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MEMORIU  GENERAL 

 
 

1. INTRODUCERE 
 
1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI  
 
NR. PROIECT :   365/2019 - faza PUD 
 
DENUMIRE PROIECT :    “CONSTRUIRE ARHIVĂ P” 
 
AMPLASAMENT:     Str. Pacea nr. 47,) Botosani  
 
BENEFICIAR:                REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA RA  

– DIRECȚIA SILVICĂ BOTOȘANI 
PROIECTANT GENERAL: S.C.  AGORA  S.R.L.  –BOTOSANI 
 

DATA  ELABORARII :      SEPTEMBRIE  2022  

 
1.2.  OBIECTUL  LUCRĂRII   
- 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 parcelă de teren, în corelare cu funcţia predominanta şi vecinataţile imediate.  
- Documentaţia are caracter de reglementare specifică şi se elaborează pentru 
aprofundarea prevederilor din Planul Urbanistic General, corelate cu condiţionarile din 
Certificatul de Urbanism nr. 502 / 08.08. 2022, eliberat de către Primăria Municipiului  
Botoşani.  
- Prezenta documentaţie are ca obiect determinarea condiţiilor de amplasare pentru  
construirea unei arhive cu regimul de înălţime P pe un teren proprietate privată a 
Municipiului Botășani aflat în concesiune.  
- Amplasamentul este situat pe Str. Pacea, o zonă de instituții și servicii de interes general - 
IS, în intravilanul Mun. Botoşani.  
- Prin acest Studiu Urbanistic de Detaliu, 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 BOTOŞANI, situat în 
intravilan, pe strada Pacea nr. 47. 



            Prin PUD se vor stabili elementele urbanistice ce vor sta la baza întocmirii 
documentaţiei pentru eliberarea autorizaţiei de construire.  
  -dimensionarea, funcţionalitatea şi aspectul arhitectural al construcţiei.  
  -rezolvarea circulaţiilor carosabile şi pietonale.  
  -racordarea noului obiectiv la circulaţia orasului. 
  -integrarea şi armonizarea construcţiei propuse cu cele existente. 
  -circulaţia juridică a terenurilor.  
  -echiparea cu utilităţi edilitare. 
 

2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE ŞI ÎN ZONĂ  
2.1. Concluzii din documentaţii deja elaborate. 
 
  2.1.1. Situarea obiectivului în cadrul  localităţii:  

Imobilul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul Municipiului 
BOTOŞANI, în U.T.R. nr. 41, zona de impozitare ”B”.  

Amplasat pe Str. Pacea la nr. 47, în suprafaţă de 3.000,00mp din acte și 2438,00 mp 
din măsurători, terenul aparţine Municipiului Botoșani fiind dobândit prin:  

- Contract de Concesiune nr. 283 din 12 iulie 1993,  
- Contract de Concesiune nr. 997 din 24 septembrie 1995 și  
- Act Adițional nr. 1 din 14.08.2020. 
Terenul, are formă neregulată și un front lung de 59,18m la strada Pacea.  
Accesul existent la parcelă este asigurat din strada Pacea.  
  

Se învecinează; 
- spre nord-vest cu teren proprietate privată - CAD nr. 53342 și teren Mun. Botoșani, 
- spre nord-est cu teren proprietate Mun. Botoșani, 
- spre sud-est cu teren proprietate publică Mun. Botoșani, CAD nr. 52471 - sediul ACR şi  
- spre nord-vest cu teren proprietate publică - Strada Pacea. 
 

Imobilul studiat este situat în afara limitei de stabilitate.  
 

2.1.2. Concluziile studiilor de fundamentare  
Investiţia a necesitat întocmirea unui studiu geotehnic şi a unei ridicări topografice. 

Concluziile studiului geotehnic sunt tratate la pct. 3.7. 
Studiul geotehnic este verificat Af, iar ridicarea topografică este cu avizul Oficiului de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani și figurează la anexe.  
 
2.2. Prescripţii şi reglementări  din documentațiile  de  urbanism  elaborate:  

- Destinatia terenului conform PUG – UTR 41 – IS - zonă de instituții publice și 
servicii de interes general.  
          - Prin Certificatul de urbanism nr. 502 din 08.08.2022 eliberat de Primăria Mun. 
Botosani, beneficiarul propune amplasarea pe terenul concesionat – a unei construcții 
anexă cu funcțiunea de ARHIVĂ ce va fi construită  într-o etapă ulterioară aprobării PUD şi 
DTAC.  

