
ROMÂNIA
JUDEŢULBOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL

PROIECT de HOT Ă R Â R E
pentru aprobarea documentaţiei"Plan Urbanistic de Detalin -

Str. Gh. Filipescn, nr. 10, se, A, ap.lA, CFINC 54658-CI-U4" În vederea realizării obiectivului
"extindere apartament cu destinaţia locuinţă"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerea d-lui viceprimar Marian Mnrarin cu privire la aprobarea unei documentaţii
de urbanism" Plan Urbanistic de Detaliu - str. Gb. Filipescn, nr. 10, se. A, ap.IA, CFINC 54658
CI-U4", În vederea realizării obiectivului "extindere apartament cu destinaţia locuinţă ",

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 OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
dispoziţiilor incidente în materie ale Legii 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
şi ale Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările

ulterioare,
în temeiul art.l39 alin.(3), lit. (e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă documentaţia" Plan Urbanistic de Detaliu - str. Gh, Filipescu, nr. 10, se. A,
ap.lA, CF/NC 54658-CI-U4", "extindere apartament cu destinaţia locuinţă" de către investitorul
DROBOTA Marcel Ioan, conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 19/2017, întocmit
de către SC H' Art Studio Srl - urbanist cu drept de semnătură urb. c.arh. Mihai Mihăilescu, anexă care
face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiţii:

• S teren de concesionat prin încredinţare directă = 23,87 mp
o Preţul concesiunii: corespunzător zonei a II-a: 39,25 lei/mp/an indexat cu indicele de inflaţie, inclusiv

cu modul de actualizare a redevenţei intervenite pe parcursul derulării contractului de concesiune,
avându-se în vedere Hotărârile Consiliului Local al municipiului Botoşani de stabilire a nivelului
redevenţei.

o Durata concesiunii: pe durata existenţei construcţiei

o Extindere locuinţă:

• Regim de înălţime: P
o H max: până la limita podestului existent la partea superioară (etaj 1)
o Toate devierile de reţele de utilităţi sau lucrările de protejare a acestora necesare ca urmare a realizării

obiectivului se vor face pe cheltuiala concesionarului.
o H max. coama nu va depăşi limita de propritate a apartamentului de deasupra (etaj 1).
o Construcţia trebuie să corespundă exigenţelor de rezistenţă pentru a permite montarea schelelor

necesare intervenţiilor de mentenanţă la fatada blocului pe toată Înălţimea acestuia.
o Concesionarul va amenaja şi întreţine pe cheltuiala sa spaţiul verde din dreptul apartamentului.
o Proiectul pentru obţinerea autorizaţiei de construire va fi însoţit în mod obligatoriu de planul şi detaliile

privind amenajările exterioare (spaţii verzi, alei, trotuare, mobilier urban).



Ari. 2 Prezenta hotărâre îşi menţine valabilitatea pe o perioadă de 12 luni de la data aprobării.

Ari. 3 Documentaţia anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează şi

arhivează de către Serviciul Autorizări În Construcţii şi Urbanism.

Art. 4 Primarul municipiului Botoşani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Consilier,

Botoşani, _
Nr. _

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar General, Oana Gina-Georgescu
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea

"Plan Urbanistic de Detaliu - str. Gh. Filipescu, nr. 10, se, A, ap.lA, CF/NC 54658--el-U4",
in vederea reali zării obiectivului "extindere apartament cu destinaţia locuin ţă",

Având în vedere proiectul de hotărâre privi nd aprobarea "P lan Urbanistic de Detaliu 
str. Gh, Filipescu, nr. 10, se. A, ap.lA, CFINC 54658-Cl-U4" in vederea realiză rii obiectivului !
"extindere apartament cu dest i naţia locuinţă"şi raportul de specialitate nr. INT 2092/22.10.20 l S
întocmit de Serviciului Autorizări in Constructii ş i Urbanism, vă rugăm să aprobati supunerea spre
dezbatere în Consiliul Loca l al Municipiului Botoşani din data de 23. 10.2019 a proiectului de
hotărâre prezentat.

Autoriză ri in Constructii ş i Urbanism,

ConsilieI Principal,

Arh.:Jf1crămiOO"



PRIMĂRIA MUNI CIPIULUI BOTOŞANI
SERY.JC IUL AUTOR1ZĂRI IN CONSTRUCŢII SI URBANISM

NR. \t{\. l/lţ ~ /'R'IO 2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Se propune spre anal iză şi aprobarea Cons iliului Local al municipiului Botoşani documentaţia de
urbanism "Pla n Urbanistic de Detaliu - str. Gh. Filipescu, nr, 10, se, A, ap.LA, CFINC 54658-CI-U4",
întocmită de către SC H' Art Studio SrI - urbanist cu drept de semnătură urb . c.arh. M iha i Mihăilescu , în
vederea realizări i obiectiv ului "extindere apartament cu destinaţialocuinţă", de către investitorul
DROBOTA Marcel Ioan.

