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

206 / 2013

FAZA

P.U.D.

DENUMIREA PROIECTULUI: CONSTRUIRE CL DIRE P+1

SP

TORIE AUTO i BIROURI

AMPLASAMENT: str. Tudor Vladimirescu, nr. 96, mun. Boto ani, jud. Boto ani
BENEFICIAR:

HORICEANU Mihai i Larisa

PROIECTANT GENERAL:

SC NORD PROIECT SA

DATA ELABORARII:

Martie 2013

1.2.Obiectul proiectului
Obiectul proiectului const în elaborarea solu iei urbanistice pentru construirea
unei sp torii auto i birouri cu regim de în ime P+1, în vederea ob inerii aprob rii de
la Consiliul Local al Municipiului Boto ani, a acestui Plan Urbanistic de Detaliu.
Planul Urbanistic de Detaliu, prezentat în continuare sub denumirea prescurtat P.U.D.,
reprezint documenta ia prin care se asigur condi iile de amplasare, dimensionare,
comformare i servire edilitar a unuia sau mai multor obiective, pe o parcel , în corelare cu
func iunea predominant i vecin
ile imediate. Documenta ia are caracter de reglementare
specific i se elaboreaz pentru aprofundarea prevederilor din PLANUL URBANISTIC GENERAL
al Mun. Boto ani, corelate cu condi ion rile din certificatul de urbanism.
P.U.D.-ul aprobat este necesar pentru elaborarea Documenta iei Tehnice pentru
Autorizarea Construc iiei, în baza c reia beneficiarul urmeaz s solicite eliberarea Autoriza iei
de Construire pentru obiectivul men ionat.
Amplasamentul terenului studiat este în intravilanul municipiului Boto ani, UTR nr. 4,
în str. Tudor Vladimirescu, nr. 96.
Terenul pe care se va amenaja viitoarea investi ie este proprietatea privat a
beneficiarilor HORICEANU Mihai i Larisa.
Proiectul s-a întocmit în conformitate cu Contractul încheiat între Beneficiar i Proiectant,
având drept obiect elaborarea documenta iei tehnice necesare autoriz rii construirii unei
sp torii auto + birouri, urm rindu-se:
- integrarea construc iei propuse în fondul construit existent;
- dimensionarea func ional i configurarea arhitectural ;
- rezolvarea echip rii edilitare.
Proiectul include prescrip iile din CertificatuI de Urbanism nr. 69 din 19.02.2013,
eliberat de Primaria Municipiului Boto ani.
1.3. Baza legal
Documenta ia se elaboreaz în conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind “Autorizarea
execut rii construc iilor i unele m suri pentru realizarea locuin elor” - REPUBLICAT , corelat
cu Metodologia de eliberare i con inutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu - ORDIN

S.C. NORD PROIECT S.A.

CONSTRUIRE CL DIRE P+1 SP
TORIE AUTO + BIROURI
Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 96, Mun. Boto ani

Pag.6

BENEFICIAR : HORICEANU Mihai i Larisa

Faza
P.U.D.

