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

102014

FAZA

P.U.D.

DENUMIREA PROIECTULUI: CONSTRUIRE SPA IU COMERCIAL S+P+2E
AMPLASAMENT:

Calea Na ional nr. 78A, mun. Boto ani

BENEFICIAR:

S.C GEASIM S.R.L.

PROIECTANT GENERAL:

SC LEO PROIECT SRL

DATA ELABORARII:

Aug. 2014

1.2.Obiectul proiectului
Obiectul proiectului const în elaborarea solu iei urbanistice pentru construirea
unui spa iu comercial care s integreze o structur de construc ie mai veche,
neterminat , situat într-un perimetru de protec ie a unui monument istoric de
arhitectur , Casa Ciulei.
Planul Urbanistic de Detaliu aprobat este necesar pentru elaborarea Documenta iei
Tehnice pentru Autorizarea Construc iei, în baza c reia beneficiara urmeaz s solicite
eliberarea Autoriza iei de Construire pentru obiectivele men ionate.
Terenul pe care se va amenaja viitoarea investi ie este proprietatea privat a
beneficiarei.
Proiectul s-a întocmit în conformitate cu Contractul încheiat între Beneficiar i
Proiectant, având drept obiect elaborarea documenta iei urbanistice care s stea la baza
elabor rii unei documenta ii tehnice pentru AC.
Proiectul include prescrip iile din Certificatul de Urbanism nr. 250 din
17.04.2014, eliberat de Primaria Municipiului Boto ani.
2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE l ÎN ZON
2.1. Concluzii din documenta ii deja elaborate
2.1.1.-Situarea obiectivului în cadrul localit ii
Investitia se va realiza pe terenul proprietate privat a beneficiarei, în intravilanul
municipiului Boto ani, 14, în Calea Na ional nr. 78A, în zona intersec iei C ii
Na ionale cu str. Pod de Piatr , municipiul Boto ani.
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2.1.2-Concluziile studiilor de fundamentare
Investi ia a necesitat un Plan topometric.
Ridicarea topografic , având avizul Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar
Boto ani figureaz la Anexe PUD.
Investi ia a necesitat un Studiu Geologic.
Studiul i Referatul de specialitate figureaz la Anexe PUD.
În urma studiilor de fundamentare se poate trage concluzia c investi ia propus
se poate realiza în bune condi ii pe amplasamentul propus.
2.1.3-Prescrip ii i reglement ri, din documenta ii de urbanism elaborate
Parcela se situeaz în UTR 14- conform P.U.G.- BOTOSANI - Llu2-subzon
predominant reziden ial cu cl diri de tip urban, cu în imi peste 10 m.
Func iuni admise sunt IS-institu ii publice i servicii i servicii de interes general i
ISc-institu ii comerciale.
2.2. Concluzii din documenta ii elaborate concomitent cu P.U.D.
Func iunile dorite de beneficiar , resursele amplasamentului i prescrip iile urbanistice
ale UTR 14, sunt congruente unele cu altele, astfel încât investi ia propus , la
parametrii dori i de beneficiar , se poate realiza pe acest amplasament.
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3. ANALIZA SITUA IEI EXISTENTE
3.1. Accesibilitatea la c ile de comunica ii
Accesul pe parcel se face din Calea Na ional . Se va ob ine înc un acces, din strada
Nicolae Iorga.
3.2. Suprafa a ocupat , limite i vecin