În conformitate cu preved erile Leg ii 5011 991 cu modificăril e si completări le ulteri oare , Primăria
municipiului Botoşani , prin reprezentanţii săi legali, a eliberat Certificatul de Urbanism nr.
905/27 .12.20 18 în baza căru ia s-a întocmit documentaţia de urbanism şi au fost obţinute av izele şi

aco rdurile prevăzute de lege.
Terenul necesar co nstru irii obiectivului, în suprafaţă de 23,87 mp, aparţine pat rimoniului

municipiului Botoşani - domeniul privat con f. H.C.L. 135/05.20 18, în administrarea Consiliului Loca l, nu
poate fi revendicat, nu este în lit igiu . Terenul este compus din S= 23,87 mp de conces ionat către

DROBOTA M arcel Ioan .
Terenul este situat în intravilanul municipiului Botoşani, U.T.R. nr. 14 - LIu 1 - subzonă exclusiv

rezidenţia lă (locuinţe şi funcţiuni co mplementare) de tip urban - peste 10 m înă lţime.

Caracterist ici construcţii propu se :
Ext inde re l ocuinţă

o Regim de înălţime : P
o Suprafaţa construită la so l: 23,87 mp .
o Suprafaţa constru ită desfăşurată : 23,87 mp .

Pro punem: aprobare PUD
Cond iţi i:

• S teren de concesionat prin încredinţare directă = 23, 87 mp
o Preţul concesiunii : corespunzător zon ei a II-a : 39,25 lei/mp/an indexat cu indicele de inflaţie, inclu siv

cu modul de actualizare a redevenţei intervenite pe parcursul derulării contractului de conces iune,
avându-se în vedere Hotărările Consiliului Local al municipiului Botoşani de stabilire a nivelului
redevenţe i .

o Durata conces iunii: pe durata existenţe i construcţiei

o Ext indere locuinţă :

• Regim de înălţime : P
o H max: până la limita podestului ex istent la partea supe rioară (etaj 1)
o Toa te devierile de reţele de utilităţi sau lucrările de protej are a acestora necesare ca urmare a realizări i

ob iectivului se vor face pe che ltuia la concesionarului.
o H max. coama nu va depăşi limita de propritate a apartamentului de dea sup ra (etaj 1).
o Construcţia trebuie să corespundă exigenţelor de rezistenţă pentru a permite montarea sche lelor

neces are i ntervenţi i l o r de mentenanţă la faţada blocului pe toată înălţimea acestuia.
o Conces ionaru l va amenaja şi întreţine pe che ltuiala sa spaţiu l verd e din dreptu l apartamentului.
o Proiectul pentru obţinerea autorizaţiei de construire va fi însoţit în mod obligatoriu de planul ş i detaliile

privind amenajările exter ioare (spaţi i verzi, alei, trotuare , mob ilier urban).

ARHITECT ŞEF,

DANSANDU

ŞEF SERVICIU PATRIMONIU

GABRIELA LOR EDANA ARTIM)~ -

ÎNTOC i'T,
PARTENIE L 'o/IOARA

ŞEF BIRO U CADASTRU
DORI N PALAGH IU



Nr. 23842 din 18.10.2019

RAPORT
DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI

Privind avizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu
"extindere apartament cu destinaţia locuinţă"

str. Gh. Filipescu, nr. 10, se, A, ap.1A, CF/NC 54658 - C1-U4

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.223128.07.2011 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 - " extindere apartament cu destinaţia locuinţă ",
- Nr. de înregistrare: 23842/27.09.2019
- Amplasament: str. Gh, Filipescu, nr. 10, se. A, ap.1A, CF/NC 54658 - C1-U4,
- Iniţiatori: DROBOTA Marcel Ioan
- Proiectant: S.C. H'ART STUDIOS.R.L.,
- Coordonator proiect: URS. C. Arh. Mihai M. MIHĂILESCU