PROIECT NR. 206 / 2013

nr.37/N din 8 iunie 2000, indicativ GM 009 - 2000, cât i cu alte reglement ri în materie de
urbanism i amenajarea teritoriului.
Împreun cu Planul Urbanistic General i Regulamentul de Urbanism, prezentul P.U.D.
cap
dup aprobare, valoare juridic i constituie un act de autoritate al administra iei publice
locale.
La întocmirea P.U.D.-lui este strict necesar a se ine seama de legisla ia specific
urbanismului, precum i de legisla ia complementar domeniului, astfel:
Legea nr. 50/1991privind autorizarea execut rii construc iilor i unele m suri pentru
realizarea locuin elor - republicat ;
ORDIN nr.91 din 25 octombrie 1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de
autorizare i a con inutului documenta iilor prev zute de Legea nr.50/1991;
Legea nr. 286/6 iulie 2006 pentru modificarea i completarea Legii administra iei publice
locale nr. 215/2001;
Codul Civil;
Ordin nr. 44/1998 Norme privind protec ia mediului ca urmare a impactului drum –
mediu înconjur tor;
HGR nr. 101/1997 Norme privind caracterul i m rimea zonelor de protec ie sanitar ;
Ordinul nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igien i a recomand rilor privind
mediul de via al popula iei - modificat;
HGR nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism - republicat ;
Legea nr. 7/1996 privind cadastrul i publicitatea imobiliar - republicat ;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc ii;
Legea nr. 114/1996 Legea Locuin ei - republicat ;
Legea nr. 350/2001 cu modific rile i complet rile ulterioare, privind amenajarea
teritoriului i a urbanismului;
Legea nr. 247/2005 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile propriet ii i justi iei,
precum i unele m suri adiacente;
Legea nr. 107/1996 Legea Apelor;
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice - republicat ;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia;
Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru o cauz de utilitate public ;
LEGE nr. 528/25 noiembrie 2004 pentru modificarea i completarea Ordonan ei
Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum i a Legii
nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
Legea nr. 82/1998 privind aprobarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
Legea nr. 18/29 iulie1991 privind fondul funciar - republicat ;
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 intravilan proprietatea privat a beneficiarilor
HORICEANU Mihai i Larisa, care este situat în str. Tudor Vladimirescu, nr. 96, municipiul
Boto ani, NC 2420, PC 56234.
Parcela, de form neregulat , amplasat între dou str zi, are aliniamentul propriet ii
situat spre Nord-est, i spre Sud, pe o lungime de 19,80ml+3,51ml+5,15ml la strada Tudor
Vladimirescu, iar spre Sud-vest pe o lungime de 23,44ml la strada I. C. Br tianu.
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La Nord-vest, lotul se învecineaz cu parcela proprietarului CHIRIAC ILIE.
Folosin a actual a parcelei beneficiarilor HORICEANU Mihai i Larisa S total =300,00mp
conform contractului de vânzare-cump rare nr. 98 / 08.01.2013 i respectiv 288,00 mp din
sur tori, este de teren agricol, arabil, f
planta ie.
2.1.2-Concluziile studiilor de fundamentare
Investi ia nu a necesitat realizarea altor studii de fundamentare în afar de un plan
topometric i un studiu geotehnic.
În urma studiilor de fundamentare se poate trage concluzia c investi ia propus se
poate realiza în bune condi ii pe amplasamentul propus.
Detalile i concluziile Studiului geotehnic sunt tratate la pct. 3.7 a prezentei
documenta ii.
Studiul geotehnic i ridicarea topografic , având avizul Oficiului de Cadastru i Publicitate
Imobiliar Boto ani figureaz la Anexe.
2.1.3-Prescrip ii i reglement ri, din documenta ii de urbanism elaborate
anterior
Conform prescrip iilor din Planul Urbanistic General i Regulamentul Local de Urbanism
al Municipiului Boto ani, elaborate de c tre S.C. URBANA S.A. Bucure ti în mai 1999, terenul
propus pentru construire este situat în intravilanul municipiului Boto ani, în UTR 4 – zon
