PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOŞANI
SERVICIUL AUTORIZĂRI IN CONSTRUCŢII SI URBANISM
NR. _________________2018

VICEPRIMAR,
Marian Murariu

RAPORT DE SPECIALITATE
Se propune spre analiză şi aprobarea Consiliului Local al municipiului Botoşani documentaţia de
urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - aleea Irișilor nr. 9C, NC/CF 65520“, întocmită de către SC
H”Art Studio SRL – urbanist cu drept de semnătură c.arh. urb. Mihai Mihăilescu, în vederea realizării
obiectivului “construire locuinţă Sp+P+M”, de către investitorul Anghelache Mihaela-Daniela.
În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 cu modificările si completările ulterioare, Primăria
municipiului Botoşani , prin reprezentanţii săi legali, a eliberat Certificatul de urbanism nr.
252/13.04.2018 în baza căruia s-a întocmit documentaţia de urbanism şi au fost obţinute avizele şi
acordurile prevăzute de lege.
Terenul necesar construirii obiectivului, în suprafaţă de 800,00 mp, aparţine solicitantei
Anghelache Mihaela-Daniela, fiind proprietate privată.
Terenul este situat în intravilanul municipiului Botoşani, U.T.R. nr. 49 – LMu1 - zonă rezidenţială
cu clădiri P, P+1, P+2 (până la 10 m înălţime) de tip urban, subzonă exclusiv rezidenţială (locuinţe şi
funcţiuni complementare). Studiul geotehnic anexat documentaţiei afirmă că amplasamentul studiat nu
ridică probleme de stabilitate şi nu este supus inundaţiilor, fiind posibilă amplasarea construcţiilor.
Caracteristici construcţii propuse:
-

Locuinţă
o Regim de înălţime: Sp+P+M
o Suprafaţa construită la sol: 115,56 mp.
o Suprafaţa construită desfăşurată: 248,00 mp.
Propunem: aprobare P.U.D.

Condiţii :

•
•
•
•

S parcelă de referinţă = 800,00 mp
P.O.T. = max. 16,00 %
C.U.T. = max. 0,320
Locuinţă
o Regim de înălţime : Sp+P+M
o H max la cornişă = 7,00 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului
sistematizat
o H max la coamă = 10,00 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului
sistematizat
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MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE H O T Ă R Â R E
pentru aprobarea documentaţiei “Plan Urbanistic de Detaliu - aleea Irișilor nr. 9C, NC/CF 65520“
în vederea realizării obiectivului “ construire locuinţă Sp+P+M”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerea d-lui viceprimar Marian Murariu cu privire la aprobarea unei documentaţii
de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - aleea Irișilor nr. 9C, NC/CF 65520“ în vederea realizării
obiectivului “ construire locuinţă Sp+P+M”,
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. 36 alin. 2 lit.”c” şi alin. 5, lit. “c” din Legea nr. 215/2001, 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.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă documentaţia Plan Urbanistic de Detaliu - aleea Irișilor nr. 9C, NC/CF
65520“ în vederea realizării obiectivului “ construire locuinţă Sp+P+M” de către Anghelache MihaelaDaniela, conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 57/2018, întocmit de către S.C.
H”Art Studio S.R.L., coordonator urbanistic c.arh. urb. Mihai Mihăilescu, anexă care face parte integrantă
din prezenta hotărâre, cu următoarele condiţii :
•
•
•
•

S parcelă de referinţă = 800,00 mp
P.O.T. = max. 16,00 %
C.U.T. = max. 0,320
Locuinţă
o Regim de înălţime : Sp+P+M
o H max la cornişă = 7,00 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului
sistematizat
o H max la coamă = 10,00 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului
sistematizat

Art. 2 Prezenta hotărâre îşi menţine valabilitatea pe o perioadă de 12 luni de la data aprobării.
Art. 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, Oana-Gina Georgescu

