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CONSILIUL LOCAL

PROIECTDEHOT Ă RÂR E
pentru aprobarea documentaţiei"Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Cuza Vodă nr, 29,

CFINC 66487" În vederea realizăriiobiectivului "construire spălătoriespălătorieauto self-service
(construcţie cu caracter provizoriu)"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerea d-Iui viceprimar Marian Murariu cu privire la aprobarea unei documentaţii
de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Cuza Vodă nr. 29, CFINC 66487" În vederea realizării

obiectivului "construire spălătorie spălătorie auto self-service (construcţie cu caracter provizoriu),
văzând avizele organismelor teritoriale interesate,
văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări În construcţii şi Urbanism, precum şi

raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice,
Ecologice, Protecţia Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură,

respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanţe, Administrarea
Domeniului Public şi Privat,

În baza dispoziţiilor art. 129 alin. 6, lit. "c" din oua nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
dispoziţiilor incidente În materie ale Legii 5011991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
şi ale Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările

ulterioare,
În temeiul art.139 alin.(3), lit. (e) din ouanr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă documentaţia Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Cuza Vodă nr. 29, CF/NC
66487" În vederea realizării obiectivului "construire spălătorie spălătorie auto self-service (construcţie cu
caracter provizoriu)" de către SC ADCORA WASH SERVICE SRL prin Iacob Strungaru Radu, conform
reglementărilor urbanistice cuprinse În proiectul nr.2418/20l9, Întocmit de către SC PROIECT
BOTOŞANI SRL, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiţii :

S parcelă de referinţă = 1381,00 mp
• P.O.T. = max, 13,40 %
• C.U.T. = max. 0,134
• Spălătorie auto - construcţie cu caracter provizoriu maximum patru boxe - pe durata de

valabilitate a contractului de Închiriere, nu mai mult de 10 ani
o Regim de Înălţime: P
o H max la cornişă = 5,00 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului sistematizat
o H max la coamă = 7,00 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului sistematizat

• Accesele auto la parcelă (intrare/ieşire) vor fi semnalizate corespunzător prin indicatoare şi

marcaje rutiere ce vor indica obligativitatea relaţiei de dreapta
• Domeniul public al municipiului Botoşani afectat de lucrările de configurare şi amenajare a

acceselor - S teren cea. 35,00mp; această suprafaţă de teren se va amenaja exclusiv prin marcaje rutiere, in
concordanţă cu prevederile avizului nr.20409/30.09.2019 emis de Comisia de Sistematizare a Circulaţiei

Rutiere din Municipiul Botoşani.
• Lucrările de amenajare a acceselor (auto şi pietonal) din str. Nicolae Iorga la terenul aferent

obiectivului se vor realiza prin grija şi pe cheltuiala exclusivă a investitorului. Domeniul public al
municipiului Botoşani afectat de lucrările de configurare şi amenajare a acceselor - S teren cea. 35,00mp

Art. 2 Se aprobă, pe domeniul public al municipiului Botoşani, lucrările de amenajare a acceselor
(auto şi pietonal) din str. Nicolae Iorga la terenul aferent obiectivului, aşa cum sunt ele prezentate În
documentaţia de urbanism aprobată prin Art.l al prezentei hotărâri.



Art.3 Se aprobă, pentru obiectivul aprobat prin Art.l, accesele din str. Nicolae Iorga aşa cum sunt
ele configurate în documentaţia de urbanism

Art.4 Prezenta hotărâre îşi menţine valabilitatea pe o perioadă de 12 luni de la data aprobării.

Art. 5 Documentaţia anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează şi

arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcţii şi Urbanism.

