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PLAN URBANISTIC de DETALIU
1

GENERALITATI

1.1

Date identificare studiu

denumirea lucrării

SCHIMBARE DESTINATIE APARTAMENT IN
BIROURI SI REALIZARE ACCES DIN EXTERIOR
- BOTOSANI, str. Octav ONICESCU nr. 10, sc. A, ap. 1

proiect

nr. C 333 / 2017

elaborator

SC CONCEPT SRL BOTOŞANI
Botoşani, str. Gen. Gheorghe AVRAMESCU, nr.28 B
tel 0744 527 303, E-mail: dbotez@gmail.com

beneficiar

SC GLOBAL NET SRL
Botoşani, Aleea Pacea, nr.2
J07/415/2007, RO 22100825
tel. 0231582303, E-mail. globalnetbt@gmail.com

1.2

Obiectul lucrării - temă program

Planul Urbanistic de Detaliu reprezintă documentaţia prin care se asigură condiţiile de
amplasare, dimensionare, conformare şi deservire edilitară a unuia sau mai multor
obiective, pe o parcela de teren, în corelare cu funcţia predominanta şi vecinataţile
imediate.
Documentaţia are caracter de reglementare specific urbanistica şi se elaboreaza pentru
aprofundarea prevederilor din Planul Urbanistic General, corelat cu condiţionarile din
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Certificatul de Urbanism eliberat de către Primaria Municipiului BOTOSANI cu nr. 129 /
03 03 2017.
Obiectul prezentului PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD), îl constitue studierea şi
stabilirea condiţiilor urbanistice necesare promavarii în vederea realizarii SCHIMBARII
de DESTINATIE a unui APARTAMENT in BIROURI si, REALIZARE ACCESULUI din
EXTERIOR, la imobilul existent din Botosani, str. Octav ONICESCU nr. 10, sc. A, ap. 1.
Acest studiu are in vedere identificarea solutiilor optime pentru urmatoarele obiective:
schimbarea functionalitatii de locuire a apartamentului existent in birouri / punct de
lucru al SC GLOBAL NET SRL;
organizarea / zonificarea functionala a terenului studiat si propunerea solutiei
optime pentru infiintarea unui acces pietonal din exterior;
stabilirea propunerilor de interventii la constructia existenta pentru realizarea
obiectivelor de mai sus.
La elaborarea PUD se urmareste si optimizarea circulatiilor carosabile si pietonale in
perimetrul studiat si, armonizarea acestora cu functionalitatile existente si propuse pentru
aceasta zona.
Prin acest studiu urbanistic, elaborat în concordanţă cu reglementările specifice aferente
documentaţiilor PUD, se materializează strategia, priorităţile, reglementările şi servituţile
de urbanism, aplicate în utilizarea terenurilor şi a construcţiilor în parcela de teren ce
aparţine teritoriului intravilan al municipiului BOTOSANI.
La elaborarea acestui PUD, au fost luate în consideraţie şi corelate atât optiunile
iniţiatorului de a promova obiectivele de investiţie, cât şi condiţionările urbanistice
rezultate din paricularitaţile specifice ale amplasamentului.
Prin această documentaţie se propun reglementări urbanistice ce vor sta la baza
întocmirii documentaţiei tehnice necesară eliberării Autorizaţiei de Construire, după cum
urmează:
amplasarea, dimensionarea, funcţionalitatea şi aspectul arhitectural al
construcţilor;
modul de asigurare a acceselor la obiectiv;
integrarea optima a noilor construcţii în sit, cât şi eventualele amenajări propuse în
acest scop;
echiparea cu utilităţi edilitare;
circulaţia juridică a terenurilor.

1.2

structura Planului Urbanistic de Detaliu

Planul Urbanistic de Detaliu, este elaborat pentru suprafata de teren existenta pe
amplasament si, are următoarea structură - conţinut:
piese scrise memoriu general PUD
piese desenate (planşe, cartograme, scheme, grafice, etc.)
Memoriul general PUD cuprinde tratarea în detaliu, sub aspect cantitativ şi calitativ, a
principalelor probleme ce au rezultat din analiza evoluţiei zonei în corelaţie cu evoluţia
localităţii şi a situaţiei existente, cu evidenţierea disfuncţionalităţilor, a opţiunilor
iniţiatorilor, cât şi a reglementărilor ce se impun pentru realizarea acestor opţiuni.
Reglementările de Urbanism enunţate sub forma unor permisiuni şi / sau restricţii,
explică şi detaliază Planul Urbanistic de Detaliu în vederea urmăririi aplicării acestuia.
Piesele desenate, constituite pe suport topografic la scara 1 / 100, cartograme, scheme,
urmăresc ilustrarea următoarelor aspecte:
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-

situaţia existentă şi disfuncţionalităţile, cu determinarea priorităţilor ce sunt
rezultate pentru teritoriul studiat;
reglementări urbanistice stabilite pentru acest teritoriu.