i

Parcela propus , are aliniament de 19,73 m, la Calea Na ional .
Ea are o form poligonal alungit , cu o lungime aproximativ de 54 m, i o l ime
medie de 16 m. Suprafa a parcelei este de 763,95 mp.
Parcela se învecineaz cu trotuarul C ii Na ionale la Est, cu proprietatea SC Tati SRL la
Vest i la Sud, i cu proprietatea SC TADAS SRL la Nord.
Folosin a actual a parcelei este de cur i construc ii.
Parcela este delimitat par ial de o împrejmuire provizorie, neautorizat ..
3.3. Suprafe e de teren construite i suprafe e de teren libere
Parcela studiat este ocupat în prezent, pe o suprafa de 152,64 mp de o
construc ie neterminat , un bloc de locuin e proiectat în regim S+P+8E, cu spa ii
comerciale la parter, fosta Scar N1D a blocului de col Pod de Piatr , executat pân la
placa peste parter, inclusiv.
În rest, vegeta ie spontan , s lbatic .
La momentul elabor rii P.U.D., terenul nu era îns mân at cu nici o cultur agricol .
3.4. Caracterul zonei, caracteristici urbanistice
Zona are un caracter mixt, pe lâng caracterul reziden ial, de locuin e multifamiliale,
P+4E, P+8E, cu în imi maxime de 28 ml, caracter dominant, întâlnim i construc ii P+E,
P+2E ale unor institu ii, private sau de stat.
Zona este de o importan deosebit pentru municipiu, fiind una din cele 7 intersec ii
majore, de tip urban, ale C ii Na ionale a municipiului Boto ani, axa principal a ora ului.
3.5. Destina ia cl dirilor existente în zon
Zona studiat este ocupat , dominant, de construc ii destinate locuirii, locuire de tip
urban. Sunt îns i cl diri destinate prest rilor de servicii i comer ului.
Astfel, în zon sunt magazine pentru comer cu am nuntul, m rfuri alimentare i
industriale, 2 Autog ri c tori, Bazarul ora ului, Serviciul jude ean de medicin legal .
Func iunile enumerate se ncadreaz în func iuni complementare locuirii.
3.6. Titluri de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafe elor
ocupate
În zona studiat , terenurile se încadreaz în dou categorii de proprietate:
- zona str zii, Calea Na ional - domeniu public de interes local,;
- terenuri private - proprietate a persoanelor fizice sau juridice private; edificate, în
general, cu construc ii pentru prest ri servicii;
Identificarea parcelei în studiu se face în planurile urbanistice anexate i prin CF.
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3.7. Concluziile studiului geotehnic privind condi iile de fundare
Din analiza studiului geotehnic rezult urm toarele concluzii:
Conform fi elor de stratifica ie a lucr rilor de prospectare efectuate, terenul de fundare
din zona studiat prezint urm toarea succesiune de straturi:
-sol vegetal;
-argil pr foas , macroporic ;
-argil galben , plastic vârtoas .
Tectonica zonei
Municipiul Botosani este situat în apropiere de fractura care trece pe lâng localit ile
Ib ne ti-Borze ti-Todireni (cca. 20 km).
Din aceast structur rezult o zon cu stabilitate mare pe plan local, dar labil prin
influen a mi rilor seismice, provocate de epicentre mai îndep rtate.
În jude ul Boto ani, de-a lungul timpului, au avut loc o serie de seisme locale, care nu
au avut intensitate mai mare de gradul 4 (Atanasiu le nume te„cutremure moldavice").
Între anii 1893 - 1916 au avut loc 3 cutremure locale în jude ul Boto ani:
' În mai 1895
- ora 5 h 35 min., Horodniceni, gr.3, local;
' În 28 decembrie 1898 - ora 1 h 38 min., Dorohoi, gr.3, local;
' În 7 mai 1902
- ora 16 h 35 min., Botosani, gr., local.
Seismele din nordul Moldovei, cel pu in acelea cu focarul pe linia Boto ani - Curte ti,
Dorohoi se claseaz între cutremurele care î i au focarele pe linii ale Platformei
Podolice.
Între anii 1893 - 1916 - pe linia Boto ani - Dorohoi s-au înregistrat cutremurele:
' În 10 septembrie 1893 - Boto ani gr. 3, Curtesti gr. 3;
' În 31 august 1884
- Boto ani gr. 4, Dorohoi gr. 3;
' În 6 februarie 1904
- Boto ani gr. 3;
' În 6 octombrie 1908
- Boto ani gr.4;
' În 7 iunie 1912
- Boto ani grd. 4 i Dorohoi gr.4.
Clima zonei studiate
Municipiul Boto ani se g se te în depresiunea Boto ani - Darabani, la contact cu
dealurile vestice, situa ie care îi imprim astfel un climat continental excesiv
(continentalism specific).
Tipul de climat men ionat este caracterizat prin producerea unor geruri mari iarna i a
unor c lduri tropicale vara, frecvente viscole violente i secete prelungite unii ani.
Temperatura medie multianual a aerului este de 8,6 0 C, cu temperatura lunar
minim de -4,1° C (ianuarie) i temperatura lunar maxim de + 20,1 ° C (iulie).
Precipita iile medii anuale sunt de cca 570 mm., cu medii anuale maxime de 950 mm
i medii anuale minime de 340 mm.
Astfel c , aceste cauze impun ca 2/3 din cantitatea de precipita ii s cad în intervalul
aprilie - august, dup care scad, în intervalul decembrie-aprilie.
În zona muncipiului Boto ani i a comunelor limitrofe, sunt dominante vânturile de
nord-est (23,6 %) sud-est (18,7 %), nord (10,7 %), vest (2,1 %), est (1,7 %) i cele
dinspre nord - est (6,4 %). Ca urmare, roza vânturilor are o form alungit , de fus.

