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MEMORIUL GENERAL
1.INTRODUCERE
1.1. Date de recunoa tere a documenta iei:
NR.PROIECT:

082017

FAZA

P.U.D.

DENUMIREA PROIECTULUI: EXTINDERE APARTAMENT CU DESTINA IA LOCUIN
PARTER I BECI LA SUBSOL
AMPLASAMENT:

Str. S venilor nr. 21, Sc. B, Ap. 02, mun. Boto ani
(fost str. S venilor nr. 27, Bl. H9, Sc. B, Ap. 2, Parter)

BENEFICIAR:

Vasile GÎNJU

PROIECTANT GENERAL:

SC LEO PROIECT SRL

DATA ELABORARII:

Feb. 2018

1.2.Obiectul proiectului
Obiectul proiectului const în elaborarea solu iei urbanistice pentru construirea
unei extinderi cu destina ia locuin beneficiarului, în vederea ob inerii concesiunii
terenului necesar de la Consiliul Local al Municipiului Boto ani.
Planul Urbanistic de Detaliu aprobat este necesar pentru elaborarea Documenta iei
Tehnice pentru Autorizarea Construirii, în baza c reia beneficiarul urmeaz s solicite
eliberarea Autoriza iei de Construire pentru obiectivele men ionate.
Terenul pe care se va amenaja viitoarea investi ie este domeniul privat al
municipiului Boto ani.
Proiectul s-a întocmit în conformitate cu Contractul încheiat între Beneficiar i
Proiectant, având drept obiect elaborarea documenta iei tehnice necesare ob inerii concesiunii
asupra unei parcele de teren necesar extinderii apartamentului.
Proiectul include prescrip iile din Certificatul de Urbanism nr. 648 din 07.09.2017,
eliberat de Prim ria Municipiului Boto ani.
2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE l ÎN ZON
2.1. Concluzii din documenta ii deja elaborate
2.1.1.-Situarea obiectivului în cadrul localit ii
Investi ia se va realiza pe terenul intravilan concesionat de beneficiar în intravilanul
municipiului Boto ani, UTR 9, în str. S venilor nr. 21, Sc. B, Ap. 02, mun. Boto ani,
(fost str. S venilor nr. 27, Bl. H9, Sc. B, Ap. 2, Parter) în zona intr rii Spitalului de Psihiatrie
Copii, municipiul Boto ani.
Ea are dimensiunile 7,94 ml x 1,30 ml i este extinderea spre sud a apartamentului
beneficiarului.
Apartamentul beneficiarului se învecineaz cu casa sc rii blocului propriu i cu
apartamentul Tiberiu Constantin CHIOPU, în plan vertical, Sc. B, Ap. 04, aflându-se la
rost, lâng apartamentul vecinei Maria HU U de la scara de lâng – bl. 21, sc. C, ap. 1.
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Folosin a actual a parcelei este de spa iu verde neamenajat.
2.1.2-Concluziile studiilor de fundamentare
Investi ia a necesitat un Plan topometric.
În urma studiilor de fundamentare se poate trage concluzia c investi ia propus se
poate realiza în bune condi ii pe amplasamentul propus.
Ridicarea topografic , având avizul Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar
Boto ani figureaz la Anexe PUD.
2.1.3-Prescrip ii i reglement ri, din documenta ii de urbanism elaborate
Parcela se situeaz în UTR 9 – L lu1 - conform P.U.G.- BOTOSANI - zona exclusiv
reziden ial locuin e i func iuni complementare, de tip urban, cu cl diri locuin e multifamiliale
tip urban, în ime peste 10m., cu echipare edilitar de tip urban.
2.2. Concluzii din documenta ii elaborate concomitent cu P.U.D.
Func iunile dorite de beneficiar, resursele amplasamentului i prescrip iile urbanistice
ale UTR 9, sunt congruente unele cu altele, astfel încât investi ia propus , la parametrii
dori i de beneficiar, se poate realiza pe acest amplasament.
3. ANALIZA SITUA IEI EXISTENTE
3.1. Accesibilitatea la c ile de comunica ii
Accesul în extinderea propus se face din apartamentul beneficiarului.
3.2. Suprafa a ocupat , limite i vecin
i
Suprafa a total a parcelei propuse este de 10,50 mp.
Solu ia de organizare func ional a suprafe ei parcelei este condi ionat de parametrii i
atributele urbanistice proprii parcelei, dintre care forma i dimensiunile ei sunt foarte
importante. Forma parcelei este dreptunghiular .
Dimensiunile laturilor parcelei sunt:
-spre sud, latura mare a dreptunghiului are 7,96 ml;
-spre est, latura mic are 1,30 ml;
Parcela un este delimitat în nici un fel.
3.3. Suprafe e de teren construite i suprafe e de teren libere
Parcela studiat nu este ocupat în prezent, ea având vegeta ie spontan , s lbatic .
La momentul elabor rii P.U.D., terenul nu era îns mân at cu nici o cultur agricol .
3.4. Caracterul zonei, caracteristici urbanistice
Zona are un caracter exclusiv reziden ial, de locuin e multifamiliale, S+P+4E, cu
în imi maxime de peste 10 ml.
Întâlnim i institu ii, private i de stat. (Spitalul de psihiatrie copii, magazine mixte de
cartier).
Func iunile prezente sunt complementare locuirii.
3.5. Destina ia cl dirilor existente în zon
Zona studiat este ocupat , dominant, de construc ii destinate locuirii, locuire de tip
urban. Sunt îns i cl diri destinate activit ilor de servicii.
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3.6. Titluri de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafe elor
ocupate
În zona studiat exist terenuri ce se încadreaz în dou categorii de proprietate:
- Zona str zii - domeniu public de interes local, str. S venilor;
- Terenuri private - proprietate a persoanelor fizice, edificate cu construc ii pentru
prest ri servicii;
Identificarea parcelei în studiu se face în Planul urbanistic de detaliu, U3-Reglement ri.
3.7. Concluziile studiului geotehnic privind condi iile de fundare
Nu este cazul.
Tectonica zonei
Municipiul Boto ani este situat în apropiere de fractura care trece pe lâng localit ile
Ib ne ti-Borze ti-Todireni (cca. 20 km).
Din aceast structur rezult o zon cu stabilitate mare pe plan local, dar labil prin
influen a mi rilor seismice, provocate de epicentre mai îndep rtate.
În jude ul Boto ani, de-a lungul timpului, au avut loc o serie de seisme locale, care nu
au avut intensitate mai mare de gradul 4 (Atanasiu le nume te „cutremure moldavice").
Între anii 1893 - 1916 au avut loc 3 cutremure locale în jude ul Boto ani:
' În mai 1895
- ora 5 h 35 min., Horodniceni, gr.3, local;
' În 28 decembrie 1898 - ora 1 h 38 min., Dorohoi, gr.3, local;
' În 7 mai 1902
- ora 16 h 35 min., Boto ani, gr.3, local.
Seismele din nordul Moldovei, cel pu in acelea cu focarul pe linia Boto ani - Curte ti,
Dorohoi se claseaz între cutremurele care î i au focarele pe linii ale Platformei Podolice.
Între anii 1893 - 1916 - pe linia Boto ani - Dorohoi s-au înregistrat cutremurele:
' În 10 septembrie 1893 - Boto ani, Curte ti gr. 3;
' În 31 august 1884
- Boto ani gr. 4, Dorohoi gr. 3;
' În 6 februarie 1904
- Boto ani gr. 3;
' În 6 octombrie 1908
- Boto ani gr.4;
' În 7 iunie 1912
- Boto ani i Dorohoi gr.4.
Clima zonei studiate
Municipiul Boto ani se g se te în depresiunea Boto ani - Darabani, la contact cu
dealurile vestice, situa ie care îi imprim astfel un climat continental excesiv
(continentalism specific).
Tipul de climat men ionat este caracterizat prin producerea unor geruri mari iarna i
a unor c lduri tropicale vara, frecvente viscole violente i secete prelungite unii ani.
Temperatura medie multianual a aerului este de 8,6 0 C, cu temperatura lunar
minim de -4,1° C (ianuarie) i temperatura lunar maxim de + 20,1 ° C (iulie).
Precipita iile medii anuale sunt de cca 570 mm., cu medii anuale maxime de 950
mm i medii anuale minime de 340 mm.
Precipita iile care cad în zon sunt direct propor ionale cu temperatura aerului, originea
maselor de aer, dinamica acestora, fiind influen ate i de orografia i localizarea geografic a
jude ului Boto ani.
Astfel c , aceste cauze impun ca 2/3 din cantitatea de precipita ii s cad în intervalul
aprilie - august, dup care scad, în intervalul decembrie-aprilie.
În zona municipiului Boto ani i a comunelor limitrofe, sunt dominante vânturile de
nord-est (23,6 %) sud-est (18,7 %), nord (10,7 %), vest (2,1 %), est (1,7 %) i cele dinspre
nord - est (6,4 %). Ca urmare, roza vânturilor are o form alungit , de fus.