1.3

valoare tehnică şi juridică a PUD

-

Planul Urbanistic de Detaliu, după aprobarea în condiţiile legii de către Consiliul Local al
municipiului BOTOSANI, devine instrumentul tehnic de lucru în activitatea administraţiei
locale pentru problemele legate de gestiunea acestui teritoriu de intravilan, precum şi de
dezvoltare urbanistică a unitatii teritoriale de referinta de care aparţine.
Pe baza PUD aprobat şi în condiţiile reglementărilor aferente acestuia, administraţia
locală în activitatea curentă poate elibera Certificate de Urbanism, Autorizaţii de
Construire ori Autorizaţii de Desfiinţare pentru construcţii de orice fel.
De asemenea, pe baza PUD aprobat în condiţiile legii poate fi justificată respingerea
unor cereri de construire care se constată a fi neconforme cu prevederile PUD şi a
reglementărilor aferente acestuia.
Odată cu aprobarea Consiliului Local, PUD capătă şi valoare juridică, constituindu-se în
act de autoritate al administraţiei locale. Din acest motiv, PUD este opozabil în justiţie, în
clarificarea conflictelor ce pot apare între persoane fizice/juridice, între administraţia
locală şi persoane fizice / juridice, sau în alte situaţii.

1.4

mod de prezentare

Planul urbanistic de Detaliu, a fost întocmit într-un număr de doua exemplare, acestea
fiind necesare atât iniţiatorului în procesul de avizare / aprobare cât şi, după aprobarea în
condiţiile legii, desfăşurării activităţii curente a autorităţilor administraţiei locale interesate.

2

analiza situaţiei existente
2.1

cartarea fondului construit

Zona studiata este localizata in intravilanului municipiului Botosani, in vecinatatea Pietii
VIILOR, la mijlocul aleii carosabile de acces dinspre str. Octav ONICESCU.
Amplasamentul se regaseste intr-un zona rezidentiala configurata urbanistic in anii '80,
cu blocuri de locuinte realizate prin adaptarea la teren a unor proiecte tipizate, cu regim
de inaltime P+4 nivele.
Constructiile de locuit amplasate la arterele principale (Primaverii, Onicescu, Varnav,
Piata Viilor), au de regula spatii cu alte destinatii la parter (comert alimentar sau
nealimentar, servicii, alimentatie publica).
Dezvoltarea si modernizarea din ultima perioada a zonei comerciale aferente Pietii
VIILOR are drept consecinta cresterea atractivitatii zonei perimetrale acesteia, fapt ce a
determinat aparitia a numeroase schimbari de destinatii ale apartamentelor situate la
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parterul imobilelor de locuit.
Astfel, pe aleea Octav ONICESCU, artera carosabila cu sens unic de acces catre
perimetrul Pietii VIILOR, la parterul cladirilor de locuit P+4 din vecinatatea imediata a
amplasamentului studiat, au fost infiintate noi functionalitati: cabinet psihiatrie, cabinet
stomatologic, birouri - punct de lucru agenti economici.
Zona de amplasament dispune de cai de acces carosabil si pietonal, precum si de
echipare cu retele de utilitati: alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, energie
termica, telefonie, televiziune prin cablu, salubritate.

aleea Octav ONICESCU - vedere catre str. Octav ONICESCU

aleea Octav ONICESCU - vedere catre Piata VIILOR
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str. Octav ONICESCU nr. 10, sc. A, ap. 1,- vedere fatada catre aleea Octav ONICESCU
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cale acces catre incinta blocurilor de locuinte colective - vedere catre aleea Octav ONICESCU

incinta blocurilor de locuinte colective - vedere fatada posterioara bloc str. Octav ONICESCU nr. 10, sc. A, ap. 1