SC LEO PROIECT
SRL

CONSTRUIRE SPA IU COMERCIAL S+P+2E
Cale Na ional nr. 78A, mun. Boto ani
BENEFICIAR: S.C. GEASIM S.R.L. Boto ani
PROIECT NR. 102014

Pag.9
Faza
P.U.D.

Condi ii de fundare
• Amplasamentul studiat nu ridic probleme de stabilitate. Construc ia
propus se poate edifica pe amplasamentul propus.
• Terenul studiat pentru amplasarea investitiei nu este supus pericolului inunda iilor.
• Stratul de fundare este format dintr-un complex argilos pr fos galben plastic
vârtos. Fundarea se va realiza prin dep irea obligatorie a stratului de sol vegetal ,
respectându-se condi iile de încastrare în stratul viu i adâncimea de fundare conform
normativelor în vigoare, func ie de terenul de fundare i caracteristicile obiectului
proiectat.
Ca solu ie de fundare se recomand fundarea direct în complexul argilos prafos
galben plastic vârtos.
Presiunea de calcul, pentru dimensionarea la limit a funda iilor, se va considera dup
cum urmeaz :
- pentru adâncimea de fundare D =1,2 m - Ppl =150 Kpa
- pentru adâncimea de fundare D = 1,5 m - Ppl =170 Kpa
- pentru adâncimea de fundare D = 2,0 m - Ppl =190 Kpa
În zon , din punct de vedere hidrologic, nivelul apei subterane este situat
la adâncimi de 2,50-3,00 m de la CTN . În perioadele cu ploi abundente, nivelul
hidrostatic fluctueaza pe verticala cu cca 1,00 -2,00 m.
Nivelul hidrostatic fluctueaz pe vertical si este strict dependent de cantitatea de
precipita ii si pierderile din retelele apa canal .
Se recomanda luarea de masuri pentru excluderea exfiltratiilor din retelele apa canal
de la obiectivele vecine si a obiectivului ce urmeaza a fi construit.
Din punct de vedere al riscului la alunecare amplasamentul studiat se
încadreaza în categoria zonelor cuprins între Km =0,28- (zone cu poten ial
redus spre mediu).
Întrucât terenul de fundare se încadreaz în categoria pamânturi sensibile la umezire
grupa A, la proiectarea, execu ia i apoi exploatarea construc iei se vor respecta prescrip iile
Normativului P7/2007.
• La realizarea umpluturilor, indiferent de destinatia lor i de natura materialului
utilizat, se va asigura, la punerea în oper , un grad minim de compactare. În acest sens se
va asigura, la punerea în oper , un grad minim de compactare. În acest sens se vor respecta
prevederile din normativele C 169-88 i C29- 86.
•În conformitate cu Normativul P100-1/2013, zona seismic în care se încadreaz
amplasamentul este caracterizat de:
- accelera ia activit ii terenului pentru proiectare ag = 0,16g;
- perioada de col Tc = 0,7 sec.
• La proiectare se vor avea în vedere preciz rile Normativelor actuale privind
încadrarea amplasamentului referitor la Regimul climato-meteorologic specific arealului
geografic c ruia îi apar ine municipiul Boto ani, zona C - dup STAS 10101/21-92 i zona B dup STAS 10101/20-92.
• Adâncimea de înghe – dezghe , conform STAS 6054-77, este de 1,10 m.
• În proiectare i execu ie se vor respecta standardele, normativele i normele în
vigoare, inclusiv normele P.S.I.
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3.8. Accidente de teren, cu precizarea pozi iei acestora
Zona amplasamentului are stabilitatea general i local asigurat . Nu se semnaleaz pe
amplasament existen a unor accidente subterane–beciuri, gropi de gunoi dezafectate.
3.9. Adâncimea apei subterane
Apa subteran a fost interceptat la adâncime de 2,5-3,00 ml de la nivelul terenului,
fapt ce nu implic acordarea unor m suri deosebite la realizarea hidroizola iei precum i
a protec iei funda iilor contra ac iunii apelor subterane.
3.10. Parametrii seismici caracteristici zonei
În conformitate cu Normativul P100-1/2013, zona seismic în care se încadreaz
amplasamentul este caracterizat de:
- accelera ia activit ii terenului pentru proiectare ag = 0,16g;
- perioada de col Tc = 0,7 sec.
3.11. Analiza fondului construit existent
Zona studiat este ocupat , dominant, de construc ii destinate locuirii, locuire de tip
urban. Locuirea este servit de construc ii relativ noi, cu o vechime de 30-40 ani.
Starea construc iilor este bun .
3.12. Echiparea edilitar existent
În zona amplasamentului, situa ia echip rii edilitare se prezint dup cum urmeaz :
3.12.1.Alimentarea cu ap
Alimentarea cu ap rece este prezent prin re eaua municipal de distribu ie ap , aflat
la 5 m de parcel , în Calea Na ional i în str. Nicolae Iorga.
3.12.2.Canalizarea menajer i pluvial
Canalizarea menajer i pluvial este prezent prin re eaua municipal de canalizare,
aflat la 5 m de parcel , în Calea Na ional .
.
3.12.3.Alimentarea cu energie electric
Parcela poate beneficia de bran ament propriu la re eaua de distribu ie eON Electrica,
dup îndeplinirea condi iilor tehnice în zon .
Este prezent i iluminatul public, pe Calea Na ional i str. Nicolae Iorga.
3.12.4.Alimentarea cu energie termic
Parcela are în apropiere re eaua de distribu ie Termica, la circa 50 m, pe Calea Na ional .
3.12.5.Alimentarea cu gaze naturale
Parcela are re eaua de distribu ie eON Gaz, pe Calea Na ional