Zona de amplasament (teren curți construcții), urmare reconstiturii dreptului de 
proprietate de după anii ’90 şi ulterior a parcelărilor, cunoaște în ultima perioadă un ritm 
susţinut de înfiinţare/construire de noi investiții, cu clădiri de instituții și servicii.  



Materialele preponderent utilizate la construcțiile existente în această zonă sunt : 
zidărie din BCA sau blocuri ceramice eficiente, panouri sandwich; acoperite cu azbociment, 
tablă sau terasă; tencuieli exterioare cu mortar de var ciment, cu finisaje aparente în 
câmpuri, separate cu nuturi în tencuială, cu diverse granulaţii, culoare albă ori pastelate. 

 

3. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE 
 
3.1. Accesibilitatea la căile de comunicații 
 Terenul destinat obiectivului prezentei documentaţii este amplasat pe str. Pacea nr. 
47, Botoşani.  
Potrivit evidențelor cadastrale, imobilul existent este alcatuit din:  
Folosința actual: teren curți-construcții pe o suprafață de 3.000,00mp din acte -  
2438,00mp din măsurători și este construit; 

Accesul la imobil la momentul actual este asigurat din Str. Pacea.  
   
3.2. Suprafaţa ocupată, limite şi vecinătati 
         Terenul este construit, are o suprafata de 2438,00mp formă neregulată, o panta  
descendentă pe direcția nord-est – sud-vest şi are următoarele dimensiuni şi vecinătăţi: 

 strada Pacea proprietate publică Mun. Botoșani (sud-vest) - latura proprietăţii  
         are o lungime de 59,18ml;        

 proprietate privată C.F. 53342 (nord-vest) - latura comună a proprietăţii are o  
                 lungime de 24,27ml; în continuare pe o lungime de 7,53ml se învecinează cu  
         teren proprietatea Mun. Botoșani (garaje auto); 

 proprietate Mun. Botoșani (nord-est) - latura comună a proprietăţii are o  
         lungime de 56,79ml (garaj auto);  

 proprietate privată a Mun. Botoșani – Sediul A.C.R. (sud-est) – latura 
proprietăţii are o lungime de 57,13ml. 

 
3.3. Suprafete de teren construite și suprafete de teren liber 
 Bilantul teritorial al imobilului, în sitiația existentă, este: 
  

BILANT TERITORIAL 
 

situatie existentă 
 

Nr. Cadastral 

 
categ. folosinta proprietate 

DIRECȚIA 
SILVICĂ 

supr. din 
acte 
mp 

supr. 
măsurat 
mp 

% 

Teren  
CAD 60405/ UAT BOTOSANI 

curți 
construcții 

 3000,00 2438,00 100 

Construcții existente 
CAD 57042 - C1 

Sediu Administrativ 316,00 12,96 

Spații verzi  1113,45 45,67 

Circulații auto  948,00 38,89 

Circulații pietonale,  
trotuare 

 60,55 2,48 

Împrejmuire teren  209,20ml  

    

P.O.T. existent = 13,00 %;  C.U.T. existent = 0,30 



 
3.4. Caracterul zonei, aspectul architectural urbanistic  
        Din punct de vedere urbanistic, clădirile din zonă sunt construite majoritatea înainte  
de 1989, dar și după, au un regim de înălţime P, P+2, maxim P+4, și o arhitectură 
specifică perioadei respective.  

 
3.5. Destinaţia şi starea clădirilor existente 
 Zona studiată este ocupată predominant de constructii cu regim de înălţime P, P+1, 
P+2, realizate în perioade diferite şi abordări arhitecturale diferite.  
 
3.6. Titlu de proprietate asupra terenurilor 
 În cadrul zonei studiate există terenuri ce se încadrează în trei categorii de proprietate: 
- Zona străzilor – domeniu public al Mun. Botoșani de interes local – Str. Pacea.  
- Terenuri private –proprietate a persoanelor fizice / juridice. 
- Terenuri publice – domeniul public privat al Mun. Botoșani. 
 
 Terenul de 2438,00mp destinat construcţiei propuse este proprietatea privată a 
Municipiului Botoșani, dobandit prin “Contract de concesiune, nr. 283 din 12.07.1993 
cu durată de 99 ani,  Contract de concesiune, nr. 997 din 24.09.1995 , cu durată 
de 97 ani Act adițional nr. 1 din 14.08.2020“. 
 