2.2

regimul juridic – economic - tehnic

Juridic imobilul care face obiectul prezentului PUD (teren si constructii), este situat în
intravilanul municipiului BOTOSANI, pe str. Octav ONICESCU nr. 10, sc. A, ap. 1,
identificat prin CAD 51195-C1-U42 / UAT Botosani, apartament cu trei camere si
dependinte, cu o suprafata utila de 62,49 mp si balcon cu suprafata construita de 3 mp.
Apartamentul are drept de coproprietate fortata si perpetua asupra partilor din constructie
care prin destinatia lor sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor, in cota indiviza
de 1/10).
Apartamentul este proprietatea SC GLOBAL NET SRL Botosani, CIF RO 32100825 fiind
dobandit de catre aceasta urmare Contractului de Vanzare Cumparare Imobiliara
autentificat sub nr 3181 / 19 septembrie 2016.
Imobilul cu numarul cadastral CAD 51195-C1-U42 / UAT Botosani, are intabulat dreptul
de ipoteca in favoarea BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA - SUCURSALA
BOTOSANI.
Planul Urbanistic General al municipiului BOTOSANI incadreaza acest perimetru in
UTR nr. 33, - Liu1 subzona exclusiv rezidentiala (locuinte si functiuni complementare) de
tip urban - peste 10 m inaltime.
Pentru aceasa UTR, respectiv pentru imobilul studiat, prin Certificatul de Urbanism este
amintit regimul special impus terenului, care are in vedere interdictia temporara de
construire pana la intocmirea Planului Urbanistic de Detaliu si aprobarea acestuia
de catre Consiliul Local;
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Din punct de vedere economic terenul afferent imobilului studiat are folosinta actuala
de curti constructii.
Pentru aceasta zona sunt stabilite reglementari fiscale specifice, aferente zonei de
impozitare A, cu pret de concesiune corespunzator zonei a II-a.
Regimul tehnic care caracterizeaza amplasamentul studiat urmeaza a fi stabilit prin
Planului Urbanistic de Detaliu si reglementarile aferente, aprobat in conditiile legii.

2.3

analiză a fondului construit existent

Apartamentul nr. 1 aflat la parterul cladirii cu locuinte colective, situat pe str. Octav
ONICESCU nr. 10, sc. A, identificat prin CAD 51195-C1-U42 / UAT Botosani, este un
apartament cu trei camere si dependinte, cu o suprafata utila de 62,49 mp si un balcon
cu suprafata construita de 3 mp.
Imobilul cu locuinte colective, realizat in anii '80 prin adaptarea la teren a unui proiect tip,
cu subsol tehnic, parter si 4 etaje, cu 2 apartamente de 3 camere la parter si cate 2
aparamente (2 si 3 camere) la nivelele superioare, are sistemul constructiv alcatuit din
- fundatii continue si elevatii subsol din beton armat;
- structura de rezistenta din caramida portanta, cu pereti exteriori de 37,5 si interiori de
25 cm grosime;
- stalpisori, grinzi, centuri si plansee din beton armat;
- inchidere superioara cu terasa.
Prin interventii ulterioare s-a realizat anveloparea exterioara a imobilului, prilej cu care a
fost inlocuita inchiderea superioara cu un acoperis cu sarpanta usoara si invelitoare din
placi de tabla profilata, si a fost executat la peretii exteriori un termosistem cu polistiren
expandat de 10 cm grosime.
Blocul de locuinte beneficiaza de toate utilitatile necesare (apa, canal, electrice, gaze
naturale), in prezent cu consumuri contorizate. Dupa 1990, incalzirea apartamentelor si
apa calda menajera este asigurata individual cu centrale termice murale, cu evacuare
fortata a gazelor arse, motiv pentru care au fost abandonate fostele instalatii de incalzire
centrala si racordul la retelele urbane de termoficare.
Accesul actual in imobil, respectiv la apartamentul 1 de la parter, este asigurat din incinta
blocurilor de locuinte colective, prin casa scarii.
Apartamentul 1, cu trei camere de locuit si dependinte, cu suprafata utila de 62,49 mp,
este alcatuit din 2 dormitoare (10,74 si 9,44 mp) cu orientare estica, catre incinta
blocurilor de locuinte colective, camera de zi (17,88 mp) si bucataria (8,38 mp) cu
camara (1,05 mp) orientate catre aleea Octav ONICESCU (vest), un grup sanitar (2,66
mp) ventilat artificial orientat catre casa scarii si o baie (3,82 mp) ventilata natural pe
fatada sudica. Circulatiile interioare sunt asigurate de holul in suprafata de 7,88 mp iar
adiacent acestuia, in zona baii este o debara de 0,64 mp.
Dupa anul 1990, printr-o interventie efectuata asupra constructiei originare, adiacent
camerei de zi, pe fatada orientata catre aleea Octav ONICESCU, cu dimensiuni
planimetrice similar nivelelor superioare, apartamentul nr. 1 a fost completat cu un balcon
avand suprafata construita de 3,00 mp, realizat cu fundatii continue din beton, planseu
din beton armat, parapet din zidarie de 90 cm inaltime, si inchidere exterioara pe trei
laturi cu tamplarie confectionata din profile metalice laminate si geam simplu.
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La fatada orientata catre aleea Octav ONICESCU, cota +/- 0,00 = cota pardoselii
existente in apartamentul 1, se gaseste la cca. 45 cm deasupra cotei terenului natural.

