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MEMORIU GENERAL
1.INTRODUCERE
1.1.
Date de recunoaştere a
documentatiei
1.2.
NR. PROIECT: 1931/2015
1.3.
DENUMIRE PROIECT:
“CONSTRUIRE GARAJ CU DOUA LOCURI”
AMPLASAMENT: Mun. Botosani, str. Pacea, f.n., mun. Botoşani,

INVESTITOR: MARTINIUC LIVIU CNP 1680817075085
PROIECTANT GENERAL: S.C. PROIECT BOTOSANI S.R.L ,
STR. CUZA VODA, NR. 2, Sc.F, Mezanin, BOTOSANI, TEL: 0744882961
DATA ELABORARII: Iulie 2015
1.2.Obiectul studiului:
Scopul şi importanţa obiectivului de investiţii: construirea unui garaj
pentru doua autoturisme.
Obiectul proiectului este elaborarea solutiei urbanistice pentru
construirea unui imobil cu regim de inaltime parter, cu destinaţia garaj pentru
proprietarul terenului Martiniuc Liviu in vederea obtinerii aprobarii Consiliului
Local al Municipiului Botoşani.
Amplasamentul lucrării este situat in Mun. Botosani, str. Pacea f.n., mun.
Botoşani NC 2972; CF 57905, cu o suprafata totala de S=168,00 mp.
Terenul intravilan pe care se va amenaja viitoarea investitie este
proprietatea lui Martiniuc Liviu.
Pentru realizarea accesului in incinta studiată se propune concesionarea
unei suprafete de 10,0 mp din spaţiu verde aflat intre trotuarul existent şi limita
de proprietate a terenului studiat.
Proiectul are la baza Certificatul de Urbanism nr. 362/12.06.2015 eliberat de
Primaria Botoşani.
2.INCADRAREA IN LOCALITATE SI IN ZONA
2.1.
Concluzii din documentatii deja elaborate
2.1.1.
Situarea obiectului în cadrul localităţii
Investitia se va realiza pe terenul intravilan situat in partea de Sud+Vest a
municipiului Botoşani zona de centură caracterizată prin- ansamblu de
locuinţe şi spatii pentru servicii ( spălătorii auto, service auto, spatii de cazare,
e.t.c.).
2.1.2.
Situatia juridica
Imobilul ce face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, situat in
intravilanul Municipiului Botosani la adresa str. Pacea f.n., este identificat în
Cartea Funciara Botosani cu nr. 57905, la numarul cadastral 2972.
Imobilul este proprietate a lui Martiniuc Liviu, fiind dobandit ca urmare a
Contractului de Vânzare Cumpărare autentificat cu nr. 6908/08,04,2015
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 Martiniuc Liviu.
categoria de folosintă – teren curţi construcţii.
Pentru aceasta zonă sunt stabilite reglementari fiscale specifice zonei de
impozitare "C".
Concluziile studiilor de fundamentare
Investiţia se va realiza in baza studiilor topografice efectuate de SC
TOPOMAR SRL Botoşani şi studiu geotehnic realizat de S.C. Geoforaj SRL
Botoşani.
Ridicarea topografică cu avizul Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliara Botoşani şi studiul geotehnic verificat Af figurează la anexe.

2.1.3.

Prescriptii si reglementari din documentatii de urbanism elaborate
Conform reglementarilor stabilite prin Planul Urbanistic General şi a
Regulamentului Local de Urbanism aprobat de catre Consiliul Local BOTOSANI,
imobilul studiat (teren şi construcţii) se afla în UTR nr. 41 – IS+ yonă de instituţii
publice şi servicii de interes general.
Conform documentatiei faza P.U.G. aprobat prin HCL nr. 180 din
25.11.1999, 55/2010 şi 383/2011 R.L.U. sunt permisiuni de realizari de constructii.

2.1.4.

Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.
Propunerile pe care le înainteaza investitorul vin în concordanta cu
functiunile existente in zona si UTR 41 stabilite prin P.U.G.-Botoşani.

2.2.

