intervenitiei urbanistice aprobate anterior,
avand in vedere vecinatatea cu o extindere autorizata existenta (atelier cojocarie).
Planimetric dispunerea in cadrul terenului, respecta Codul Civil si reglementarile
urbanistice, fiind retrasa fata de constructiile invecinate.
PROPUNERE DE INTERVENŢIE PENTRU APROBAREA INTRARII IN LEGALITATE
Urmare a analizelor efectuate cu ocazia întocmirii prezentei documentati, prin
interpretarea critică a situaţiei existente, a studiilor urbanistice efectuate anterior, a
dinamicii intervenţiilor urbanistice în teritoriu, în concordanţă cu solicitările şi opţiunea
iniţiatorului, au rezultat următoarele propuneri de reglementari la constructia realizata,
astfel:
Prezenta documentatie, este intocmita cu scopul de a crea premisele intrarii in
legalitate pentru lucrarile de construire privind „extindere apartament cu destinatia
locuinta- intrare in legalitate” si efectuate fara Autorizatie de Construire, asa cum sunt
evidentiate in Nota de Control nr. 51 / 20014 emisa de Politia Locala Botosani.
Asa cum este stipulat in Referatul Directiei de Urbanism nr. 17451 / 25.09.2014,
anexa la Certificatul de Urmanism nr. 644 / 25.09.2014, documentatia urmareste
parcurgerea primei etape a acestui demers care vizeaza asigurarea situatiei juridice a
terenului necesar pentru continuarea lucrarilor, respectiv finalizarea obiectivului de
investitie si anume, concesionarea terenului aferent constructiei.
Pentru indeplinirea acestui obiectiv, analiza efectuata asupra imobilul existent are in
vedere:
- pastrarea functionalitatii imobilului existent, de locuire.
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- valorificarea potentialului construit existent (apartament existent si constructie in
extinderea acestuia);
- identificarea posibilitatilor de stabilire a unui functional neconflictual pentru unitatile de
locuit existente in cladire;
SOLUŢIA PROPUSA:
Respectand obiectivele propuse pentru acest obiectiv de investiţii, a optiunilor
privitor la structura funcţionala, alcatuirea constructiva şi expresia arhitecturala, dar
tinand seama şi de particularitatile amplasamentului, fondul construit existent, prin
soluţia propusa se urmareste asigurarea condiţiilor optime de funcţionare a functiunilor
propuse, precum şi incadrarea armonioasa în ansamblul construit existent.
Pentru obtinerea aprobarii concesionarii terenului si in continuare in vederea
autorizarii obiectivului sunt necesare efectuarea unor interventii la constructia realizata
fara obtinerea in prealabil a autorizatiei de construire si anume:
Accesul existent( care face legatura cu exteriorul) se va desfiinta. Usa respectiva va fi
transformata in fereastra prin realizarea unui parapet din zidarie cu inaltimea de 90cm.
Podestul de acces si scarile se vor amenaja ca jardiniera.
Se va dezafecta invelitoarea existenta si se va realiza un acoperis in sistem terasa cu
streasina in consola si cu jgheabul mascat, planseu suport din BA, sustinut de o structura
de rezistenta metalica (4 stalpi metalici).
Se va amenaja o suprafata de 48.27mp de spatiu verde.
Se va dezafecta copertina de deasupra podestului de acces in extindere.
CONCLUZII:
Pentru intrarea in legalitate, respectiv finalizarea obiectivului de investitie „extindere
apartament cu destinatia locuinta- intrare in legalitate”, din Botosani, apartament nr. 2,
parter la str. Aleea Tiberiu Crudu, nr. 1, sc.A, sunt stabilite urmatoarele:
- terenul necesar, aferent constructiei executate in extindere, are suprafata de 11,10 mp,
din
care: 9,08 mp pentru constructie in extindere si 2,02 mp pentru jardiniera;
Constructia ce face obiectul studiului nu va influenta zona din punct de vedere ecologic.
Vor fi respectate Normele de igiena privind mediul de viata al populatiei.
PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI se prevad lucrari care constau in
amejarea unei suprafete de 48.27mp de spatiu verde. Se prevad plantari de gazon si de
plante ornamentale.
Modul de amenajare a terenului în legatura cu functiunile propuse (alei, plantatii s.a.m.d.)
si
detalierea acestora se vor aprofunda la faza urmatoare de proiectare (DTAC).
Extinderea nu va influenta traficul auto si pietonal din zona, deoarece nu se solicita
schimbarea destinatiei cladirii.
Nu sunt necesare lucrari de sistematizare verticala importante. Extinderea va pastra cota 0,22m existenta, cota terenului aferent obiectivului se va mentine la nivelul actual (0,80m).
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Respectand obiectivele propuse pentru acest obiectiv de investiţii, a optiunilor privitor la
structura funcţionala, alcatuirea constructiva şi expresia arhitecturala, dar tinand seama
şi de
particularitatile amplasamentului, fondul construit existent, prin soluţia propusa se
urmareste asigurarea condiţiilor optime a functiunilor existente, precum şi incadrarea
armonioasa în ansamblul construit existent.
Intocmit,
Arh. Negulescu Mihai
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