2.4

căi de comunicaţii

Aparamentul studiat este localizata pe latura estica a aleii Octav ONICESCU, artera
carosabila care, cu sens unic dinspre str. Octav ONICESCU, asigura accesul principal
catre Piata VIILOR - piata agroalimentara. Artera carosabila are un profil transversal cu
carosabilul de 3,50 m si trotuare laterale cu latimi care variaza intre 0,70 m si 1,50 m.
Spatiile verzi si plantate, desfasurate pe cele doua laturi ale aleii Octav ONICESCU, cu
arbori (tei) amplasati cu o ritmicitate de cca 7 m, catre trotuarele stradale, sunt protejate
cu imprejmuiri din plasa metalica sudata de cca 60 cm inaltime.
Pe latura sudica a imobilului, aleea Octav ONICESCU, este dezvoltata calea de acces
catre incinta blocurilor de locuinte colective. Aceasta cale de acces are un profil
transversal similar aleii Octav ONICESCU.

2.5

echiparea tehnico-edilitară

Zona amplasamentului studiat dispune de retele de utilitati necesare functionarii noului
obiectiv, dupa cum urmeaza:
alimentare cu apa, retele existente la amplasament, racordate la retele urbane din
profilul transversal al aleii Octav ONICESCU;
canalizare (sistem divizor - menajer si pluvial), retele existente la amplasament,
racordate la retele urbane din profilul transversal al aleii Octav ONICESCU;
energie electrica, retele existente cu traseu subteran pe latura vestica a aleii
Octav ONICESCU;
gaze naturale, retele existente cu traseu subteran pe latura estica a aleii Octav
ONICESCU;
telefonie fixa, retele existente cu traseu subteran pe latura estica a aleii Octav
ONICESCU;
salubritate, zona este cuprinsa in perimetrul deservit de operatorul local de
gospodarie comunala / salubritate;
transport in comun, este asigurat de statiile de calatori aferente traseelor de
autobuz / microbuz care traverseaza zona.

3

REGLEMENTĂRI - propunere de intervenţie urbanistică
Urmare analizelor efectuate cu ocazia întocmirii Planului Urbanistic de Detaliu, 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 reglementări:

3.1

elemente de temă

Tema prezentului studiu vizează identificarea şi asigurarea condiţiilor urbanistice
necesare pentru promavarea şi realizarea lucrarilor de - schimbare de destinatie a unui
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apartament in birouri si, realizare a accesului din exterior, la imobilul existent din
Botosani, str. Octav ONICESCU nr. 10, sc. A, ap. 1.
Pentru indeplinirea acestui obiectiv, în concordanţă cu reglementările specifice aferente
documentaţiilor PUD aprobate si a conditionarilor din Certificatul de Urbanism eliberat de
către Primaria Municipiului BOTOSANI cu nr. 129 / 03 03 2017 pentru imobilul identificat
prin CAD 51195-C1-U42 / UAT Botosani ce aparţine SC GLOBAL NET SRL, prin
aceasta interventie urbanistica asupra imobilului existent, se are in vedere:
schimbare a functionalitatii imobilului existent, de la activitatea existenta de locuire
la activitatea de birouri - punct de lucru al SC GLOBAL NET SRL in zona Pietii
VIILOR;
organizarea / zonificarea functionala a terenului studiat si propunerea solutiei
optime pentru infiintarea unui acces pietonal din exterior;
stabilirea propunerilor de interventii la constructia existenta pentru realizarea
obiectivelor de mai sus.
Reglementările urbanistice propuse prin prezentul PUD si, care vor sta la baza întocmirii
unor viitoare documentaţii tehnice prin care se va putea solicita eliberarea Autorizaţiilor
de Construire, au in vedere:
amplasarea, dimensionarea planimetrica si volumetrica, funcţionalitatea şi
aspectul arhitectural al construcţilor;
corelat cu circulatiile existente in zona de amplasament (existente si de
perspectiva), stabilirea modul de asigurare a acceselor la obiectiv precum şi,
soluţionarea circulaţiilor carosabile respectiv pietonale, precum si a pararilor in
incinta;
integrarea optima a noilor construcţii în sit, cât şi eventualele amenajări propuse în
acest scop;
echiparea cu utilităţi edilitare;
circulaţia juridică a terenurilor.