3.ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE
3.1.
Accesibilitatea la căile de comunicaţii
Terenul destinat obiectivului ce face obiectul prezentei
documentatii, este amplasat In Mun. Botoşani, ştr.Pacea, fn., mun. Botoşani cu
o suprafată totala de S=168,0 mp.
Terenul studiat este delimitat pe latura de Vest de Strada Pacae.
Aceasta este modernizată si, are dimensiunile profilului transversal cu
dimensiuni de 19,0 m din care 16,0 m carosabil si doua trotuare de 1,50m
lăţime.
Accesul la parcelă se va asigura din strada Pacea, prin realizarea unei
alei carosabile in suprafaţă de 10 mp, amplasată între trotuarl existent si limita
de proprietate a terenului studiat.
Parcarea autovehiculelor este asigurata in interiorul parcelei.
3.2.Suprafata ocupata, limite si vecinatati
Terenul destinat obiectivului ce face obiectul prezentei documentaţii,
este amplasat In Mun. Botoşani, str.Pacea, f.n., mun. Botoşani cu o suprafată
totală de S=168,0 mp.
Indicatorii urbanistici existenti, aferenti acestui imobil, raportati la
suprafaţa de teren aferentă (măsurată) de 168,00 mp, sunt urmatorii:
- procent de ocupare existent POT = 0,00 %.
- coeficient de utilizare a terenului CUT = 0,00
Vecinatati:
- la nord teren Consiliul Local Botoşani pe o lungime de 12,88 ml
-la est teren Consiliul Local Botoşani pe o lungime de 13,04 ml,
-la sud teren Consiliul Local Botoşani pe o lungime de 12,88 ml
-la vest strada Pacea pe o lungime de 13,04 ml.
3.3.Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere.
Pe terenul propus nu este edificata nici o constructie, până în prezent

fiind folosit ca teren curţi construcţii.
In zona sunt construite locuinte colective cu regim de inaltime P+4E, spaţii
pentru servicii (spălătorii auto, service auto, e.t.c.).
3.4.
Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic.
Zona actualmente are un caracter de zona d cu clădiri de tip P, P+M,
P+4E cu echipare edilitară de tip urban.
Destinatia clădirilor
Zona studiată este ocupată de construcţii având destinaţii de locuinţe
colective şi spaţii pentru servicii.
3.6.
Titlul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafetelor
ocupate.
In cadrul zonei studiate există terenuri ce se incadreaza in doua categorii:
-zona strazilor-domeniu public de interes local- str. Pacea.
-terenuri private- proprietate a persoanelor publice sau.
-terenul destinat solutiei propuse- terenul proprietate privată aparţinând lui
Martiniuc Liviu.
3.5.

Concluziile studiului geotehnic privind condiţiile de fundare
Având în vedere caracteristicile investitiei precum şi condiţiile de teren,
se estimează, o categorie geotehnică 2, iar riscul geotehnic redus.
In vederea stabilirii categoriei geotehnice, s-a procedat conform
tabel B3 din anexa 1.1.a Indicativului NP 074/2014 luându-se in considera ie
factorii de risc geotehnic .
tabelul B3
Factori de avut in
Aprecieri
vedere
Punctaj
Condi iile de teren
Terenuri bune
2
Apa subterana
Fora
1
epuizmente
Clasificarea
construc iei
după
Normala
3
categoria de importanta.
Vecinătatea
Fără riscuri
1
Riscul seismic
a(g) = 0,20
2

3.7.

Riscul geotehnic

Redus

9pct.
Incadrarea in categorii geotehnice se face in functie de punctajul mai
sus obtinut, conform urmatorului tabel.
tabelul B4
Risc geotehnic
N
Categoria
Tip
Limite punctaj
r.crt.
geotehnica
Redus
6……..9
1
1
Moderat
10…….14
2
2
Major
15…….21
3
3
Mentionam faptul ca pentru conditiile de teren din tabelul B4,
s-au facut aprecieri ale litologiei formatiunilor geologice traversate prin
foraje in conformitate cu tabelul B3 din indicativul de mai sus mentionat.

4.Conditii geotehnice intilnite in lucrarile de prospectiuni geotehnice
Pentru cunoasterea şi precizarea caracteristicilor geotehnice ale
pamânturilor din amplasamentul studiat, s-au efectuat lucrări de cercetere
geotehnică constand din executarea unui foraj geotehnic, cu foreza
geotehnica din dotarea unitatii.
Din lucrarile de prospectare s-a evidenţiat următoarea stratificaţie:
sol vegetal ;
argila prafoasa galbena plastic vartoasa .
5. Apa subterana
În forajul executat, apa subterană a fost interceptată la adancimia de
2,0 m si are caracter fluctuant.
6. Caracteristicile fizico-mecanice ale terenurilor
6.1. Pentru stratul de argilă prăfoasă galbenă plastic vîrtoasă
granulozitatea
argilă
40 – 55 %
praf
29 – 40 %
nisip
9 – 17 %
b)umiditatea naturală
W = 19.9 – 26,8 %
c) plasticitatea
limita de curgere
Wc = 66,1 – 41,0 %
limita de frământare
Wp = 13.7 – 22,5 %
indicele de plasticitate
Ip = 20,3 – 43,6
indicele de consistenta
Ic = 0,75 – 0,81
d)structura
densitatea in stare naturala
ρ = 1,82 – 2,03 g/cm3
porozitatea
n = 40,1 – 47,0 %
indice de porozitate
e = 0,67 – 0,85
e)gradul de umiditate
Sr = 0,78 – 1,00 %
f)unghiul de frecare internă
F = 15o – 16o
g)coeziunea
c = 30 – 42Kpa
h)compresibilitatea
i)modul de compresibilitate
E 2-3 = 29 – 118kg/cm/2
tasare specifică la 2Kgf / cm2 ep2 = 33 – 101 mm/m.