3.7. Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare  
– încadrare în localitate şi zonă; 

 Amplasamentul lconstructiei propuse este situat în UTR 41, functiune IS – Zona de 
institutii publice si servicii de interes general. Utilități: 

Pe amplasament este o cladire P+2, respectiv corp C1 – cladire cu  echipari edilitare apă, 
canal, gaz, electricitate.  

Descrierea terenului (parcelei):  

- categoria de folosinţă – teren C.C. ,   

- S teren din acte = 3.000,00mp; S teren din masuratori = 2.438,00mp; 

  Prezenta documentatie are  ca obiect construirea unei  ARHIVE LA DIRECTIA 
SILVICA BOTOSANI cu regimul de înaltime P pe amplasamentul prezentat mai sus.  

 Terenul are formă neregulată. 

- CONDITII CLIMATICE  

Municipiul Botoşani se găseşte în depresiunea Botoşani - Darabani, la contact cu dealurile 

vestice, situaţie care îi imprimă astfel un climat continental excesiv (continentaism specific).   

Tipul de climat menţionat este caracterizat prin producerea unor geruri mari iama şi a unor 

călduri tropicale vara, frecvente viscole violente şi secete prelungite în unii ani.                                           

Temperatura medie multianuală a aerului este de 8,6 °C, cu temperatura lunară minimă de 

- 4,1°C (ianuarie) şi temperatura lunară maximă de + 20,1 ° C (iulie). Precipitaţiile medii 

anuale sunt de cca 570 mm cu medii anuale maxime de 950 mm si medii anuale minime 

de 340 mm.            Precipitaţiile care cad în zonă sunt direct proporţionale cu temperatura 

aerului, originea maselor de aer, dinamica acestora, fiind influenţate şi de orografía şi 

localizarea geografică a judeţului Botoşani. Astfel că, aceste cauze impun ca 2/3 din 

cantitatea de precipitaţii să cadă în intervalul aprilie - august, după care scad în intervalul 



decembrie-aprilie. 

Amplasamentul se caracterizează prin apartenenţa ei la unitatea tectonică denumită 

Platforma Ruso-Moldovenească. 

Arealul judeţului Botoşani se află sub incidenţa cutremurelor de tip moldavic, cu epicentrul 

în regiunea Vrancei. 

- CONSIDERAŢII   HIDROLOGICE  

Judeţul Botoşani se intinde intre Şiret si Prut, în extremitatea de nord - est a tarii. Municipiul 

Botoşani este situat în zona de contact dintre regiunea dealurilor înalte de pe stânga văii 

Şiretului. Apele curgătoare au majoritatea direcţia de curgere nord-vest - sud-est si sunt 

formate din râurile Şiret, Prut si Jijia, cu afluenţii lor. Râurile, pârâurile, bălţile si iazurile sunt 

puternic influenţate de caracteristicile climei temp erat-continentale. 

în ceea ce priveşte oraşul Botoşani, acesta este încadrat de doua râuri principale: Sitna 

(principalul afluent al Jijiei - 65 km) si Dresleuca, un afluent al Sitnei. 

în zona judeţului Botoşani, dominante sunt vânturile de nord- vest (23,6 % ) sud- est( 18,7 % ), 

nord (10,7 % ), vest (2,1 % ), est (1,7 % ) şi cele dinspre nord - est ( 6,4 % ), ca urmare 

roza vânturilor are o formă alungită, de fus. 

 Condiţii geotehnice 

Prezentul studiu geotehnic se refera la analizarea condiţiilor geotehnice pentru 

obiectivul: Construire Arhiva Sediu Direcţia Silvica Botoşani, strada Pacea, nr.47, 

municipiul Botoşani. 

Pentru cunoaşterea şi precizarea caracteristicilor geotehnice ale pământurilor din 

amplasamentul studiat, s-au efectuat lucrări de cercetere geotehnică constând din 

executarea unui foraje geotehnic. 

Conform fişei de stratiflcaţie a lucrărilor de prospectare efectuate, asupra zonei 

amplasamentului, terenul de fundare prezintă următoarea succesiune de strate: 

- umplutura pamant cu deşeuri din demolări; 

- argila prafoasa, galbena, plastic vartoasa ; 

- argila slab nisipoasa galben vartoasa la tare; 

- argila galbena verzuie tare; 

Fundarea se va realiza 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. 

Adâncimea de fundare va fi aleasa de către proiectantul de rezistenta, funcţie de 

caracteristicile constructive. 

În forajele executate apa subterană a fost interceptată la adancimea de 5,00m si are 

caracter fuctuant. 

 Adâncimea de îngheţ 

Adâncimea maximă de îngheţ, conform STAS 6054-85 este considerată  100  110 cm. 