3.2

descrierea soluţiei

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, a fondului construit existent, prin soluţia propusa
se urmareste asigurarea condiţiilor optime de funcţionare a functiunilor propuse, precum
şi incadrarea armonioasa în ansamblul construit existent.
Pentru indeplinirea obiectivelor - schimbare de destinatie a unui apartament in birouri
si, realizare a accesului din exterior, la imobilul existent din Botosani, str. Octav
ONICESCU nr. 10, sc. A, ap. 1, la imobilul existent se propun urmatoarele:
A

schimbare de destinatie a apartamentului 1 in birouri - punct de lucru

Realizarea acestui obiectiv nu implica interventii structurale asupra configuratiei actuale a
apartamentului (desfaceri de compartimentari existente ori noi compartimentari).
Pentru incaperile existente, mentinute in configuratia actuala, se propune o reconversie
functionala, dupa cum urmeaza:
functiune existenta
functiune propusa
camera de zi
front office / receptie punct de lucru
dormitoare
birouri
bucatarie
birou
baie
oficiu (cu mentinerea distributiei pe verticala a instalatiilor
interioare)
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-

grup sanitar
balcon

grup sanitar
zona de acces din exterior

Accesul existent, din casa scarii, va fi mentinut si pentru noua functiune cu utiltatea de
acces de serviciu.
Functiunea - birouri - punct de lucru - propusa pentru spatiul existent in apartamentul
nr. 1 este compatibila cu functiunea de locuire existenta predomnant in imobil.
Pentru infiintarea punctului de lucru al SC GLOBAL NET SRL si asigurarea conditiilor
necesare noii functiuni, in spatiul disponibil in apartamentul nr. 1 str. Octav ONICESCU
nr. 10, sc. A, vor fi efectuate lucrari de reparatii curente precum: inlocuire tamplarie si
pardoseli, refaceri de zugraveli si placaje ceramice, verificari la instalatiile interioare
existente.
La elaborarea urmatoarelor etape de proiectare se va avea in vedere reglementarile
Ordinului nr. 119/2014 - pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind
mediul de viata al populatiei.
B

