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11 / 2017 / CONSTRUIRE TREI BOXE, GARAJ

PLAN URBANISTIC de DETALIU

1.

GENERALITĂȚI
1.1

Date identificare studiu
denumirea lucrării

construire trei boxe, garaj
str.Săvenilor nr.111, mun. Botoșani, jud. Botoșani

proiect

nr. 11 / 2017

proiectant general

S.C.”ARHISFERA CONSTRUCT” S.R.L.
mun. / jud. Botoşani, aleea Viilor nr.1

beneficiar
1.2

HONCERIU Cristian

Obiectul lucrării - temă program

Planul Urbanistic de Detaliu reprezintă documentaţia prin care se asigură condiţiile de amplasare,
dimensionare, conformare şi servire 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 specifica şi se elaboreaza pentru aprofundarea
prevederilor din Planul Urbanistic General, corelate cu condiţionările din Certificatul de Urbanism
nr. 73 / 05.02.2016, eliberat de către Primăria Municipiului BOTOȘANI.
Obiectul prezentului PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD), îl constituie studierea şi
stabilirea condiţiilor urbanistice necesare pentru promovarea şi realizarea lucrărilor de construire
trei boxe, garaj în mun. Botoșani, jud. Botoşani.
La elaborarea PUD s-a urmărit și optimizarea circulațiilor carosabile - pietonale în perimetrul
studiat și, armonizarea acestora cu functionalitățile existente și propuse pentru aceasta zonă.
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 administrativ al municipiului BOTOȘANI, situat în intravilan.
La elaborarea acestui PUD, au fost luate în consideraţie şi corelate atât dorinţa iniţiatorului de a
promova obiectivul de investiţie, cât şi condiţionările urbanistice rezultate din paricularitaţile
specifice ale amplasamentului.
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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, precum şi soluţionarea circulaţiilor carosabile
respectiv pietonale in incinta;
integrarea noilor construcţii în sit, cât şi eventualele amenajări propuse în acest scop;
circulaţia juridică a terenurilor;
echiparea cu utilităţi edilitare.

1.3

structura Planului Urbanistic de Detaliu

-

Planul Urbanistic de Detaliu, este elaborat pentru suprafaţa de teren existentă (masurată) şi 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 / 200, cartograme, scheme, urmăresc
ilustrarea următoarelor aspecte:
situaţia existentă şi disfuncţionalităţile, cu determinarea priorităţilor ce sunt rezultate
pentru teritoriul studiat;
reglementări urbanistice stabilite pentru acest teritoriu.
1.4

valoare tehnică şi juridică a PUD

Planul Urbanistic de Detaliu, după aprobarea în condiţiile legii de către Consiliul Județean
BOTOȘANI, devine instrumentul tehnic de lucru în activitatea administraţiei locale pentru
problemele legate de gestiunea teritoriului intravilan, precum şi de dezvoltare urbanistică a unitatii
teritoriale de referinta ce aparţine teritoriului administrativ.
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.
1.5

mod de prezentare

Planul urbanistic de Detaliu, a fost întocmit într-un număr de trei exemplare, care sunt necesare
atât iniţiatorului în procesul de avizare / aprobare cât şi, după aprobarea în condiţiile legii,
desfăşurării activităţii curente a autorităţilor administraţiei locale interesate .
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2.

ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE
2.1

cartarea fondului construit

Imobilul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul Municipiului BOTOŞANI,
în zona de nord est a acestuia ,caracterizată prin parcele de teren cu suprafeţe modeste.
In zona studiată , în decursul timpului, au fost înfiinţate gospodării cu cladiri de locuit avand un
regim de înălţime de P / P+1.
Suprafaţa de teren studiată în prezenta documentaţie se află în prelungirea străzii Săvenilor la
intersecţia a două drumuri – la nord strada Cărămidari şi la vest strada George Coşbuc. Ea
constituie terenul proprietate privată a soţilor Ancuţa şi Cristian HONCERIU.
Accesul existent la imobil este asigurat strada George Coşbuc, drum de distribuţie local în direcţia
Răchiţi, aflat pe latura de vest a proprietăţii - cu porţile situate pe centrul acestei laturi.
Indicatorii urbanistici existenti, aferenti acestui imobil, raportati la suprafaţa de teren aferentă de
592,0 mp, sunt următorii:
-