 Zonarea seismică: 
În conformitate cu prevederile normativului P 100/1 – 2013, municipiul Botoșani se  

încadrează în următorii parametri seismici :  
o acceleraţia terenului  ag = 0,20g ; 



o perioadă de control TC = 0,7 sec. 

 Riscuri naturale 

Cu privire la stabilitatea amplasamentului s-au făcut următoarele precizări: 

Având in vedere amplasamentul studiat, localizarea acestuia in teritoriu , se constata ca 

terenul nu ridica probleme de stabilitate generala si locala in contextul actual.  

Pentru stratul de fundare format dintr-un complex argilos prăfos galben vârtos 

presiunea de calcul pentru dimensionarea la limită a fundaţiilor se va considera: 

> pentru adâncimea de fundare D = 2,5 m - Ppl = 200 kPa 

În forajul executat apa subterană a fost interceptată la adancima de 5,00m si are 

caracter fluctuant. 

Pentru construcţiile aferente investiţiei, pentru amenajare , alei, trotuare, etc. stratul 

de fundare este constituit dintr-un complex argilos prafos, plastic vârtos . 

Complexul argilos prafos se incadreaza la categoria pământuri coezive, la tipul de 

pamant P5, cu modul de elasticitate dinamic Ep=70 Mpa si coeficientul lui Poisson, p. = 

0,42. 

La realizarea umpluturilor, indiferent de destinaţia 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 aflate in vigoare . 

în conformitate cu prevederile indicatorului Ts, pământurile în care se vor executa săpături 

se încadrează în următoarele categorii de teren: 

sol vegetal - teren mijlociu categoria I-a ; 

- argila prafoasa - teren tare, sa pătură mecanica - teren categoria II. 

- argila slab nisipoasa vartoasa - teren tare - săpătură manuala .categ. II 

- argila galbena verzuie tare - teren tare - săpătură manuala ,categ. II 

în forajul executat apa subterană a fost interceptată la adancimea de 5,00m si are 

caracter fructuant. 

Pentru construcţiile aferente investiţiei, pentru amenajare , alei, trotuare, etc. stratul 

de fundare este constituit dintr-un complex argilos prafos, plastic vârtos . 

La proiectare se vor avea in vedere precizările Normativelor actuale privind incadrarea 
amplasamentului referitor la adancimea maxima de inghet, seismicitatea si evaluarea 

 Peisaj 
Zona ce face obiectul PUZ la momentul actual oferă privirii un teren construit și 
amenajat peisagistic, adecvat zonei. 

 
3.8. Analiza fondului construit existent 

Imobilul studiat, alcătuit din teren curți construcții, este împrejmuit integral pe toate 
laturile și este construit – Sediu Administrativ DIRECȚIA SILVICĂ.  

 
Imobilul direct învecinat pe latura de nord-vest, are construcții de comerț și prestări 

servicii cu regim de înălțime P, P+M și este parțial împrejmuit. 
 
Imobilul direct învecinat pe latura de sud-est, are construcții de prestări servicii – 

Sediul A.C.R. cu regim de înălțime P+1E și este împrejmuit. 
Pe latura de nord-est imobilul se învecinează cu două construcții cu caracter 

provizoriu (baterii de garaje) cu regim de înălțime P și un post traffo. 



Vederi din Str. Pacea 

 
 

  
Vederi din spatele amplasamentului 

 



 
 
Vederea amplasamentului din incintă  

   
          Terenul pe care vor fi executate lucrările de edificare a noului obiectiv are 
caracteristici geometrice specifice în zona de amplasament, rezultate din evoluţia în timp a 
structurii urbane şi a proprietăţilor.  

Terenul studiat, construit, este înclinat, cu o coborare pe directia N-E / S-V, are o 
configuratie planimetrică neregulată.          

Terenul studiat beneficiază de acces din Str. Pacea, arteră carosabilă asfaltată ce 
delimitează imobilul pe latura de sud-vest. Prin funcțiunea propusă (arhivă) a noului 
obiectiv nu se modifică accese, locuri de parcare, rețele. 
 
3.9. Echiparea existent 

Zona studiată o dată cu modernizarea străzii, beneficiază de toate utilităţile urbane 
necesare: apă, canal şi energie electrică, gaze naturale, amplasate în profilul transversal al 
străzii Pacea. 