Terenul analizat pentru constructia propusa nu este supus pericolului
inundatiilor.
Zona studiata pentru investitia
propusa nu ridica probleme de
stabilitate si se pote amplasa constructia propusa .
Stratul de fundare este format dintr-un complex argilos prafos galben
plastic vartos .
Fundarea se va realiza prin depăşirea obligatorie a stratului de sol
vegetal , 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 solutie de fundare se recomanda fundarea directa in complexul
argilos prafos galben plastic vartos .
Presiunea conventionala de baza se va considera dupa cum urmeaza:

Pconv.baza = 180Kpa.
În forajul executat, apa subterană a fost interceptată la adancimia de
2,0 m si are caracter fluctuant.
Întrucat apa subterană apare la adâncimi mici si are caracter fluctuant
la proiectarea si executia constructiei se vor lua masuri in consecinta ,
(epuismente hidroizolatie, etc).
Se va ţine seama de posibilitatea infiltrării apelor de suprafaţă în
umpluturile din jurul fundaţiilor şi se vor lua măsuri în consecinţă.
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 in
vigoare.
În conformitate cu prevederile indicatorului Ts , pamânturile în
care se vor executa sapaturi se încadreaza în urmatoarele categorii de teren:
sol vegetal
- teren mijlociu , sapatura mecanica - teren
categoria II;
argila prafoasa
- teren tare , sapatura mecanica - teren categoria II;
La proiectare se vor avea in vedere precizarile Normativelor
actuale privind incadrarea amplasamentului referitor la adancimea maxima
de inghet, seismicitatea si evaluarea actiunilor din vant si zapada.
În conformitate cu Normativul P100/1-2013 zona seismică în care se
încadrează amplasamentul este caracterizată de:
- acceleraţia activităţii terenului pentru proiectare ag = 0,20g;
- perioada de colţ Tc = 0,7 sec.
Regimul climato-meteorologic specific arealului geografic, căruia îi
aparţine municipiul Botosani, impune încadrarea în zona C–după SR EN1991-11-3-2005/NB-2006şi zonaC–după SR EN 1991-1-1-4-2006/NB-2007.
Analiza
fondului construit existent
Terenul propus studiului este liber de sarcini. In zona propusa pentru
amplasare exista mai multe construcţii pentru serviciicu regim de inălţime P şi
P+M aparţinând diferitelor persoane sau firme private.
Materialele preponderent utilizate la constructiile existente în această
zonă sunt : structuri metalice cu inchideri din panouri termoizolante la spatiile
pentru servicii, de zidărie din BCA sau blocuri ceramice pentru locuintele
colective ; acoperis din 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.
Echiparea existentă
In zona amplasamentului situaţia echipării edilitare se prezintă după cum
urmează:
Alimentare cu apa: In zona exista dotare cu retele tehnico-edilitare.
Alimentarea cu apa rece se va face din reteaua publica de apa din str.
Pacea.
Alimentarea cu energie electrica: In zona exista retele de energie
electrica si de telecomunicatii inclusiv iluminat public.
3.8.

4.REGLEMENTARI
4.1.Obiectivele noi solicitate prin tema-program
Tema program propusa de beneficiar este realizarea garaj
locuri cu regimul de înălţime parter si racorduri utilitati.
Proiectul prevede realizarea urmatoarelor obiecte:

cu doua

- GARAJ
SC sol -56,0 mp, SC desf.- 56,0mp cuprinzând :
- dimensiuni max. în plan : 8,0 m x 7,0 m.
h max.coama = 5,50 m faţă de C.T.S., h min. Streasina = 3,50 m fata de C.T.S
- terenul prezinta o inclinatie spre vest astfel încât diferenta de nivel intre intrarea
in garaj si spatele acesteuia este de aproximativ 0,90 m .