i str. Nicolae Iorga.

3.12.6.Telefonizare i internet, re ea de cablu TV.
Parcela are re eaua de internet i CTV la o distan de 4 m, pe Calea Na ional .
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4. REGLEMENT RI
4.1. Obiectivele noi solicitate prin Tema-program
Tema-program propus de beneficiar , este continuarea construc iei r mas
neterminat , extinderea ei, i ridicarea întregului corp de cl dire pân la nivelul etajului
2.
Tema de proiectare prevede realizarea urm toarelor obiective - cl diri i utilit i:
a. SPA IUL COMERCIAL: construc ie S+P+2E;
b. TROTUARE: trotuar perimetral din beton, turnat la fa a locului, având suprafe e
crescute la aliniament.
c. RACORDURI EDILITARE, RE ELE DE INCINT : alimentarea cu ap , racordul la
re eaua de canalizare, energia electric , gazele naturale i CATV+internet se vor asigura
din re elele municipale, aflate în proximitate. Înc lzirea interioar se va asigura cu
ajutorul unei centrale proprii, cu combustibil solid sau g.n.
d. SPA IILE VERZI-AMENAJ RILE EXTERIOARE: se vor planta cu gazon i arbori
decorativi toate spa iile verzi rezultate din amenajarea parcelei, conform A3-Reglement ri
urbanistice.
e. ACCESE, PARC RI: se va asigura accesul auto la construc ie printr-un drum de
acces de incint , se va asigura acces pietonal pe trei laturi ale construc iei.
4.2. Func ionalitatea, amplasarea i conformarea construc iei
Amplasarea i func ionalitatea construc iei propuse sunt în concordan cu tema de
proiectare, cu resursele urbanistice oferite de parcel i cu cerin ele specifice de derulare
a acestei investi iii.
Func iunea principal a construc iei va fi cea de spa iu comercial, cuprinzând:
-Subsol-depozitare marf ,
-Parter-spa iu comercial-magazin articole casnice,
-Etaj I-Spa iu comercial-magazin produse industriale,
-Etaj II-Spa iu comercial-birouri.
Sc =380 mp; (353,20 mp cl dire + 25,87 mp trepte acoperite)
Scd =1.238,11 mp;
Dimensiuni maxime în plan 15,50 m x 32,00 m.
Hmax. construc ie =16 m, de la CTS.
Categoria de importan C
Clasa de importan III,
Construc ia propus va continua structur existent , de cadre din beton armat,
închideri din zid rie blocuri din BCA cu sistem termic la exterior, plan ee din beton armat.
Acoperi tip arpant ascuns , învelitoare din tabl tip igl .
Golurile din zid rie vor fi prev zute cu ferestre tamplarie din PVC, geam termopan.
DISTAN E
Limita de proprietate dintre parcela studiat i parcela proprietate SC TADAS SRL a
fost stabilit la 10 cm. distan fa de construc ia existent , neterminat . S-a f cut un
acord notarial între proprietarii parcelelor al turate, acord prin care este permis
construirea (continuarea i terminarea construc iei) pe limita de proprietate,
permi ându-se goluri de ferestre înspre proprietatea vecin , pentru nivelurile construc iei
care vor dep i cota unui parter înalt, 6-7 m.
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Distan ele la care se amplaseaz corpul de cl dire rezultat sunt:
-fa de aliniamentul de la Calea Na ional , la 2,88 m.(distan existent )
-fa de limita de proprietate din Nord, parcela proprietate SC TADAS SRL, 10
cm.(distan existent ). Viitoarea construc ie a SC TADAS SRL va respecta rostul de
dilatare între corpurile de cl diri, de 0,5 m.
-în Sud, fa de limita de proprietate 4,60 m, iar fa de Bazarul Tati, 22 m.
-în Vest, fa de limita de proprietate 14 m, fa de construc ia neterminat a SC Tati
SRL 29,37 m.
Fa de monumentul de arhitectur "Casa Ciulei", cod BT-II-m-B-01893, care
zduie te ast zi Serviciul Jude ean de Medicin Legal , se p streaz o distan de 50
m. Între construc ia propus a se finaliza i respectivul monument se interpune o alt
parcel , pe care este construit Autogara Priscom, regim de în ime P+1E.
ACCESE PIETONALE l AUTO
Accesul auto se va face dinspre str. Nicolae Iorga, pe o cale de acces cu sens unic,
lat de minim 4,00 m, traseul ei parcurgând întâi parcela al turat , proprietate SC Tadas
SRL, parcela studiat i debu ând în Calea Na ional . Pentru proiectarea i func ionarea