- Reţeaua de apă este existentă în zona de amplasare a obiectivului propus, aparţine  
sistemului urban de alimentare cu apă. Reţelele de distribuţie a apei potabile sunt 
executate din conducte de oţel. Acestea însoţesc platformele şi aleile carosabile ale zonei, 
fiind pozate la o adancime de cca. 2.00 m, sub adâncimea de îngheţ specifică zonei a III-a 
climatică la care aparţine municipiul BOTOSANI.  

Imobilul existent beneficiază de branşament la retelele edilitare de apă din strada 
Pacea. 

 



- Reţeaua de canalizare din zona studiată este realizată în sistem unitar.   
Imobilul existent beneficiaza de branşament la rețelele edilitare de canalizare din 

strada Pacea. 
 

- Încălzirea imobilului existent este asigurată cu sistem propriu de încălzire, respectiv  
cu centrală termică pe gaze naturale. 
 

- Zona studiată beneficiază de reţele de distribuţie a energiei electrice de joasă şi  
medie tensiune, pozate aerian și subteran. Rețelele de distribuție urmăresc traseeul 
principalelor căi de comunicaţie.  

Imobilul existent beneficiaza de branşament la retelele de electricitate din strada  
Pacea. 

 
- Zona studiată beneficiază de reţele de distribuţie a gazelor naturale de joasă şi  

medie presiune pozate subteran, precum și suprateran.  
Imobilul existent beneficiaza de branşament la rețelele edilitare zonale de gaze. 
 

- Zona este deservită de reţele de telecomunicaţii fixe, pozate aerian, precum şi de  
acoperire a principalilor furnizori de telefonie mobilă. 

 

4. REGLEMENTĂRI  
 
4.1. Obiective noi solicitate  

În urma analizelor efectuate cu ocazia întocmirii Planului Urbanistic de Detaliu, prin 
interpretarea critică a situaţiei existente, a dinamicii intervenţiilor urbanistice în teritoriu, în 
concordanţă cu solicitările şi opţiunea iniţiatorului, au rezultat următoarele propuneri de 
reglementări: 

Elemente de temă 
Tema prezentului studiu vizează identificarea şi asigurarea condiţiilor urbanistice 

necesare pentru promovarea şi realizarea lucrărilor de înfiinţare a unei construcții P cu 
destinație de arhivă.  

Intervenția urbanistică prevăzută pentru realizarea acestui obiectiv are în vedere 
edificarea unei construcţii cu rol de depozitare arhivă, într-o configuraţie planimetrică şi 
expresie arhitecturală personalizată în conformitate cu exigenţele beneficiarului, dar şi în 
concordanţă cu particularităţile specifice amplasamentului: configuraţia terenului și 
expresia arhitecturală a construcţiilor existente în zonă. 

Descrierea soluţiei 
Arhiva propusă va fi construită pentru a depozita documente și va avea regimul de 

înălțime pe un nivel, respectiv parter, cota zero variind la 0,60m faţă de cota terenului 
sistematizat.  

Respectand cerinţele propuse pentru acest obiectiv de investiţii, a optiunilor privitor 
la structura funcţională, alcătuirea constructivă, înscrierea pe teren şi expresia 
arhitecturală, dar ţinând seama şi de particularitatile amplasamentului, prin soluţia propusă 
se urmareşte asigurarea condiţiilor optime de funcţionare a spaţiului propus, precum şi 
încadrarea armonioasă în contextul construit existent. 

Orientarea clădirii faţă de punctele cardinale se realizează cu îndepliniriea 
următoarelor condiţii:  



- Asigurarea însoririi – nu este necesară.  
- Asigurarea iluminatului natural minim.  
- Asigurarea confortului psihologic.  
Criteriile care au stat la baza determinării condiţiilor urbanistice ale amplasamentului 

propus au fost următoarele: 
a. Criterii compoziționale  
- zonificarea pregnantă a funcţiunilor dezvoltate în timp pe această parcelă de teren;  
- păstrarea unor relaţii neconflictuale cu vecinătățile;  

 - amplasarea construcției pe teren. 
  
Pentru realizarea obiectivului se propune urmatoarea soluție de amplasare a construcției pe 
suprafața de teren deținută:  

 amplasarea clădirii cu rol de depozitare, cu regim de înălțime – parter la o distanță 
de:  

Retragerile propuse respect distanțele minime necesare de amplasare în parcelă: 
 
STRADAL  

– necesar retras min. 3m, propus - 27,84m față de limita de proprietate la stradă.  
LATERAL STÂNGA 
 - necesar retras min. 3m, propus - 1,40m minim față de limita de proprietate  

nord- vestică – C.F. 53342. Respectă Codul Civil. 
LATERAL DREAPTA 
 - necesar retras min. 3m, propus - 0,90m minim față de limita de proprietate  

nord-estică – garaj auto. Respectă Codul Civil. 
POSTERIOR 
 - propus - 20,34m minim – față de limita de proprietate sud-estică - propr.  