procent de ocupare existent
coeficient de utilizare a terenului

2.2

regimul juridic

POT = 0,00 %.
CUT = 0,00

Imobilul ce face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, situat in intravilanul Municipiului
Botoşani la adresa str. SĂVENILOR nr.111, este identificat în Cartea Funciara Botoşani cu nr.
59827, la numarul cadastral 59827.
Imobilul este proprietate a soţilor Ancuţa şi Cristian HONCERIU, fiind dobândit urmare a
Contractului de Vânzare cu nr. 5942 din 21 octombrie 2013 şi a certificatului de Moştenitor nr.
270 din 03 octombrie 2013.
Potrivit declaraţiei proprietarului imobilul nu este implicat în litigii aflate pe rolul instanţelor
judecătoreşti.
Potrivit evidentelor cadastrale, imobilul existent este alcatuit din:
teren proprietate privată a soţilor Ancuţa şi Cristian HONCERIU,
categoria de folosinta – neproductiv -, cu suprafaţa :
din masuratori
din acte (Contr.Vanzare/Cumparare 2533 / 17 nov.2004)

581,0 mp
592,0 mp.

Conform reglementarilor stabilite prin Planul Urbanistic General şi a Regulamentului Local de
Urbanism aprobat de catre Consiliul Local BOTOSANI, imobilul studiat se află în UTR nr. 36 –
zona rezidenţială cu clădiri P, P+1, P+2, cu înălţimi (până la 10 m), subzonă exclusiv rezidenţială
cu clădiri de tip rural fără echipare edilitară de tip urban.
Pentru aceasta zona sunt stabilite reglementari fiscale specifice zonei de impozitare D.
2.3

analiză geotehnică

Arealul municipiului Botoşani este situat din punct de vedere geomorfologic în partea nordică a
unităţii structurale cunoscută sub denumirea de Podişul Moldovenesc, caracterizată sprintr-un
relief deluros colinar, brăzdat de o reţea de văii înguste cu profil în formă de V.
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Municipiul Botoşani, prin urmare şi zona amplasamentului, se află sub incidenţa cutremurelor de
tip moldavic, cu epicentrul în regiunea Vrancei.
Conform Normativului P100-1/2006, amplasamentul clădirii prezintă următoarele caracteristici:
acceleraţia terenului
ag = 0,20 şi
perioada de control (colţ)
Tc = 0,7 sec.
Din punct de vedere al încărcării date de zăpadă, amplasamentul se încadrează, conform
CR-1-1-3 – 2005, în zona caracterizată prin valoarea încărcării din zăpadă s0,k = 2,5 kN/m2
pentru perioada de revenire de 50 ani.
Din punct de vedere al încărcării date de vânt, amplasamentul se încadrează, conform NP-082–
04, în zona valorii caracteristice ale vitezei vântului Uref = 44 m/s (având 50 ani interval mediu de
recurenţă), respectiv a presiunii de referinţă a vântului qref = 0,7 kN/m2 (mediată pe 10 min la 10
m, 50 ani interval mediu de recurenţă).
Adâncimea de îngheţ, conform STAS 6054-77 este de 1,00...1,10m.
Studiul geotehnic efectuat pentru acest imobil evidentiaza faptul ca amplasamentul nu ridica
probleme de stabilitate.
Dupa interpretarea lucrarilor de prospectiune efectuate in zona de amplasament s-au determinat
urmatoarele conditii geotehnic:
-

Terenul analizat nu este supus pericolului inundaţiilor;
Amplasamentul unde se afla investitia are stabilitatea locala si stabilitatea generala
asigurata si se poate amplasa constructia propusa;

-

Stratul de fundare este constituit dintr-un complex argilo prăfos galben consistent vârtos
care apare imediat sub stratul de sol vegetal.
•
Fundarea se va realiza prin depăşirea obligatorie a stratului de sol vegetal sau
eventuale umpluturi, respectându-se condiţiile de încastrare în stratul viu şi
adâncimea de fundare conform normativelor în vigoare, funcţie de terenul de
fundare şi caracteristicile obiectului proiectat.
•
Ca soluţie de fundare se recomandă fundarea directă în complexul argilo prăfos
galben consistent vârtos;
•
Presiunea de calcul pentru dimensionarea la limită a fundaţiilor se va considera
după cum urmează:
•
pentru adâncimea de fundare D = 1,2 m – Ppl = 150 Kpa
•
pentru adâncimea de fundare D = 1,5 m – Ppl = 170 Kpa