reziden ial , cu cl diri P, P+1, P+2 (cu în imea de pân la 10 metri), subzon predominant
reziden ial cu cl diri tip urban, cu echipare edilitar de tip urban, zona de impozitare B.
Zona este grevat de interdic ie temporar de construire pân la întocmirea i aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu, conform Certificatului de Urbanism nr. 69/19.02.2013 eliberat de
Prim ria Municipiului Boto ani.
2.2. Concluzii din documenta ii elaborate concomitent cu P.U.D.
Func iunile dorite de beneficiari, resursele amplasamentului, concluziile Studiului
Geotehnic i prescrip iile urbanistice ale UTR nr. 4, nu intr în conflict unele cu altele, astfel
încât investi ia propus , la parametrii dori i de beneficiari, se poate realiza pe acest
amplasament, fiind în concordan cu func iunile existente în zon – respectiv prest ri servicii,
sp torii-auto, sedii de firme.
În zona str zilor Tudor Vladimirescu i I. C. Br tianu din municipiul Boto ani exist
urm toarele utilit i:
- re ele de alimentare cu ap pe strada Tudor Vladimirescu i str I C Br tianu;
- re ele de canalizare menajer pe strada Tudor Vladmirescu,
- re ea electric aerian 0,4 KV pe strada Tudor Vladimirescu;
- re ele de gaze naturale pe strada Tudor Vladimirescu i I.C.Br tianu;
- re ele ROMTELECOM pe strada Tudor Vladimirescu i strada I C Br tianu.
Toate aceste re ele se reg sesc în plan a U 4 – Reglement ri edilitare anexat
documenta iei.
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3. ANALIZA SITUA IEl EXISTENTE
3.1. Accesibilitatea la c ile de comunica ii
Parcela destinat construirii sp toriei auto este amplasat în str. Tudor Vladimirescu nr.
96, accesele principale -pietonal i auto- pe parcel f cânduse din direc ia nord-est, din str.
Tudor Vladimirescu, v-a mai exista îns i din strada I. C. Br tianu înc un acces pietonal.
Parcarea autovehicolelor ce utilizeaz sp toria, este asigurat în incinta propriet ii,
unde se pot amenaja cu u urin alte 3-4 locuri de parcare.
3.2. Suprafa a ocupat , limite i vecin
i
Suprafa a total a parcelei este de 288,00mp (din m sur tori) i 300,00mp (din contractul
de vânzare-cump rare nr. 98/08.01.2013).
Solu ia de organizare func ional a suprafe ei parcelei este condi ionat de parametrii i
atributele urbanistice proprii parcelei, dintre care forma i dimensiunile parcelei sunt foarte
importante. Pe limita de proprietate spre nord-vest, vecin Chiriac Ilie, se afl un gard realizat
din bol ari de 25 cm grosime, cu o în ime variabil între 3,50m i 4,50m, situat la o distan
de 1,49m fa de cl direa vecin cu regim P+1, gard care v-a func iona i ca barier ignifug i
fonic fa de cl direa existent . Cl direa propus , se v-a amplasa la o distan de 1,00m fa
de gardul amintit, conform declara iei notariale semnate de propritarul Chiriac Ilie.
3.3. Suprafe e de teren construite i suprafe e de teren libere
De i parcela studiat de 300 mp era încadrat drept parcel pentru culturi agricole, la
momentul elabor rii P.U.D. terenul nu era îns mân at.
Terenul ce face obiectul prezentului studiu este liber de construc ii.
3.4. Caracterul zonei, caracteristici urbanistice
Zona are un caracter reziden ial, cl diri P, P+1E, P+2E, cu în ime maxim de 10 ml,
sistematic distribuite, cu echipare urban .
3.5. Destina ia cl dirilor
Zona studiat are construc ii destinate serviciilor. Pe lotul învecinat parcelei aflate în
studiu func ioneaz o firm i un atelier repara ii auto, iar peste strada I. C. Br tianu, exist un
alt atelier auto.
3.6. Titlul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafetelor ocupate
În zona studiat exist terenuri ce se încadreaz în dou categorii de proprietate:
- Zona str zii - domeniu public de interes local (str. T. Vladimirescu i I. C. Br tianu);
- Terenuri private - proprietate a persoanelor fizice;
Identificarea categoriei de teren se face prin Cartea funciar , parcela beneficiarilor având
numerul PC 56234 - num r cadastral NC 2420 pentru lotul de 300,00 mp în acte i 288,00mp
dup m surare.
3.7. Concluziiie studiului geotehnic privind condi iiie de fundare