Mun. Botoșani. Respectă Codul Civil.  
 

 Distanța propusă față de construcțiile învecinate fiind mai mică decât cea impusă de 
Normativul P 118 – 2013, conform Tabel 2.2.2 Distanțe de siguranță – Notă: 2 – În 
cazuri justificate tehnic, în cadrul limitei de proprietate, investitorul poate stabili 
distanțe mai mici pe proprie răspundere, prin hotărâri scrise ale consiliului de 
conducere respectiv, dacă adoptă măsuri de protecție compensatorii, stabilite prin 
proiect și scenarii de siguranță la foc. 
 

Pentru asigurarea protecției la foc, construcția propusă va avea calcane pe trei laturi și 
acoperiș într-o pantă, realizare din panouri sandwich cu vată bazaltică în grosime de 10cm.  

Calcanele vor depăși coama cu cel puțin 60cm.  
Construcția propusă este strict cu funcțiunea de depozitare documente arhivă, fără a 

lucra cineva permanent în acest spațiu. 
  

Soluția propusă pentru amplasarea construcției, facilitează accesibilitatea carosabilă 
și pietonală în interiorul parcelei studiate.  

Prin această soluție de organizare se are în vedere asigurarea unor condiții bune 
funcțiunii de arhivă, propusă pe amplasament, cât și încadrarea în indicatorii urbanistici 
recomandați prin PUG și RLU. 

 



b. Criterii funcţionale  
- asigurarea suprafeţelor construite necesare satisfacerii aşteptărilor beneficiarului, 

corespunzătoare în acelaşi timp cu procentul de ocupare la sol recomandat în zonă;  
- adaptarea construcţiilor la teren, prin adoptarea soluţiilor de sistematizare verticală 

care să permită accese uşoare în clădire, dar şi evacuarea naturală a apelor pluviale;  
- limite impuse de necesitatea rezervării de teren pentru accese carosabile şi  
pietonale, etc. 

 Prin această soluţie de organizare a lotului se are în vedere asigurarea unor condiţii  
bune funcţiunii propuse pe amplasament, cât şi încadrarea în indicatorii urbanistici  
recomandaţi. 
 

Se propune realizarea urmatoarelor functiuni. 
ARHIVĂ - P 
- parter: arhivă. 

Sc = Scd = 97,80 mp 
Dimensiuni în plan: 13, 34  x  7,33  
H streasina       =  4,50m – faţă de cota teren sistematizat la  
    fațada principală. 

Clasa de importanta a construcției proiectate este clasa IV (redusă). 
Categoria de importanta este “construcție de importanță redusă“, categoria “D“.  

Suprafaţa terenului = 2438,00 mp din măsurători: 
  
Bilantul teritorial al imobilului, în situația propusă, este: 

BILANT TERITORIAL 
 

situatie propusă 
 

Nr. Cadastral 

 
categ. 
Folosinta 

proprietate 
DIRECȚIA 
SILVICĂ 

supr. Din 
acte 
mp 

supr. 
Măsurat 
mp 

% 

Teren  
CAD 60405/ UAT BOTOSANI 

curți 
construcții 

 3000,00 2438,00 100 

Construcții existente 
CAD 57042 – C1 

Sediu Administrativ 316,00 12,96 

Construcții propuse Arhivă 97,80 4,01 

Spații verzi  984,85 45,68 

Circulații auto  944,80 38,75 

Circulații pietonale,  
trotuare 

 94,55 3,88 

Împrejmuire teren  209,20ml  

    

P.O.T. propus = 16,97 % - max. 17,00%;   
C.U.T. propus = 0,337 – max. 0,34 

 
Împrejmuire:  

- Împrejmuirea proprietății există, se menține și are o lungime de 203,87ml. 
 
TROTUARE – Pe trei laturi clădirea propusă va avea un trotuar de gardă realizat din 

beton cu panta de 0,5-1% spre exterior. Lăţimea va fi de 0,60m.  
Podestul de acces la spațiul propus va avea 1,20m lățime pe 10,00m lungime. 



 
1. RACORDURI EDILITARE, REȚELE DE INCINTĂ - construcţia propusă nu va  

fi alimentată cu apă, canalizare, încălzire. Alimentarea cu energie electrică se va realiza de 
la retelele aflate în incinta proprietății ce deserves sediul administrativ. 