-PLATFORME, ACCESE, PARCARI - Acces carosabil si pietonal in incinta se va
face din strada Pacea prin aleea de acces nou creata .
Aleea de acces va avea latimea de 4,00 m pe o lungime de 2,5 m si va fi
realizat din pavele autoblocante pe strat suport din nisip.
Accesul auto la aleea de acces se va face fara a desface trotuarul
,recent modernizat, prin montarea unor borduri tesite, pe portiunea căii de
acces, ce vor face racordarea străzii existente la nivelul trotuarului.
F. SISTEM CONSTRUCTIV:
Proiectul prevede realizarea unei Garaj cu re gim de înăltime Parter,
având functiunea unica garaj.
Cladirea va fi realizata pe varianta de structura metalică cu închideri din panouri
termoizolante. Terenul aflat in panta cu 10% necesita o consolidare cu zid de
sprijin pe zona din fundal, zid de sprijin ce va deveni si perete posterior al garajului .
Acoperisul va fi tip şarpanta metalica, cu învelitoare din panouri
termoizolante. Închiderile vor fi din panouri termoizolante 10cm si din profile
PVC cu geam termoizolant.
Finisajele interioare si exterioare sunt din tablă profilată (panouri
trermoizolante).
Clădirea fi dotata cu instalatie interioara completa respectiv pentru
iluminat interior si forta, instalatii si obiecte sanitare corespunzatoare,
canalizare menajera si pluviala.
4.2.
Functionalitatea, amplasarea si conformarea construcţiei
Amplasarea si functionalitatea construcţiilor propuse sunt în concordanţă
cu tema de proiectare.
Functiunea principala a parcelei va fi cea de garaj.
Clasa de importanta IV
Categoria de importanta D.
4.3.
Principii de compoziţie pentru realizarea obiectivelor noi.
Accesul auto si pietonal se face din exclusiv din str. Pacea prin alee de
aces nou creata , pe latura de vestica, conform plansei de reglementari
urbanistice A-02.
ACCESE UTILAJE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR
Accesul utilajelor de stingere a posibilelor incendii se poate face
din str. Pacea prin intermediul caii de acces nou create care are latimea
de 4,00 m.
4.4.Integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele existente
Integrarea si amenajarea noii constructii si armonizarea cu cele existente
in zona, se va realiza prin materialele utilizate si prin regimul de inaltime propus.
4.5.
Principii de interventie asupra constructiilor existente
Amplasamentul este liber de constructii.
4.6.
Modalitati de organizare si armonizare cu cele existente.
Datorita caracterului zonei, armonizarea cu constructiile existente in zona,

este asigurata prin regimul de inaltime parter conform C.U..
4.7.
Principii
şi modalitati de integrare si valorificare a
cadrului natural si de adaptare a solutiilor de organizare la relieful zonei.
Amplasarea obiectivelor in cadrul terenului, s-a realizat luând in calcul forma
terenului, pozitia acestuia fata de strada de acces incinta.
4.8.
Conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari impuse
de acesta
Zona studiată nu prezintă un caracter special din punct de vedere al
faunei, vegetatiei sau a constructiilor existente pentru a fi impuse conditii
speciale de protectie.
4.9.Solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii
Construcţia garajului ce face obiectul acestei lucrari nu va influenta
negativ poluarea din zona si nu va influenta zona din punct de vedere
ecologic.
Indepartarea deseurilor se va realiza periodic, in baza unui contract de
salubritate dintre beneficiar si societatea de salubritate abilitata de a efectua
astfel de servicii. Vor fi respectate Normele de igiena privind mediul de viata al
populatiei.
4.10. Prevederea unor obiective publice in vecinatatea amplasamentului
corespunzator in P.U.D.
In prezent nu au fost propuse spre a fi realizate alte obiective decat cele
propuse in zona studiata.