realizarea accesului din exterior

Imobilul in care la parter se afla apartamentul nr. 1, detinut de catre SC GLOBAL NET
SRL, adaposteste unitati de locuit cu 3 si 4 camere, cate 2 unitati la fiecare dintre cele 5
nivele ale sale (regim de inaltime P+4).
Accesul actual in imobil, respectiv la unitatile de locuit din imobil, este asigurat exclusiv
din incinta blocurilor de locuinte colective, prin casa scarii.
La schimbarea destinatiei apartamentului nr 1 de la parterul imobilului, pentru evitarea
disfunctionalitatilor posibil a fi generate de circulatiile specifice diferitelor functionalitati,
este necesara realizarea pentru noua functiune (birouri - punct de lucru) a unui acces,
separat de cel existent pentru locuinte, direct din exteriorul imobilului.
Solutia propusa, favorabila pentru noua functiune, in concordanta cu caracteristicile
amplasamentului, dar si fara a fi necesara interventii asupra sistemelor constructive
existente (imobil de locuit si balcon realizat ulterior) consta in:
- desfacere inchideri exterioare balcon - parapet zidarie 12,5 cm grosime, si tamplarie
metalica cu sticla simpla;
- refacere inchidere exterioara pentru windfangul de acces la birouri - punct de lucru SC
GLOBAL NET SRL, pe cele trei laturi si pe inaltimea de 2,75 m (pana la intradosul
planseului de la nivelul superior), cu panouri confectionate din profile de aluminiu,
culoare maron (RAL 8003) si geam termopan, cu usa de acces de 0,90 / 2,10 m
prevazuta in zona corespondenta accesului existent in fostul blcon;
- soclul existent pana la trotuarul imobilului si, partial parapetul balconului de la nivelul
superior se propune a fi placat cu casete de tip "BOND" culoare maro (RAL 8003);
- realizarea unei alei pietonale / rampa acces persoane cu dizabilitati, de 1,20 m latime,
cu o lungime 2,90 m, care porneste de la cota trotuarului la aleea Octav ONICESCU
(+179,93), pana la un podest de 1,20 / 1,20 m (la cota +180,42, corespondent cotei +/0,00 al parterului), amplasat la marginea sudica a balconului existent in zona in care
exista actuala usa de acces in balcon.
- realizarea pe latura sudica a podestului propus a unui pachet de 3 trepte (30 / 15,5 /
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100 cm), pana la cota trotuarului existent la calea de acces in incinta blocurilor de
locuinte colective (+180,03).
Realizarea accesului din exterior, in solutia propusa, ocupa o suprafata de 6,08 mp din
terenul aflat in patrimoniul municipiului Botosani, pentru:
alei pietonale / rampa acces persoane cu dizabilitati
3,48 mp
acces cu trepte
1,16 mp
podest
1,44 mp.
Solutia constructiva avuta in vedere pentru calea de acces din exterior, este alcatuita din:
- fundatii si, elevatii din beton cu inaltimi variabile (0 - 45 cm), lateral podestului si aleii
pietonale / rampa acces persoane cu dizabilitati;
- argila compactata, strat de nisip in interiorul elevatiilor de beton si,
- pavele autoblocante pietonale, pentru calea de rulare.
Amplasamentul propus pentru realizarea accesului din exterior nu afecteaza retelele
edilitare existente in zona si nici plantatia arboricola existenta.
Prin sistematizarea verticala prevazuta pentru zona de acces din exterior, prin adaos de
pamant vegetal, se propune ca lateralele aleii pietonale si ale podestului sa fie acoperite
prin taluzare cu panta redusa si inierbare.
Zona verde aferenta spatiului de birouri - punct de lucru va fi amenajata si intretinuta de
catre SC GLOBAL NET SRL.
Detalierea categoriilor de lucrari necesare pentru realizarea acestui obiectiv se va face la
următoarele faza de proiectare: PT / PAC.

3.3

organizarea circulaţiilor

În cadrul PUD. s-au analizat relaţiile amplasamentului cu reţeaua de drumuri a zonei
(existent si propus in perspectiva), precum şi problemele de sistematizare verticală
legate de acestea.
Realizarea accesului din exterior, in solutia propusa, nu aduce modificari cu impact
semnificativ circulatiilor pietonale si carosabile existente in zona.

3.4

regimul juridic şi circulaţia terenurilor

Regimul de proprietate identificat pentru terenurile din zona studiata est:
teren proprietate de stat, in folosinta indiviza a proprietarilor de apartamente (in
cota de 1/10 aferent apartamentului nr.1);
teren apartinand patrimoniului municipiului Botosani (spatii verzi, alei pietonale)
teren apartinand domeniului public al municipiului Botosani (carosabil si trotuare
aferente)
Pentru realizarea accesului din exterior, se propune transmiterea in administrarea SC
GLOBAL NET SRL a suprafetei de 6,08 mp din terenul aflat in patrimoniul municipiului
Botosani.

3.5

regimul de aliniere

Aliniamentul construcţiilor existente si propuse pentru amenajarea accesului din exterior
este stabilit dupa cum urmeaza:
sud fatada sudica a imobilului:
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-

est

-

vest

1,16 m pentru aleea pietonala / rampa acces persoane cu dizabilitati;
0,56 m pentru trepte de acces la podest
fatada vestica imobilului
cuplaj cu balconul existent
aleea Octav ONICESCU
limita trotuarului aferent

Aliniamentele propuse reprezintă limite admisibile de construire şi sunt ilustrate în planşa
PUD 03 – Reglementări Urbanistice.