- alimentarea cu apă  
Nu este cazul. 

- canalizarea 
Nu este cazul. Apa provenită din ploaie se va descărca gravitațional pe teren. 

- alimentarea cu căldură  
Nu este cazul. 

- alimentarea cu energie electrică  
Branșamentul obiectivului la rețeaua de electricitate se va asigura de la construcția 
existentă.  

- deșeuri  
este asigurată (existentă) colectarea selectiva (pubele) a deșeurilor şi evacuarea acestora 
de către operatorul urban de gospodărie comunală. 
 

2. SPAŢII VERZI, AMENAJĂRI EXTERIOARE - suprafaţa de 984,85 mp spaţiu  
verde din incintă este plantată cu gard viu și copaci în număr de 19 din care se vor menține 
16 și se vor tăia 3. Zona afectată de construcţie se va reface şi sistematiza după 
terminarea lucrărilor de construire.  

 
PLATFORME, ACCES, PARCARI - accesul  carosabil şi pietonal existent se face din Str. 
Pacea.  

Locurile de parcare sunt existente în interiorul parcelei și se mențin.  
Clădirea propusă nu impune crearea de noi locuri de parcare.  

 
4.2. Funcţionalitatea, amplasarea şi conformarea construcţiilor.  
 Amplasarea şi funcţionalitatea construcţiei propuse este în concordanţă cu tema de 
proiectare şi nevoile locale de derulare a investiţiei. Funcţiunea principală a parcelei este 
cea de instituții și servicii.  

Amplasarea construcţiei noi faţă de limitele parcelei se face tinand cont de: 
  -Respectarea prevederilor Codului Civil față de vecinătăți.  

 -Realizarea unei compoziţii volumetrice armonioase a clădirii spre frontul 
stradal, alinierea construcţiei noi cu clădirile existente, orientarea faţă de punctele 
cardinale, funcţionalul, vecinătăţile şi posibilitatea de acces la construcţie.  

Arhiva este o construcţie monobloc cu o structură metalică, placă și fundații din 
beton armat turnate monolit.  

Învelitoarea se va realize din panouri sandwich, într-o singură apă. 
-Închiderile exterioare se vor face cu panouri sandwich, vopsite în camp 

electrostatic, tâmplarie din PVC de culoare albă cu geam termopan.  
  -Finisajele interioare se vor realiza cu panouri sandwich vopsite electrostatic la 

pereți și tavan, tarchet la pardoseli. 
 

4.3. Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi  
 Criterii compozitionale : 
- zonificarea pregnantă a funcţiunilor dezvoltate în timp pe această parcelă de teren;  



- păstrarea unor relaţii neconflictuale cu construcţiile existente în vecinătate;  
- marcarea volumelor construcţiei ca răspuns la tema de proiectare precum şi a acceselor 
principale în clădire;  
- asigurarea unor direcţii de vizibilitate optime din exteriorul clădirii. 

 

 ACCESE PIETONALE SI AUTO  
Accesul carosabil si pietonal există și este menținut.  
 

 ACCESE UTILAJE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR  
      In caz de necesitate, mașina de intervenție a pompierilor are acces la clădiri din strada 
Pacea. 
 
4.4. Integrararea și amenajarea noilor constructii și armonizarea cu cele 
existente  

 Integrarea și amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele existente în zonă 
se va realiza prin materialele utilizate, destinația clădirilor și regimul de înălțime propus.  

 
4.5. Modalități de organizare și armonizare a constructiilor propuse cu cele 
existente: 

Realizarea unei compoziții volumetrice armonioase a cladirilor spre domeniul public,  
alinierea construcțiilor noi cu clădirile învecinate, păstrarea distanței necesare față de 
vecinătăți. 

Datorită caracterului zonei, armonizarea cu construcțiile existente în zonă, este 
asigurată și prin regimul de înălțime redus ( P).  

 
4.6. Principii și modalități de integrare și valorificare a cadrului natural și de 
adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei 

Amplasarea obiectivului în cadrul terenului s-a realizat luând în calcul funcțiunea, 
necesitățile beneficiarului, forma terenului, (vecinii) poziția acestuia față de străzile 
adiacente.  

  
4.7. Condiții de instituire a regimului de zonă protejată și condiționări impuse de 
acesta. 

Zona studiată nu are un caracter special din punctul de vedere al construcțiilor de 
patrimoniu.  