Din Studiul geotehnic efectuat de SC Nord Proiect SA Boto ani, se desprind urm toarele
concluzii:
-din punct de vedere hidrogeologic, amplasamentul nu prezint pericolul acumul rii
apelor pluviale. Nivelul hidrostatic este situat la adâncimi de cca. 4,00 m de la CTN
determinat în foraje, cu fluctua ii pe vertical func ie de regimul precipita iilor.
-din punct de vedere al probabilita ii de producere a alunecarilor de teren, zona este
stabil i nu este inundabil .
-înainte de turnarea funda iilor, va fi chemat obligatoriu proiectantul de specialitate
pentru a verifica natura terenului de fundare i acesta va recomanda solu iile pentru situa iile
nou ivite.
Tectonica zonei
Municipiul Botosani este situat în apropiere de fractura care trece pe lâng localit ile
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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.
Precipita iile care cad în zon sunt direct propor ionale cu temperatura aerului, originea
maselor de aer, dinamica acestora, fîind influen ate i de orografia i localizarea geografic a
jude ului Boto ani.
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 nordest (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.
Condi ii de fundare
• Amplasamentul studiat nu ridic probleme de stabilitate. Construc ia
propus se poate edifica pe amplasamentul propus.
• Terenul studiat pentru amplasarea investi iei nu este supus pericolului inunda iilor.
• Stratul de fundare este format dintr-un complex argilos cu intercala ii de nisip.
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.
Presiunea de calcul, pentru stratul de fundare, se poate considera dup cum urmeaz :
- pentru adâncimea de fundare D = 1,5 m de la cota CTN - Ppl =185 Kpa;
- iar presiunea efectiv aplicat asupra terenului de fundare va respecta condi ia:
Pef Ppl.
• 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 vor respecta
prevederile din normativele C 169-88 i C29- 86.
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• 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.
• În proiectare i execu ie se vor respecta standardele, normativele i normele în vigoare,
inclusiv normele P.S.I.
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 accidentelor subterane - beciuri etc.
3.9. Adâncimea apei subterane
Apa subteran a fost interceptat la adâncime de 4,00 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.
3.10. Parametri seismici caracteristici zonei
Seismicitate - adancime de înghe
În conformitate cu Normativul P100-1/2006, 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.
Adâncimea de înghe – dezghe , conform STAS 6054-77, este între 1, 05 -1,10 m.
3.11. Analiza fondului construit existent
În zona propus pentru amplasarea noii construc ii, exist i alte construc ii. Starea
cl dirilor: cl diri bune i foarte bune.
În zona extins , avem prezente construc ii noi i vechi, lucru ilustrat pe Plan a U2, Situa ia
existent .
3.12. Echiparea existent
În zona amplasamentului, situa ia echiparii edilitare se prezint dup cum urmeaz :
Alimentarea cu ap
În zona amplasamentului, exist alimentare cu ap rece în sistem centralizat.
Canalizarea menajer i pluvial
În zona amplasamentului, exist canalizare în sistem centralizat.
Alimentare cu energie electric
În prezent, în zon , în imediata vecin tate a amplasamentului, exist re ea de energie
electric i de telecomunica ii: re ele electrice aeriane, de joas tensiune, existând i iluminat
public.
Telefonie
Imobilele (parcelele) aflate în prezent în zona studiat sunt racordate la o re ea telefonic
i de internet) aerian .
Construc ia ce face obiectul actualului PUD va putea fi racordat la acest re ea de
comunica ii. Solu ia de racordare va fi dat de proiectantul de specialitate al Direc iei de
Telecomunica ii (ROMTELECOM), prin lucrarea care-i va fi comandat .
Alimentarea cu c ldur i gaze naturale
Por iunea din strada T. Vladimirescu, unde se afl parcela în studiu, nu are re ea de
distribu ie a c ldurii, dar exist re ea de gaze naturale.
4. REGLEMENT RI
4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema-program