acestei c i de acces exist acordul notarial al ambelor p i.
Circula ia pietonal se va desf ura din/spre Calea Na ional , corpul de cl dire fiind
prev zut cu dou accese directe în strad , cu trepte.
ACCESE UTILAJE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR
Accesul ma inilor de pompieri se poate face pe cale de acces cu sens unic, pentru
fa adele din posterioar i lateral stânga, i din Calea Na ional , pentru fa ada
principal .
Fa ada din Nord a construc iei, al turat construc iei SC Tadas SRL, va fi de tip calcan,
zid rie din BCA, f
deschideri i goluri la nivelul Parterului. La etaj, fa ada va avea
ferestre îndreptate înspre parcela SC Tadas SRL. La nivelul Parterului, i construc ia SC
Tadas SRL va avea zid calcan, f
goluri.
4.4. Integrarea noilor construc ii, armonizarea cu cele existente
Integrarea i amenajarea noii construc ii i armonizarea cu cele existente în zona mai
larg , se va realiza prin func iunea complementar locuirii, prin regimul de
în ime, prin stilul arhitectonic asem
tor fondului construit al zonei
(blocuri anii 1980), prin finisajele i materialele utilizate.
4.5. Principii de interven ie asupra construc iei existente.
În continuarea i extinderea construc iei existente se va respecta stilul si propor iile
stabilite la ansamblul construit al intersec iei Podul de Piatr .
4.6. Modalit i de organizare i armonizare cu construc iile existente
Acoperi ul va fi în sistem arpant ascuns .
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4.7. Principii i modalit i de integrare i valorificare a cadrului natural i de
adaptare a solu iilor de organizare la relieful zonei
Solu ia adoptat pentru continuarea i finalizarea construc iei s-a stabilit avându-se în
vedere faptul c oricum o construc ie era edificat , fiind realizate Subsolul i Parterul.
Parcela de teren pe care este situat construc ia a rezultat din retrocedare de
proprietate, nefiind rezervat special pentru acest tip de construc ie.
Declivitatea terenului fiind medie, construc ia a fost prev zut cu un subsol circulabil,
h= 2,50 m, care devine, înspre fa ada dinspre Calea Na ional , demisol.
4.8. Condi ii de instituire a regimului de zon protejat i condi ion ri impuse
de acesta
Zona studiat nu prezint un caracter special din punct de vedere al faunei, vegeta iei,
sau a construc iilor existente, pentru a fi impuse condi ii speciale de protec ie a acestora.
4.9. Solu ii pentru reabilitarea ecologic i diminuarea polu rii
Extinderea propus nu va influen a semnificativ poluarea din zon , i nu va influen a
semnificativ zona din punct de vedere ecologic. De eurile vor fi preluate prin containere
Urban Serv, de pe o platform de depozitare special amenajat .
Apele uzate vor fi colectate i deversate, prin re eua de canalizare proprie, în re eaua
SC TADAS SRL (exist în elegere notarial ) apoi în municipal de canalizare, conform
planurilor anexate.
4.10. Propuneri de obiective publice în vecinatatea amplasamentului
În P.U.D. prezent nu sunt propuse spre a fi realizate obiective publice. Spa iul
adiacent construc iei va fi amenajat pentru accesul cump torilor, zone de sta ionare,
pavaj protector.
4.11. Solu ii pentru reabilitarea i dezvoltarea spa iilor verzi i a amenaj rilor
exterioare
S-a p strat o rezerv de teren, resurs ce va putea fi folosit la înfiin area unor
suprafe e de gazon i la plantarea a 6 arbori i arbu ti ornamentali.
4.12. Profiluri transversale caracteristice circula iei
Calea de acces are profil de alee de incint , circulabil auto.
4.13. Lucr ri necesare de sistematizare vertical
Terenul pe care se va construi aleea cu sens unic se va sistematiza vertical,
ob inându-se un traseu continuu, f
salturi bru te de cot .
Cota terenului pentru construc ie nu se va modifica.
Construc ia va avea cota ± 0.00 la o în ime de 0,15 m fa de CTS, la fa ada
posterioar .
Va fi necesar un trotuar perimetral betonat, cu o l ime de 0,60 m.
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imea construc iilor; POT, CUT