Ari. 6 Primarul municipiului
prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Consilier,
Botoşani, _
Nr. _

Botoşani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar General, Oana-Gina Georgescu
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Aprobat,
Primar,

Cătălin I \gurel Flutur
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea "Plan Urbanist ic de Detaliu - Strada Cuza Vodă nr. 29,
CF/NC 66487" în vederea realizării obiectivului "construire spălătorie spălătorie auto self-service

(construcţie cu caracter prov izoriu ) ",

Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea " Plan Urbanistic de Deta liu - Strada

Cuza Vodă nr. 29, CF/NC 664 87" în vederea realizării obiectivului "construire spălătorie spălătorie auto

self-service (construcţie cu caracter provi zoriu)" ş i raportul de specialitate nr. INT 2088/22.10 .2019

Întocmit de Serviciului Autorizări în Construcţi i ş i Urbanism, vă rugăm să aprobaţi supunerea spre

dezbatere în Consiliul Loca l al Municipiului Botoşani din data de 23. I0.20 19 a proiectulu i de hotărâre

prezentat.

Autorizări în Construcţ i i şi Urbanism,

Cons ilier Principal,
,}

Arh . Partenie /ăcrămioara
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RAPORT DE SPECIALITATE

VICEPRIMAR,

Maria~ariU
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Se propune spre analiză şi aprobarea Consiliului Local al municipiu lui Botoşan i documentatia de
urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - Strada Cuza Vodă nr. 29, CFINC 66487", întocm ită de către S.C.
PROIECT BOTOŞANI S.R.L. - urbanist cu drept de semnătură URB. Arh. Mihai TULBURE, în vederea
realizării obiect ivului "construire spălătorie spă l ăto rie auto self-service (construct ie cu caracter
provizoriu) ", de către investitorul SC ADCORA WASH SERVICE SRL prin Iacob Strungaru Radu.

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 cu modificările si completări le ulterioare, Primăria
municipiului Botoşani, prin reprezentantii să i legali, a eliberat certificatul de urbanism nr.343/07.05.2019
în baza căruia s-a Întocmit documentatia de urbanism ş i au fost obţinute avizele şi acordur ile prevăzute

de lege.

Terenul necesar construirii obiectivului, În suprafaţă de 339,00mp din acte (1381,Omp din
măsurători), este închiriat conform contract de închiriere nr. O1/26.03.2019, şi este proprietate privată

PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ "NAŞTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL" Botoşan i , nu
este în litigiu.

Terenul este situat în intravilanul municipiului Botoşani, U.T.R. nr. 6 - IS - zonă de instituţii

publice şi servicii de interes general, Isc - construcţii de cult. Imobil situat În zona de protecţie a
monumentelor istorice BT-II-m-B-01893 Casa Giulei, azi Laboratoru l de Medicină Legală, ş i Liceul AT
Laurian BT-II-m-B-O 1894

Studiul geotehnic anexat documentatiei afirmă că amplasamentul studiat nu este supus inundatiilor,
fiind posibilă amplasarea construcţii lor, cu condiţii.

Caracteristici construcţii propuse:
- Spălătorie auto - construcţie cu caracter provizoriu, pe durata de valabi litate a contractului de

închiriere nr. 01/26.03 .2019
o Regim de înălţime: P
o Suprafaţa construită la sol: 185,00mp.
o Suprafaţa construită desfăşurată : 185,00mp.

Propunem: aprobare P.U.D.

Conditii :
• S parcelă de referinţă = 1381,00 mp
• P.O.T. = max. 13,40 %
• C.U.T. = max. 0, 134
• Spălătorie auto - construcţie cu caracter provizor iu maximum patru boxe - pe durata de

valabilitate a contractului de închiriere, nu mai mult de 10 ani
o Regim de înă lţ ime : P
o H max la cornişă = 5,00 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului sistematizat
o H max la coamă = 7,00 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului sistematizat

• Accesele auto la parcelă (intrare/ieş i re) vor fi semnalizate corespunzător prin indicatoare ŞI

marcaje rutiere ce vor indica obligativitatea relatiei de dreapta
• Domeniul public al municip iului Botoşani afectat de l ucrări le de configurare ş i amenajare a

acceselor - S teren cea. 35,00mp; această suprafaţă de teren se va amenaja exclusiv prin marcaje rutiere, in
concordanţă cu prevederile avizului nr.20409/30.09.2019 emis de Comisia de Sistematizare a Circulatiei
Rutiere din Municipiul Botoşani.