3.6

regimul de înălţime

Regimul de înălţime propus a fost stabilit în funcţie de:
necesităţile funcţionale rezultate din destinaţia clădirii solicitate prin temă de către
iniţiator;
necesităţile compoziţional arhitecturale care vizează realizarea unui ansamblu
construit armonios in zona in care se regaseste amplasamentul studiat, acestea
fiind corelate cu înălţimilor clădirilor din zonă.
Pentru constructiile propuse a se realiza pe acest amplasament (amenajare accesdin
exterior), sunt stabiliti urmatorii indicatori:
regim de inaltime
inaltime maxima (raportat la cota terenului sistematizat)

3.7

Parter
0,45 m
cota +/- 0,00 = 180,47
CTN = - 0,45 (180,03)

utilizarea terenului

Pentru realizarea obiectivului SCHIMBARE DE DESTINATIE A UNUI APARTAMENT IN
BIROURI SI, REALIZARE A ACCESULUI DIN EXTERIOR, la imobilul existent din
Botosani, str. Octav ONICESCU nr. 10, sc. A, ap. 1, este necesara suprafata de 6,08 mp
din terenul aflat in patrimoniul municipiului Botosani, pentru:
alei pietonale / rampa acces persoane cu dizabilitati
3,48 mp
acces cu trepte
1,16 mp
podest
1,44 mp.

3.8

spaţii verzi şi plantate

In soluţia propusă (PUD 03 – reglementari urbanistice) se prevede ca după terminarea
lucrărilor de construire (circulatii pietonale), să fie amenajate prin plantare suprafeţele de
teren din zona aferenta obiectivului.
Pe aceste suprafete de teren sunt prevazute infiintari de plantaţie arboricolă la limitele de
proprietate stradala si laterale, completata cu gard viu, precum si peluze inierbate,
covoare florale.
Prin sistematizarea verticala prevazuta pentru zona de acces din exterior, prin adaos de
pamant vegetal, se propune ca lateralele aleii pietonale si ale podestului sa fie acoperite
prin taluzare cu panta redusa si inierbare.
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Zona verde aferenta spatiului de birouri - punct de lucru va fi amenajata si intretinuta de
catre SC GLOBAL NET SRL.

3.9

echipare tehnico edilitară

Realizarea obiectivului SCHIMBARE DE DESTINATIE A UNUI APARTAMENT IN
BIROURI SI, REALIZARE A ACCESULUI DIN EXTERIOR, la imobilul existent din
Botosani, str. Octav ONICESCU nr. 10, sc. A, ap. 1, nu necesita suplimentarea echiparii
cu utilitati existente si prin amplasametul lucrarilor propuse nu afecteaza retelele edilitare
existente in zona.

3.10 forme de poluare si masuri de protectie
-

Impactului potential al obiectivului

Schimbarea de destinatie a unui apartament in birouri si, realizare a unui acces din
exterior nu produce impact asupra mediului.

4

concluzii
Propunerea de interventie urbanistica precum si si reglementarile urbanistice aferente,
pentru obiectivul:
„SCHIMBARE DE DESTINATIE A UNUI APARTAMENT IN BIROURI SI,
REALIZARE A ACCESULUI DIN EXTERIOR",
la imobilul existent din Botosani, str. Octav ONICESCU nr. 10, sc. A, ap. 1, sunt rezultate
urmare unei analize multicriteriale care a avut in vedere atat situatia existenta cat si a
tendintele de perspectiva previzibil a se dezvolta in zona de intravilan a municipiului in
care se gaseste localizat amplasamentul.
Functionalitatea obiectivului propus a se realiza pe acest amplasament, se incadreaza in
caracterul functional al zonei, asa cum este cerut prin PUG aprobat pentru, iar realizarea
acestuia nu va constitui o sursa de disfunctionalitati pentru vecinatati.
Pentru realizarea obiectivului este necesara concesionarea suprafetei de 6,08 mp din
terenul aflat in patrimoniul municipiului Botosani, propusa a fi ocupta de circulatii
pietonale aferente accesului din exterior.
Prin realizarea acestui obiectiv, în condiţiile reglementărilor propuse prin prezentului Plan
Urbanistic de Detaliu, zona de amplasament va câştiga în calitate, atat prin sporirea
ponderii actvitatilor economice in acest perimetru, cat si datorită îmbunătăţirii fondului
construit, a întregirii şi întăririi fronturilor existente la aleea Octav ONICESCU.

ÎNTOCMIT,
arh. DAN OCTAVIAN BOTEZ
martie 2017
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