-

În forajele executate apa subterană a fost interceptată la adancimi de 2,00 şi are caracter
fluctuant

-

Întrucât apa subterană apare la adâncimi mici şi are caracter fluctuant, la proiectarea şi
execuţia construcţiilor se vor lua măsuri în consecinţă (epuismente, hidroizolaţie etc.)

-

La realizarea umpluturilor, indiferent de destinatia lor si natura materialului utilizat, se va
asigura, la punerea in opera, un grad minim de compactare. In acest sens se vor respecta
prevederile din normativele C 169-88 si C29- 86.

2.4

analiză a fondului construit

Terenul studiat se afla în partea nord - estică a intravilanului municipiului Botosani, în partea
vestică a str. George Coşbuc, continuare a str. SĂVENILOR ce constitue un traseu pe directia
Răchiţi.
Construire trei boxe, garaj - str.Săvenilor nr.111, mun. Botoșani, jud. Botoșani

6

Zona de amplasament cu folosinţă agricola (arabil), urmare reconstiturii dreptului de proprietate
de dupa anii ’90 si ulterior a parcelarilor, cunoaşte în ultima perioada un ritm susţinut de înfiinţare
/ construire de noi gospodarii, cu cladiri de locuit avand amplasament individual pe lot, avand
regim de inaltime P, P+1, P+2.
Materialele preponderent utilizate la constructiile existente în această zonă sunt : zidărie portantă
din BCA sau blocuri ceramice; zidărie din chirpici, acoperită cu azbociment, tabla şi ţiglă
ceramica; tencuieli exterioare cu mortar de var ciment, cu finisaj aparent în câmpuri separate cu
nuturi în tencuială, cu diverse granulaţii, culoare alba ori pastelate.
Caracteristicile parcelei
Terenul pe care vor fi executate lucrările de edificare a noului obiectiv are caracteristici
geometrice specifice în zona de amplasament, rezultate de evoluţia în timp a structurii urbane şi a
proprietăţilor.
Terenul studiat, neconstruit, este relativ plan, cu o usoara coborare pe directia NE – SV (prezinta
diferente de nivel de cca. 100 cm / 20,00 m), are o configuratie planimetric rectangulara. Limita
acestei suprafeţe de teren care constitue şi limita PUD, are următoarele vecinătăţi (cu dimensiuni
aferente):
-

la sud
vest
la nord
la est

teren proprietate CHIRILA FELICIA,
strada GEORGE COŞBUC
strada CĂRĂMIDARI

21,58 m
22,60 m,
20,90 m

din care imobilul ROMTELECOM

11,82 m şi,

teren proprietate ANDRONACHE DUMITRU
teren proprietate STÎNCESCU ADRIAN

27,88 m,
3,00 m.

Terenul este liber de orice construcţie.
2.5

căi de comunicaţii

Terenul studiat este delimitat pe două laturi de circulaţii carosabile:
-

NORD
str. CĂRĂMIDARILOR
VEST
str. GEORGE COŞBUC
2,80 m trotuare)

profil 3,55 m carosabil
profil 13,10 m (6,55 m carosabil, 3,75 respectiv

Drumurile existente în zona studiata, sunt nemodernizate şi, au dimensiuni variabile ale profilului
transversal aşa cum este constatat in parcursul longitudinal al acestora.
In zona aferentă amplasamentului studiat sunt drumurile:
-

str. GEORGE COŞBUC, ce asigură circulaţia carosabilă principala existentă în zonă, cu
traseu către localitatea Răchiţi, are un profil transversal de 13,10 m (între limitele de
proprietate laterale).

-

str. CĂRĂMIDARI este un drum de distribuţie local, nemodernizat (pietruit), cu un profil
transversal de 8,47 m (între limitele de proprietate laterale) unde este cu sens dublu, iar în
dreptul parcelei studiate strada este cu sens unic şi cu un profil de 3,55 m.