• Lucrări le de amenajare a acceselor (auto ş i pietona l) din str. Nicolae Iorga la terenul aferent
obiectivului se vor realiza prin grija şi pe cheltuiala exclusivă a investitorului.

ARHITECT ŞEF,

DANSANDU



Nr. 18662din 15.10.2019

RAPORT

DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI

Privind avizarea documentaţieiPlan Urbanistic de Detaliu
"construire spălătorie auto self service (construcţie cu caracter provizoriu)",

Strada Prunilor nr. 16B, Botoşani, CF/NC 61165,

Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de
urbanism;

Având în vedere procedura prevăzută în H.C.L. nr.223/28.07.2011 privind aprobarea
Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi

amenajare a teritoriului;

Se întocmeşte Raportul informării si consultării publicului, Etapa 1 - etapa pregătitoare P.U.D. :

Plan Urbanistic de Detaliu - "construire spălătorie auto self service (construcţie cu caracter
provizoriu)",
Nr. de înregistrare: 18662/22.07.2019
Amplasament: Strada Cuza Vodă nr. 29, înscris în Cartea Funciară CF/NC 66487
Iniţiator: SC ADCORA WASH SERVICE SRL, prin administrator Strungaru Radu
Proiectant: S.C. PROIECT BOTOŞANI S.R.L., şef proiect URB. Arh. Mihai G. TULBURE

Infonnarea si consultarea publicului s-a desfăsurat astfel:

1. În perioada 27 08.2019 - 11.09.2019 s-a desfăşurat consultarea şi informarea publicului cu privire la
această documentaţie.

2. Documentaţia a putut fi consultată la sediul administraţiei publice, Instituţia Arhitect Şef -Serviciul
urbanism din Calea Naţională nr.101 (fosta Casa Cărţii) şi pe site -ul primariei www.primariabt.ro.
secţiunea "primaria-planuri urbanistice".

3. Afişarea pe 1 panou amplasat de către iniţiatorul documentaţiei de urbanism pe parcela care a generat
P.U.D.-ul.

4. În data de 27.08.2019 a fost publicat anunţul cu privire la propunerea P.UD. "construire spălătorie

auto self service (construcţie cu caracter provizoriu)", Strada Cuza Vodă nr. 29, înscris în Cartea
Funciară CF/NC 66487, iniţiator SC ADCORA WASH SERVICE SRL, prin administrator Strungaru
Radu; proiectant- S.C. PROIECT BOTOŞANI S.R.L., şef proiect URB. Arh, Mihai G. TULBURE,
pe site-ul Primăriei municipiului Botoşani, www.primariabt.ro ;

5. În data de 27.08.2019 a fost transmise notificări cu privire la propunerea P.U.D. "construire spălătorie

auto self service (construcţie cu caracter provizoriu)", Strada Cuza Vodă nr. 29, înscris în Cartea
Funciară CF/NC 66487, iniţiator SC ADCORA WASH SERVICE SRL, prin administrator Strungaru

1/2



Radu; proiectant- S.C. PROIECT BOTOŞANI S.R.L., şef proiect URB. Arh. Mihai G. TULBURE, la
trei adrese poştal e.

6. Nu au fost depuse sesizări referitoare la documentatia de urbanism P.U.D. "construi re spălătorie auto
self service (constructie cu caracte r provizoriu)", Strada Cuza Vodă nr. 29, înscris în Cartea Funciară

CFINC 66487, ini ţ iator SC ADCORA WASH SERVICE SRL, prin administrator Strungaru Radu;
proiectant- S.C. PROIECT BOTOŞANI S.R.L., şef proiect URB. Arh. Mihai G. TULBURE.