Tema program propus de beneficiari, este construirea unei sp torii auto cu birouri i
spa iile anex , regim de în ime P+1, construc ie realizat pe cadre de beton armat, cu
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închideri din zid rie BCA de 0,25m, cu termosistem de 0,10 m, plan eu din beton armat peste
parter. Proiectul prevede realizarea urm toarelor obiecte-cl diri i utilit i:
1. SP
TORIE AUTO P+1 cuprinzand:
la Parter: dou boxe pentru sp lat ma ini, hol acces, prev zut o scar acces la etaj,
înc pere pentru compresor, spa iu de depozitare i vânzare piese auto, cu acces pietonal
separat din str.I.C.Br tianu. În exterior este prevazut un podest cu trepte de acces la cota±0,00
la Etaj: 2 birouri, 1 baie i 1 spa iu depozitare.
A c = 118,61 mp; Acd =211, 49 mp;
Dimensiuni: în plan se înscriu în 7,95 m x 17,61 m
H min corni =5.50 m; H max(coama) =10,00 m
- POT propus = 41,18% (max. 45%)
- CUT propus = 0.73
(max. 1.00)
2. TROTUARE: trotuar perimetral cl dire, de 0,50m din dale beton mici, prefabricate.
Suprafa a platforme pietonale / pavate = 19,80 mp
3. RACORDURI EDILITARE, RE ELE DE INCINT : alimentare cu ap i energie
electric , canalizare menajer , telefonizare i internet.
4. SPA IILE VERZI-AMENAJ RILE EXTERIOARE: conform cerin elor din certificatul
de urbanism, vor ocupa o suprafa de minim 29,00 mp- reprezentând 10% din teritoriul
parcelei.
Suprafa a spa ii verzi amenajate conform prezentei propuneri urbanistice = 31,80 mp
5. PLATFORM AUTO+ACCESE, PARC RI: acces carosabil betonat, din str. T.
Vladimirescu, 3 locuri de parcare, amenajate conform Plan ei U3, Reglement ri urbanistice.
Platforma auto va avea 3 locuri pentru a teptare i uscare. Platforma va fi marcat cu
marcaje auto i va fi executat conform normativelor în vigoare privitor la spalatoriile auto –
pante pluviale, colectarea apelor uzate, rigole.
Accesul auto i pietonal în cladire se face prin partea frontal , iar accesul pentru spa iu de
depozitare i vânzare piese auto se va face prin partea lateral a cl dirii.
Suprafa a platforme betonate / pavate = 117,80 mp
6. ÎMPREJMUIREA lotului exist : un gard de zid rie din bloche i acces
4.2. Func ionalitatea, amplasarea i conformarea construc iilor
Amplasarea i func ionalitatea construc iei propuse sunt în concordan cu tema de
proiectare i cu resursele urbanistice oferite de parcel . De asemenea, cu cerin ele specifice de
derulare a investi iei.
Func iunea principal a parcelei va fi cea de servicii de tip urban.
Clasa de importan III,
Categoria de importan C.
Cl direa propus ca sp torie auto + birouri va avea structura realizat pe cadre de beton
armat, cu închideri din zid rie BCA de 0,25m, cu termosistem de 0,10 m, plan eu din beton
armat peste parter, turnat la fa a locului, i plan eu din lemn de r inoase ecarisat i ignifugat
peste etaj.
arpanta din lemn de r inoase, o învelitoare din tabl tip igl , cu scurgeri la jgheaburi i
burlanele exterioare.
Golurile vor fi prev zute cu u i i ferestre din tâmpl rie din PVC, geam termopan, cu
calit i sporite de termoizolare. Amplasarea i func ionalitatea construc iei propuse sunt în
concordan cu tema de proiectare i cerin ele de derulare a investi iei.
4.3. Solu ii urbanistice de amplasament, pentru realizarea noilor obiective
DISTAN E
Construc ia propus va fi realizat la distan a minim de 1,00 m fa de gardul
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existent din bloche i dinspre propritatea Chiriac Ilie, respectiv la 1,00 m fa de
limita de proprietate dinspre strada I. C. Br tianu. În privin a celorlalte laturi, mai pu in
sensibile ale amplasamentului noii construc ii, distan ele vor fi variabile, spre strada T.
Vladimirescu, plecând de la 1,88m i ajungând la 0,80m.
4.4. Integrarea noilor construc ii i armonizarea cu zona studiat
Integrarea i amenajarea noiii construc ii propuse i armonizarea cu cele existente în
arealul mai larg al UTR 4, se va realiza prin func iunea dominant , prin regimul de
în ime, prin stilul arhitectonic adoptat de proiectant, prin finisajele i materialele
utilizate în construire.