 
4.8. Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării  

Construcția ce face obiectul acestei lucrări nu va influența poluarea din zonă. 
Îndepărtarea deșeurilor se realizează periodic, în baza unui contract încheiat între 
beneficiar și o firmă de specialitate. Vor fi respectate normele de igienă privind mediul de 
viață al populației. 
 
4.09. Prevederea unor obiective publice în vecinatatea amplasamentului 

In P.U.D.-ul prezent nu au fost propuse spre a fi realizate și alte obiective decat cele 
propuse în zona studiată. 
4.10. Solutii pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi, amenajari 
exterioare 



Aceste lucrari constau în protejarea spatiilor verzi și a plantațiilor existente. Se vor 
reface zonele afectate după terminarea lucrărilor de construire. 
 
Conform legii 350/2001 actualizata privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, publicată în Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001, anexa nr. 2 - definirea 
termenilor utilizaţi în lege:  

Indicatori urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul 
proiectării şi al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc şi se calculează după 
cum urmează:  

- procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafaţa construită 
(amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare) şi 
suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu 
excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, 
scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la 
nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită.  

- coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafaţa construită 
desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei inclusă în 
unitatea teritorială de referinţă. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: 
suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu 
destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate 
protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor 
şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces 
pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie;  
 

5. CONCLUZII 
5.1. Consecințele realizării obiectivului propus 

Prin investiția propusă se va realiza o construcție ușoară pe structură metalică 

cu închideri și acoperiș din panouri sandwich, pe parcela studiată formata dintr-un 

singur spațiu, care va asigura condiții de depozitare optime pentru arhivă. 

 
5.2. Masuri (sarcini) ce decurg in continuarea P.U.D.-ului 
Investitia se va realiza integral de beneficiar. 
1. Eliberare amplasament  
2. Echipare 
3. Construire arhivă P. 
5. Acces carosabil. 
6. Spatii verzi, amenajari exterioare. 
 
După obținerea aprobării PUD prin Hotararea Consiliului Local al Mun. Botoșani, 

beneficiarul, pe baza C.U. emis de Primaria Botosani va putea trece la fazele DTAC și PTh. 
de proiectare. 

Dupa aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, acesta se constituie în act de  
autoritate al administrației locale și capătă valoare juridică.  

De asemenea, materializarea propunerilor prezentului proiect va contribui 
la dezvoltarea zonei, păstrându-i funcţiunea predominantă – construcții de 
instituții și servicii.  



Din aceste motive, considerăm propunerile proiectului ca fiind categoric în 
beneficiul zonei. 

Pe parcursul elaborarii documentatiei, investitorul va obtine toate avizele si  
acordurile  emise  de organele  în drept, potrivit legislatiei în vigoare.  

In cazul devierii de conducte, această operațiune se va face pe cheltuiala  
beneficiarului de investiție și  cu  asistentă tehnică de specialitate.  

BAZA LEGALA  
Pentru întocmirea Planului Urbanistic de Detaliu este strict necesar a se ţine seama de 
legislaţia specifică urbanismului, precum şi de legislaţia complementară domeniului, astfel:  
 Legea nr. 50/1991privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru 
realizarea locuinţelor - republicata;  

 ORDIN nr. 91 din 25 octombrie 1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de 
autorizare şi a continutului documentatiilor prevazute de Legea nr.50/1991;  
CONSTRUIRE ARHIVĂ P. 
 Legea nr. 286/6 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;  

 Legea nr. 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, privind amenajarea teritoriului si 
a urbanismului;  

 Legea nr. 18/29 iulie1991 privind fondul funciar - republicata;  

 Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară - republicata;  

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;  

 Legea nr. 114/1996 Legea Locuinţei - republicata;  

 Legea nr. 247/2005 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, 
precum si unele masuri adiacente;  

 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;  

 Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru o cauză de utilitate publică;  

 LEGE nr.528/25 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum şi 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. 422/2001 actualizata 2013 privind protejarea monumentelor istorice – republicata; 

 Legea nr. 96/1995 privind aprobarea O.G. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a 
regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din 
funcţiune, aparţinând instituţiilor publice;  

 Legea nr. 107/1996 Legea Apelor;  

 HGR nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism - republicata;  

 Codul Civil  

 Ordin nr. 44/1998 Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum – mediu 
înconjurator;  

 HGR nr. 101/1997 Norme privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara;  

 Ordinul nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandarilor privind mediul 
de viata al populatiei - modificat;  

                                               

                                     Intocmit:  c.arh. Munteanu Rodica 