4.11.Solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi, amenajari
exterioare
Terenul a fost prevăzut cu spaţii verzi, împrejmuiri si accese.
4.12.
Profiluri transversale caracteristice+circulatie.
Accesul la parcela se face din strada Pacea prin intermediul unei cai de
acces nou create .Strada Pacea este modernizată si, are dimensiunile
profilului transversal cu dimensiuni de 19,00 m din care 16,00m carosabil si
doua trotuare de 1,50m latime.
Aleea de acces nou creata va avea latimea de 4,00 m pe o lungime de
2,5 m, va fi realizata din pavele autoblocante pe strat suport din nisip.
Aleea de acces in suprafata de 10,0 mp se va realiza pe terenul
Consiliuliu Local al municipiului Botosani, dupa aprobrea Planului
Urbanistic de Detaliu se va concesiona terenul respectiv.
. Constructia propusa nu va influenta negativ traficul auto si pietonal din
zona.
4.13. Lucrari necesare de sistematizare verticala
Dupa executarea constructiei Se vor realiza lucrari de sistematizare
verticala a ternului in cadrul parcelei.
4.14.
Regimul de construire (alinierea si inaltimea constructiilor,POT,CUT).
Alinierea constructiilor:
- Limitele terenului propus pentru realizarea investitiei sunt limitele
proprietatii, conform plansei reglementari urbanistice A-02 .
- .
Aliniament obligatoriu pentru constructii:
Constructia este amplasata astfel:
- La Nord 2,50 m fata de limita de proprietate cu teren proprietate a
Consiliului Local Botosani
- La est 1,0 m fata de limita de proprietate cu teren proprietate a
Consiliului Local Botosani
- La sud 2,50 m fata de limita de proprietate cu teren proprietate a

Consiliului Local Botosani
- La vest 5,04 m fata de limita de proprietate cu Strada Pacea.
Inaltimea constructiilor:
Obiectivul propus este o cladire cu regim de inaltime parter cu
inaltimea :
H max.coama = 3,50 m fata de C.T.S., H max.Streasina = 5,50 m fata
de C.T.S
.
P.O.T. existent = 0.00 % - C.U.T existent= 0.00
P.O.T. Propus = 35,0 % - C.U.T propus = 0.35
4.15.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.
Analiza situatiei existente a evidentiat faptul ca strada Pacea este
modernizata si se incadreaza in ceea ce priveste profilul transversal in
reglementarile specifice.
4.16.Asigurarea utilitatilor (surse, retele, racorduri)
Investitorul va asigura necesarul pentru branşarea utilitatilor din reţelele
existente, respectiv electricitate s şi avizele favorabile.
Alimentarea cu apă este asigurată prin racord la reteaua existenta.
Canalizarea menajeră se va face in reteaua stradala existenta.
Alimentarea cu energie electrica este asigurată prin branşamentul
locuinţei la reteaua existenta.
BILANT TERITORIAL IN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT
Zone functionale care alcatuiesc amplasamentul studiat sunt:
perimetrul propriu-zis al constructiilor ce urmeaza a fi construite;
Propunerile ce se instituie in zona sunt prezentate in plansa 03-”PLAN DE
REGLEMENTARI URBANISTICE”.
BILANT TERITORIAL PROPUS:
P.O.T. Propus = 35 % - C.U.T propus = 0,35
SUPRAFAŢĂ TEREN: 168,00 mp
SPATIU VERDE : 20,0 %
SPATIU CIRCULATII CAROSABILE SI PIETONALE : 45%
SUPRAFATA OCUPATA DE CONSTRUCŢII : 35 %
3. CONCLUZII:
3.1.
Consecintele
realizarii obiectivelor propuse:
Realizarea investitiei propuse creaza spatii de garare pentru investitor
MartiniucLiviu
Masuri (sarcini) ce decurg in continuarea P.U.D-ului:
1.
Eliberare amplasament;
2.
Echipare;
3.
Amenaj are teren
4.
Platforme si trotuare incinta
5.
Spatii verzi, amenajări
exterioare.
Propunerile din cadrul PUD vor sta la baza fazelor următoare de proiectare
(Pth - DE). După ob inerea PUD prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Boto ani, investitorul pe baza C.U. emis de primăria Municipiului Boto ani va

putea trece la fazele de proiectare.
3.2.
Proiectul de execu ie pentru obiectivul cuprins in PUD se va
întocmi si se va prezenta la autorizare cu condi ia respectării prevederilor
legale privitor la :
regimul avizării si autorizării lucrărilor de construcţii ( Legea 50/1991
republicata )
- sistemul calitativi in construcţii (Legea 10/1995)
;
ordinul MLPAT nr. 91/1991;
normative specifice PSI.
Planul Urbanistic de Detaliu devine ca urmare a aprobărilor, acte de
autoritate al Administra iei Publice Locale, pe baza cărora se poate actualiza
regimul juridic, economic si tehnic al terenului.

Proiectat,
arh. Constantin Haralamb

Coordonator urbanistic,
arh. Tulbure Mihai