În imea construc iilor din imediata apropiere este de la 5,00m la 10,00 m.
În imea construc iilor dintr-o zon mai larg este, de asemeni, de la 5,00m la 10,00 m.
4.5. Interven ii asupra construc iilor existente
Nu este cazul.
4.6. Principii de interven ie asupra construc iilor existente
Nu este cazul.
4.7. Modalit i de organizare i armonizare cu construc iile existente
Datorit func iunii dominante, locuire de tip urban, dintr-o zon mai larg din jurul
parcelei studiate, armonizarea cu construc iile existente în zon va fi asigurat prin regimul de
înal ime redus al construc iei, P+1 i par ial P.
4.8. Principii i modalit i de integrare i valorificare a cadrului natural i de
adaptare a solu iilor de organizare la relieful zonei
Amplasamentul noii construc ii în cadrul parcelei, cum se spune în limbaj
profesional, s-a propus luându-se în calcul atât forma parcelei cump rate, situarea parcelei în
raport cu parcela al turat , fa de aliniament, concluziile studiului geologic efectuat cât i
cerin ele beneficiarilor.
4.9. 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.
4.10. Solu ii pentru reabiiitarea ecologic i diminuarea polu rii
Construc ia ce face obiectui acestei lucr ri nu va influen a semnificativ poluarea din
zon , i nu va influen a semnificativ zona din punct de vedere ecologic. Reamintim c , prin PUG
Boto ani, destina ia zonei a fost schimbat , din terenuri agricole în subzon reziden ial .
Îndepartarea de eurilor se va realiza periodic, în baza unui contract de salubritate dintre
beneficiari i firma abilitat de a efectua astfel de servicii, Urban Serv SA. În amplasarea locului
de depozitare i sta ionare a pubelelor vor fi respectate Normele de igien privind mediul de
via al popula iei. Astfel, pubelele vor fi amplasate obligatoriu pe proprietate, loc ce va oferi
protec ie vizual .
4.11. Prevederea unor obiective publice în vecinatatea amplasamentului
În P.U.D. – ul prezent nu sunt propuse spre a fi realizate obiective publice.
4.12. Solu ii pentru reabilitarea i dezvoltarea spa iilor verzi i a amenaj rilor
exterioare
Împrejmuirea r mâne cea existent , a propriet ii, adic un gard metalic de-a lungul
str zilor i gard din zid rie bloche i spre propritatea Chiril Ilie.
Pe lotul beneficiarilor HORICEANU Mihai i Larisa se prev d plant ri de gazon i arbu ti
decorativi.
4.13. Profiluri transversale caracteristice circula iei
Terenul din cadrul zonei studiate este u or înclinat, cu panta spre nord-est.
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Construc ia propus va influen a u or traficul auto i pietonal din zon , încadrându-se în
limitele normale ale unui urban.
4.14. Lucr ri necesare de sistematizare vertical
Platforma incintei existente nu necesit lucr ri de sistematizare vertical importante.
Cl direa va avea cota ± 0.00 la o în ime de 0,45 m fa de CTS.
Vor fi necesare i rigole de scurgere a apelor pluviale de la sud spre nord-est, în sensul
curgerii naturale a apelor meteorice pe parcel .
4.15. Asigurarea utilit ilor (surse, re ele, racorduri)
Alimentare cu ap
Alimentarea cu ap a cl dirii se va face prin intermediul unui bran ament, din re eaua
existent din incinta propriet ii asigurând debitul pentru consumul de ap menajer ,
corespunz tor func iunilor deservite, în conformitate cu STAS 1478/90.
Racordul exterior de ap este prev zut în montaj subteran pe un pat de nisip de 10 cm
grosime, la adâncime de minim 1,10 ml. Înregistrarea consumului de ap rece , pentru
beneficiarilor HORICEANU Mihai i Larisa se va face cu un apometru, montat în c minul pentru
apometru proiectat, amplasat pe parcela proprie.
Canalizarea menajer i pluvial
Canalizarea menajer de la grupul sanitar i separatorul de hidrocarburi va fi racordat în
re eaua de canalizare menajer propus în incint .
Apele uzate de la sp torie vor trece prin decantorul de n mol i separatorul de
hidrocarburi pentru retinerea n molului, uleiurilor i a produselor petroliere, apoi vor fi
deversate în re eaua de canalizare menajer or eneasc ..
Decantorul de n mol i separatorul de hidrocarburi cu dimensiunile 2,80 m x 1,40 m;