2.6

echiparea tehnico-edilitară

Zona studiată dispune de următoarele utilităţile urbane necesare: energie electrică şi canalizare,
amplasată în profilul transversal al străzii George Coşbuc.
Reţeaua de apă se află pe strada Săvenilor la sud de parcela de teren studiată.
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3.

REGLEMENTĂRI – PROPUNERE DE INTERVENȚIE URBANISTICĂ
În urma 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 lucrărilor de înfiinţare a unei construcţii de garaj cu trei boxe pentru
mașini.
Interventia urbanistică prevazută pentru realizarea acestui obiectiv are în vedere edificarea unui
garaj într-o configuraţie planimetrică şi expresie arhitecturală personalizată în conformitate cu
exigenţele beneficiarului, în concordanţă cu particularitatile specifice amplasamentului şi cu
specificul temei de proiectare.
3.2

descrierea soluţiei

Se doreşte realizarea unei construcţii cu structura metalica, închideri din panouri sandwich și
tâmplărie de aluminiu.
- garajul va deservi concomitent maxim 3 autoturisme, din care 3 locuri de parcare
1

Amplasarea construcțiilor pe teren

-

pentru garajul propus, amplasamentul propus are următoarele distanţe faţă de vecinătăţi:

-

la sud
vest
la nord

-

la est

2

garaj şi vulcanizare

8,70 m față de teren proprietate CHIRILA FELICIA,
9,60 m față de strada GEORGE COŞBUC
9,00 m față de strada CĂRĂMIDARI
din care 3,00 m față de imobilul ROMTELECOM

şi,

1,00 m față de teren proprietate ANDRONACHE DUMITRU
1,00 m față de teren proprietate STÎNCESCU ADRIAN .

-

imobilul propus este o construcţie monobloc pe structura metalica (stâlpi si grinzi metalice),
cu învelitoare tristrat de 10 cm grosime, cu o pantă într-o singură apă;

-

construcţia va fi bordată de o zonă de protecţie formată din spaţii verzi;

-

structura construcţiei va fi realizată din cadre din metal cu fundaţii izolate sub stâlpi şi
pardoseală din beton armat;

-

compartimentările interioare se vor executa din panouri termoizolante tip sandwich de 10 cm
grosime și din plăci de gips carton pe schelet metalic;

-

planşeul peste parter se va realiza din grinzi de lemn de brad fixate de grinzile cadrului
metalic, cu acoperişul realizat din ferme şi pane metalice

-

în zona acceselor sunt prevăzute rigole de scurgere pentru ape reziduale
Su= 90,00 mp , SC= S CONSTRUIT DESFĂȘURATĂ SCD= 104,40 mp
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-

alei pietonale și paltformele carosabile propuse , vor ocupa o suprafață de S= 176,15 mp și
se vor executa din beton roluit, cu acces principal din strada George Coșbuc

Indicatorii urbanistici propuşi, aferenți acestor construcţii ulterior reglementărilor urbanistice
propuse:
Suprafață teren = 592,0 mp
Suprafață teren reglementări urbanistice = 589,0 mp
-

procent de ocupare propus
coeficient de utilizare a terenului propus

POT = 17,72 %.
CUT = 0,17

Bilanţul teritorial şi indicatorii urbanistici preconizaţi pentru realizarea construcţiei sunt detaliaţi
în plansa PUD03 – REGLEMENTĂRI URBANISTICE.
3.3

organizarea circulaţiilor

În cadrul PUD s-au analizat relaţiile amplasamentului cu reţeaua de drumuri a zonei (existent și
propus în perspectivă) precum şi problemele de sistematizare verticală legate de acestea.
Analiza situației existente a evidențiat faptul că drumurile existente pe două din laturile
proprietății, sunt nemodernizate și, nu se încadrează în ceea ce privește profilul transversal în
reglementările specifice.
Pentru corectarea acestor disfuncționalități, prin PUD se propun următoarele intervenții asupra
căilor de circulație din zona aferentă terenului studiat:
-

strada George Coșbuc, cu un profil transversal existent de 13,10 m, se propune
reconfigurarea profilului transversal astfel:
carosabil
existent 6,55 m  propus 7,00 m
trotuare
existent 3,75 m  propus 1,50 m (+2,10)
existent 2,80 m  propus 2,50 m
profil transversal propus 
13,10 m (sens dublu)