Informarea si consultarea publicului s-a desfăsurat astfel:
1. În perioada 03.10.2019 - 18.10.2019 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. S-a expediat prin Poşta Română un anunţ cu privire la Plan Urbanistic de Detaliu - "extindere
apartament cu destinaţia tocuinţă", str. Gh. Filipescu, nr. 10, se, A, ap.1A, CF/NC 54658 - C1-U4,
Drobota Marcel; proiectant S.C. H'ART STUDIO S.R.L., coordonator proiect URS. C. Arh. Mihai M.
Mihăilescu, la trei adrese poştale - vecini direcţi ai apartamentului propus pentru extindere, precum şi

Asociaţia de proprietari nr. 71; persoanele direct învecinate şi-au exprimat în scris acordul cu privire la
realizarea obiectivului, conform declaraţii notariale anexate documentatiei studiate;

5. După data de 03.10.2019 nu au fost depuse sesizări referitoare la documentaţia de urbanism P.U.D.
"extindere apartament cu destinaţia locuinţă ", str. Gh. Filipescu, nr. 10, sc. A, ap.1A, CF/NC 54658
- C1-U4, Drobota Marcel; proiectant S.C. H'ART STUDIO S.R.L., coordonator proiect URS. C. Arh.
Mihai M. Mihăilescu.

6. Rezultatele informării şi consultării au fost afişate pe site-ul oficial www.primariabt.ro în data de
18.10.2019.

7. După data de 03.10.2019 nu s-au înregistrat sesizări sau solicitări 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 1 - etapa pregătitoare P.U.D. "extindere
apartament cu destinaţia locuinţă", str. Gh. Filipescu, nr. 10, sc. A, ap.IA, CF/NC 54658 - CI -U4,
Drobota Marcel; proiectant S.C. H'ART STUDIO S.R.L. , coordonator proiect URS. C. Arh . Mihai M.
Mihăilescu.

Arhitect Şef ,

DAN SAND__U~-t\::;:;;::=__

Şefserviciu ,

Ing. LUMINIŢA MIHAEL~HE

Consilier principal,

Am. LACRĂţ;A PARTENIE

ci""



Nr. 23842 din 19.10.2019

REZULTATELE INFORMĂRIl ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa I - etapa pregătitoare P.U.D. :

P.U.D. - " extindere apartament cu destinaţia locuinţă ",
Amplasament : str. Gh. Filipescu, nr. 10, se. A, ap.l A, CF/NC 54658 - C I-U4,
I n i ţ iator: Drobota Marcel
Proiectant: S.C. H'ART STUDIO S.R.L.,
Coordonator proiect: URB. C. Arh. Mihai M. MIHĂILESCU

Consilier principal,
Arh. PARTENIEtRĂMIOARA

cJ(

Şef serviciu,
Ing. LUMINIŢA MIHAELA~

Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si consulta publicul ,
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/30.1 2.2010 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 ş i amenajare a teritoriului, a Legii
nr. 350/6.07.2001 privind amenajarea teritoriului ş i urbanismul (actualizată) , vă aducem la cunoşti nţă

rezultatele informării şi consultării publicului :
În perioada 03.10 .2019 - 18.10.2019 s-a desfăşurat consultarea şi informarea publicului;
În data de 03.10.2019 a fost publicat anuntul cu privire la propunerea P.U.D. "extindere

apartament cu destinaţia locuinţă ", str. Gh. Filipescu, nr. 10, se. A, ap.I A, CF/NC 54658 - C I-U4,
Drobota Marcel; proiectant S.C. H'ART STUDIO S.R.L., coordonator proiect URB. C. Arh. Mihai M.
Mihă i lescu , pe site-ul Primăriei municipiului Botoşani, www.primariabt.ro ;

În data de 03.10.2019 a fost transmise noti ficări cu privire la propunerea P.U.D. "extindere
apartament cu destinaţia locuinţă ", str. Gh. Filipescu, nr. 10, se. A, ap.IA, CF/NC 54658 - C I-U4,

Drobota Marcel; proiectant S.C. H'ART STUDIO S.R.L., coordonator proiect URB. C. Arh. Mihai M.
Mihăilescu, la trei adrese poştale - vecini di recţ i cu apartamentul propus pentru extindere, precum şi

Asociaţia de proprietari nr. 71;
- Nu au fost depuse sesizări referitoare la documentaţi a de urbanism P.U.D. - "extindere apartament

cu destinaţia locuinţă ", str. Gh. Filipescu, nr. 10, sc. A, ap. lA , CF/NC 54658 - C I-U4, Drobota Marcel;

proiectant S.C. H'ART STUDIO S.R. L. , coordonator proiect B. C. Arh. Mihai M. Mihă i lescu .

Arhitect Şef ,

DANSAND