h=3,15 pentru cele 2 compartimente (intrare – ie ire) i 1,20 x 1 m; h=1,70 m pentru
compartimentul colectare produse petroliere.
Apa uzat provenit de la sp toria auto va p trunde în primul compartiment în care
molul va fi re inut, va p trunde pe sub peretele desp rtitor în compartimentul 2 pentru
decantare, iar produsele petroliere se vor ridica la suprafa a apei, în special în primul
compartiment i numai accidental - dac va p trunde în compartimentul al doilea - se vor ridica
tot la suprafa a apei.
Colectarea produselor petroliere se va realiza prin deschiderea robinetelor din
compartimentul 3.
Uleiurile i produsele petroliere colectate de la separatorul de hidrocarburi vor fi depozitate
în bidoane metalice i transportate la unit i care achizi ioneaz produse petroliere uzate.
Solu iile definitive privind alimentarea cu ap i canalizarea apelor uzate vor fi stabilite în
cadrul fazelor ulterioare de proiectare (PTh, DTAC, DE), în baza planului topografic cu re elele
existente, a avizelor de la furnizorii de utilit i i a celorlate avize solicitate prin Certificatuil de
Urbanism.
Alimentarea cu ap cald
Necesarul de ap cald se va asigura local, prin intermediul unui boiler electric.
Alimentarea cu c ldur a construc iilor
Instala ia de înc lzire în birou, grup sanitar i magazinul de piese auto – se va realiza cu
convectoare electrice.
Alimentarea cu energie electric
Pentru alimentarea cu energie electric s-a avut în vedere urmatoarele criterii de baz :
• alimentarea cu energie electric trebuie s corespund nivelurilor de exigen impuse
de normele europene,
• cl direa va fi dotat cu aparate electrice pentru iluminat, pomp , convertor;
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• la proiectarea i executarea aliment rii cu energie electric , vor fi respectate
prescrip iile tehnice în vigoare: PE 132, PE155, PE136
Se prevede realizarea unui racord electric de joas tensiune de la cea mai apropiat
surs e-ON. Ea se g se te în strad , la 2,90 m de aliniamentul parcelei.
Instala ii de telecomunica ii
Construc ia propus va fi racordat la re eaua telefonic a municipiului Botosani.
Ea este prezent la 4,5 m de aliniament, ca re ea aerian . Prin ea, este posibil
racordarea i la internet.
Recomand ri tehnice
1. Stabilirea solu iei de racordare la re eaua de joas tensiune, precum i amplasarea
contorului propriu se va face în conformitate cu proiectul de specialitate, ce va fi întocmit de un
proiectant autorizat sau de e-ON, la comanda beneficiarilor.
5. BILAN UL TERITORIAL, ÎN LIMITA AMPLASAMENTULUl STUDIAT
Zonele func ionale care alc tuiesc amplasameritul studiat sunt:
- perimetrul propriu-zis al construc iilor: sp torie auto i birouri.
- zona cu spa ii verzi i spa ii plantate;
- zona pentru echipare edilitar -c i de comunica ie i amenaj ri aferente (parcaje);
Propunerile care se instituie în zon sunt prezentate în Plan a U3 - REGLEMENT RI
URBANISTICE.
INDICI DE CONTROL INCINT :
Indici prescri i prin CU eliberat investitorului:
PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR:
P.O.T.= maxim 45%
Propus, procentul de ocupare va fi
P.O.T.= 41,18 %
COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENULUI
Propus, coeficientul de utilizare a terenului va fi

C.U.T. = 1,00
C.U.T. = 0,73

6.CONCLUZII
6.1. Consecin ele realiz rii obiectivelorlor propuse
Realizarea investi iei propuse creaz spa ii noi pentru servicii, crescând astfel gradul de
confort pentru locuitorii municipiului.
6.2. 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. Echiparea cu utilit i
2. Construc ie P; P+1.
3. Platforme i trotuare de incint
4. Acces carosabil
5. Spa ii verzi
6. Realizare por i în împrejmuirea propriet ii
Propunerile din cadrul PUD vor sta la baza fazelor urm toare de proiectare (PTh- DE)
Dup ob inerea aprob rii PUD printr-o Hot râre a Consiliului Local al Municipiului
Boto ani, beneficiarii HORICEANU Mihai i Larisa, pe baza noului CU emis vor putea trece la
faza de autorizare a construc iei.
Proiectant,
arh. urbanist Monica Bacinschi