7. Rezultatele informări i şi consultări i au fost afişate pe site-ul oficial www.primariabt.ro în data de
17.10.2019.

8. După data de 27.08.2019 nu s-au înregistrat sesizări sau solic i tări de organizare a unei dezbateri
publice.

Având în vedere că s-au respectat procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 223/28.07.2011 privind
aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de
urbanism şi amenajare a teritoriului , corespunzător Etapei I - etapa pregătitoare P.U.D. "construire
spălătorie auto self service (construcţie cu caracter provizoriu)", Strada Cuza Vodă nr. 29, înscris în
Cartea Funciară CFINC 66487, i niţiator SC ADCORA WASH SERVICE SRL, prin administrator
Strungaru Radu; proiectant - S.c. PROIECT BOTOŞANI S.R.L., şef proiect URB. Arh. Mihai G.
TULBURE.

Arhitect Şef ,

DAN SANDU

Şef serviciu ,

Ing. LUMINITA MIHAE~CHE
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Consilier principal,
Arh, LĂCRĂMIO PARTENIE



Nr. 18662din 15.10.2019

REZULTATELE INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 1 - etapa pregătitoare P.U.D. :
P.U.D. - "construire spălătorie auto self service (construcţi e cu caracter provizoriu)",

- Amplasament: Strada Cuza Vodă nr. 29, înscris în Cartea Funciară CFINC 66487
Iniţi ator : SC ADCORA WASH SERVICE SRL, prin administrator Strungaru Radu
Proiectant: S.C. PROIECT BOTOŞANI S.R.L., şef proiect URB. Arh. Mihai G. TULBURE,

Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si consulta publicul ,
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de

informare ş i consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului şi de urbanism , a H.C.L. nr. 223/28.07.2011 privind aprobarea Regulamentului local de
implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, a Legii
nr. 350/06.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actual izată) , vă aducem la cunoştinţă

rezultatele informării şi consultării publicului :

- În perioada 27.08.2019-11 .09.2019 s-a desfăşurat consultarea şi informarea publicului;

- În data de 27.08.20 19 a fost publicat anuntul cu privire la propunerea P.U.D. "construire spălătorie

auto self service (construcţie cu caracter provizoriu)", Strada Cuza Vodă nr. 29, înscris în Cartea Funciară

CFINC 66487, iniţiator SC ADCORA WASH SERVICE SRL, prin administrator Strungaru Radu;
proiectant- S.C. PROIECT BOTOŞAN I S.R.L., şef proiect URB. Arh. Mihai G. TULBURE, pe site-ul
Primăriei municipiului Botoşani , www.primariabt.ro ;

- În data de 27.08.2019 a fost transmise notificări cu privire la propunerea P.U.D. "construire spălătorie

auto self service (construcţie cu caracter provizoriu)", Strada Cuza Vodă nr. 29, înscris în Cartea Funciară

CFINC 66487, i n i ţ iator SC ADCORA WASH SERVICE SRL, prin administrator Strungaru Radu;
proiectant- S.C. PROIECT BOTOŞANI S.R.L., şef proiect URB. Arh. Mihai G. TULBURE, la trei adrese

poştale;

- Nu au fost depuse sesizări referitoare la documentaţia de urbanism P.U.D. "construire spălători e auto
self service (construcţ ie cu caracter provizoriu)", Strada Cuza Vodă nr. 29, înscris în Cartea Funciară

CFINC 66487, iniţi ator SC ADCORA WASH SERVICE SRL, prin administrator Strungaru Radu;
proiectant- S.c. PR.OIECT BOTOŞANI S.R.L., şef proiect URB' Arh. Mihai G. TULBURE.

Arhitect Şef,
DANSANDU

Şefserviciu ,
Ing. LUMINITA MIHAELA0' Consilier pri cipal,

Arh. PARTENIE . !\CRĂM IOARA