-

strada Cărămidari, cu un profil transversal existent de 3,55 m, se propune reconfigurarea
profilului transversal astfel:
- carosabil
- trotuare

existent 3,55 m
existent 0,00 m
existent 0,00 m
profil transversal propus

 propus 3,55 m
 propus 1,00 m
 propus 1,00 m

5,55 m (sens unic)

Profilurile transversale propuse au in vedere cerintele HG 525 / 1996, art. 4.11, al. 1 din anexa la
Regulamentul General de Urbanism.
Prin PUD, motivat de soluția adoptată de organizare funcțională a lotului, se popune înființarea /
asigurarea accesului principal la imobil - carosabil si pietonal din strada George Coșbuc
principala arteră de circulație a zonei și un acces secundar pentru autoturismele de tonaj mare din
strada Cărămidari.
Accesul principal carosabil propus se continuă cu o platformă de beton.
Terenul de amplasament al imobilului studiat prezintă o pantă naturală, relativ continuă pe direcţia
NE - SV, situaţie care asigură evacuarea naturală a apelor meteorice.

Construire trei boxe, garaj - str.Săvenilor nr.111, mun. Botoșani, jud. Botoșani

9

3.4

regimul juridic şi circulaţia terenurilor

Imobilul ce face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, este situat în intravilanul
Municipiului BOTOȘANI, pe strada SĂVENILOR nr.111, identificat cadastral cu numarul
59827, CF 59827 - Botoșani.
Luând în considerare necesitatea modernizării arterei de circulație strada CĂRĂMIDARI, acțiune
care implică și reconfigurarea profilului transversal potrivit cerințelor HG 525 / 1996, art. 4.11, al.
1 din anexa la Regulamentul General de Urbanism, din terenul Municipiului Botoşani va fi
afectată, dimensiunile terenului se modifică în felul următor:
-

teren proprietate privată Ancuța și Cristian HONCERIU, categoria de folosință – neproductiv- cu
suprafața
din masuratori
589,0 mp
din acte (Contr.Vanzare/Cumparare 2533 / 17 nov.2004)
592,0 mp

-

teren proprietate privată care trece în domeniul public, cu suprafața de

14,75 mp

In acest caz, suprafața de teren aferentă obiectivului prezentei documentații urbanistice –
construire trei boxe, garaj, în BOTOŞANI, strada SĂVENILOR nr.111
este de 589,0 mp. Aceasta suprafață de teren va sta la baza determinării indicatorilor urbanistici
aferenți obiectivului propus.
3.5

regimul de aliniere

Criteriile care au stat la baza determinării alianiamentelor propuse au fost următoarele:
-

-

asigurarea suprafeţelor construite maxime necesare, corespunzător procentului de ocupare
la sol, stabilit prin Planul Urbanistic General al Municipiului BOTOSANI şi a
Regulamentului de Urbanism aferent zonei;
necesitatea adaptării la condițiile concrete din teren privind amplasarea construcțiilor
raportat la arterele de circulație,dar și la tema proiectului

Regimul de aliniere a fondului construit existent sunt:
- la strada George Coşbuc
7,45 m (faţă de axul străzii)
- la strada Cărămidari
6,90 m (faţă de axul străzii)
Având în vedere cele de mai sus, prin soluția adoptată, pentru construcția de garaj și vulcanizare se
propune următorul regim de aliniere față de cele existente:
faţă de axul la str. George Coșbuc, vest
16,50 m, cu 9,60 m retragere față de limita de
proprietate la str. George Coșbuc;
faţă de axul la str. Cărămidari, nord
10,30 m, cu 9,00 m retragere față de limita de
proprietate la str. Cărămidari.
Aliniamentele propuse reprezintă limita maximă admisibilă de construire şi sunt reprezentate
grafic 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 în zona în care se regăsește amplasamentul studiat, acestea fiind corelate cu cele
ale înălţimilor clădirilor din zonă.
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Analiza fondului construit existent, criteriile urbanistice şi funcţionale prezentate în capitolele
anterioare, au condus la opţiunea promovării lucrărilor de construire pentru realizarea:
-

garajului și vulcanizării auto într-un singur corp de clădire, cu înălțimea maximă de 5,80 m la
coama, respectiv de 4,50 m la cornişă față de CTS.