ÎN
IMEA CONSTRUC IILOR
Construc ia propus va avea o în ime la strea in Hstrea in =13,00 m de la cota
±0,00 i o Hmax.=16,00 m de la cota ±0,00.
PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR POT=50%
COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENULUI CUT=1,70
4.15. Asigurarea utilit ilor (surse, re ele, racorduri)
Alimentare cu ap rece, alimentarea cu ap cald , canalizarea apelor uzate.
Alimentarea cu ap , racordul la re eaua de canalizare, se vor asigura din re elele
municipale, aflate în proximitate. Bran amentele la aceste re ele vor fi pe terenul
proprietate SC Tadas SRL, existând în acest sens un acord notarial între cele dou p i.
Alimentarea cu c ldur a construc iei
Înc lzirea interioar se va asigura cu ajutorul unei centrale proprii, cu combustibil
solid sau g.n.
Alimentarea cu energie electric
Racordul la re eaua de energie electric , se va asigura din re eaua municipal , aflat
în proximitate, dup îndeplinirea condi iilor tehnice specifice.
Instala ii de telecomunica ii
De la re elele de telecomunica ii din proximitate. În proximitate sunt 3 re ele de
telecomunica ii.
5.CONCLUZII
5.1. Consecin ele realiz rii obiectivelor propuse
Realizarea investi iei propuse va eradica o zon insalubr din centrul ora ului i va
crea un spa iu modern pentru comer .
5.2. M suri (sarcini) ce decurg în continuarea P.U.D.-ului
Investi ia se va realiza integral de catre beneficiar , cu toate etapele unei investi ii:
1. Preg tire amplasament.
2. Construc ia propriu-zis .
3. Racordarea la utilit i.
4. Spa ii verzi, amenaj ri peisagistice exterioare.
Propunerile din cadrul P.U.D. vor sta la baza fazelor urm toare de proiectare ( PTh,
DE). Dup ob inerea aprob rii PUD prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului
Boto ani, beneficiara, pe baza unui CU emis de Prim ria Boto ani, va putea trece la
fazele de proiectare PT, DE.
ef proiect,
Arh. urb. Monica BACINSCHI