Cota ± 0,00 se identifică cu cota de pardoseală finită a parterului clădirii şi se află la
+0,30 m (= +101,30) față de cota terenului sistematizat în zona accesului principal.
Soluţia arhitecturala propusa corespunde prin volumetrie şi nivel de înălţime locului pe care
urmează să-l ocupe în peisajul urban al zonei.
3.7

utilizarea terenului

Pentru obiectivul ce face obiectul prezentei intervenţii urbanistice, au fost stabilite valorile
maximale ale indicatorilor urbanistici - procentul de ocupare a terenului (POT) şi coeficientul de
utilizare a terenului (CUT), raportând suprafaţele construite la sol, respectiv desfăşurat construite,
la suprafaţa de teren aferenta imobilului, în suprafaţa de 589,0 mp, alcătuită din:
-

teren proprietate privată Ancuța și Cristian HONCERIU

589,0 mp

Suprafața construită totală însumează 1054,40 mp care reprezintă clădirea garajului.
Indicatorii urbanistici (POT/CUT) existenţi cât şi cei propuşi pentru acest amplasament se
regăsesc pe planşele: - PUD 02 – situaţie existenta
- PUD 03 – reglementări urbanistice.
3.8

spaţii verzi şi plantate

Realizarea noului obiectiv nu afecteaza spaţiile verzi existente (asa cum acestea sunt definite în
reglementările specifice).
In soluţia propusă se prevede ca după terminarea lucrărilor de construire, în zona aferentă
obiectivului să fie amenajate suprafeţele de teren rezultate prin plantare: infiintare plantaţie
arboricolă la limita de proprietate stradala, completata cu gard viu, precum si peluze inierbate,
covoare florale, într-un procent de 22,00%.
3.9

bilanţ teritorial

Bilanturile teritoriale aferente zonei studiate pentru prezenta interventie urbanistica existenta cât şi
propusa sunt detaliate pe planşele - PUD 02 , PUD 03 .
3.10

echipare tehnico edilitară

alimentarea cu apă
Pentru alimentarea cu apa menajeră a imobilului, pentru alimentarea instalaţiilor interioare,
se prevede realizarea unei fântâni în partea sudică a amplasamentului.
alimentarea cu energie electrică
Se prevede alimentarea instalaţiilor interioare, cu branșament pozat la limita de proprietate
stradală și racordare la retelele edilitare existente în profilul transversal al străzii George
Coșbuc.
canalizarea.
De pe amplasament vor rezulta numai ape uzate menajere care se vor colecta printro rețea
de canalizare și descărca întrun bazin etanș vidanjabil,în sud estul amplasamentului.
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alimentarea cu căldură.
Pentu încălzirea birourilor este prevăzută înființarea unui sistem de încălzire propriu,
centrală termică cu combustibil solid.
deșeuri
Se prevede asigurarea colectarii selective (pubele) a deșeurilor provenite din imobilul şi
evacuarea acestora de către operatorul urban de de gospodărie comunală. Acestea se vor
amplasa la strada George Coșbuc.

4.

CONCLUZII
Prin soluția adoptată pentru intervenția urbanistică ce vizează promovarea și realizarea
obiectivului – construire trei boxe, garaj, din Botoșani, strada SĂVENILOR nr.111 –, pentru
suprafața de terenul aferent acestui obiectiv, sunt necesare:
-

soluţionarea situaţiei juridice a suprafeţei de teren ce va trece din domeniul privat în
domeniul public de 14,75 mp.

Prin realizarea obiectivului propus în condiţiile reglementărilor prezentului Plan Urbanistic de
Detaliu, zona de amplasament câştiga în calitate datorită îmbunătăţirii fondului construit.

ÎNTOCMIT,
Arh. POPA Alexandra Laura

COORDONATOR URBANISTIC,
Arh. TULBURE G. Mihai
Mai 2017
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