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Condi ii de fundare
• Amplasamentul studiat nu ridic probleme de stabilitate. Construc ia
propus se poate edifica pe amplasamentul propus.
• Parcela studiat nu prezint pericol la inunda ii.
• Stratul de fundare este format dintr-un complex argilos pr fos galben plastic
vârtos. Fundarea se va realiza prin dep irea obligatorie a stratului de sol vegetal,
respectându-se condi iile de încastrare în stratul viu i adâncimea de fundare conform
normativelor în vigoare i caracteristicilor obiectului proiectat.
Ca solu ie de fundare se recomand fundarea direct în complexul argilos pr fos
galben plastic vârtos.
Se va ine seama de posibilitatea infiltr rii apelor de suprafa în umpluturile din jurul
funda iilor i se vor lua m suri în consecin .
Întrucât terenul de fundare se încadreaz în categoria p mânturi sensibile la umezire
grupa A, astfel încât, pentru proiectarea, execu ia i apoi exploatarea construc iei se vor
respecta prescrip iile Normativului P7/2007.
• La realizarea umpluturilor, indiferent de destina ia lor i de natura materialului utilizat,
se va asigura, la punerea în oper , un grad minim de compactare. În acest sens se va asigura,
la punerea în oper , un grad minim de compactare. În acest sens se vor respecta prevederile
din normativele C 169-88 i C29- 86.
• La proiectare se vor avea în vedere preciz rile Normativelor actuale, în ceea ce
prive te
• La proiectare se vor avea în vedere preciz rile Normativelor actuale privind adâncimea
maxim de înghe , seismicitatea i evaluarea ac iunilor din vânt i z pad , încadrarea
amplasamentului la regimul climato-meteorologic specific arealului geografic c ruia îi apar ine
municipiul Boto ani, zona C - dup STAS 10101/21-92 i zona B - dup STAS 10101/20-92.
• Adâncimea de înghe – dezghe , conform STAS 6054-77, este de 1,10 m.
• În proiectare i execu ie se vor respecta standardele, normativele i normele în
vigoare, inclusiv normele P.S.I., care impun fundarea la aceia i adâncime.
3.8. Accidente de teren, cu precizarea pozi iei acestora
Zona amplasamentului are stabilitatea general i local asigurat . Nu se semnaleaz pe
amplasament existen a unor accidente subterane – beciuri, gropi de gunoi dezafectate, etc.
3.9. Adâncimea apei subterane
Apa subteran a fost interceptat la adâncime de 10,3 ml de la nivelul terenului, fapt ce
nu implic acordarea unor m suri deosebite la realizarea hidroizola iei precum i a protec iei
funda iilor contra ac iunii apelor subterane.
3.10. Parametrii seismici caracteristici zonei
În conformitate cu Normativul P100-1/2013, zona seismic în care se încadreaz
amplasamentul este caracterizat de:
- accelera ia activit ii terenului pentru proiectare ag = 0,15g;
- perioada de col Tc = 0,7 sec.
3.11. Analiza fondului construit existent
Zona studiat este ocupat , dominant, de construc ii destinate locuirii, locuire de tip
urban. Locuirea este servit de construc ii relativ noi, cu o vechime de 20-40 ani.
Starea construc iilor este bun .
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3.12. Echiparea edilitar existent
În zona amplasamentului, situa ia echip rii edilitare se prezint dup cum urmeaz :
3.12.1.Alimentarea cu ap
Alimentarea cu ap rece este prezent în cadrul apartamentului care se extinde.
3.12.2.Canalizarea menajer i pluvial
Canalizarea este prezent în cadrul apartamentului care se extinde.
3.12.3.Alimentarea cu energie electric
Apartamentul care se extinde are bran ament propriu la re eaua de distribu ie eON
Electrica din blocul nr. 21, Sc. B.
În zon este prezent i iluminatul public.
3.12.4.Alimentarea cu energie termic
Apartamentul care se extinde are instala ie termic proprie, cu central termic pe gaz
natural.
3.12.5.Alimentarea cu gaze naturale
Apartamentul care se extinde are bran ament propriu la re eaua de distribu ie eON
Gaz din blocul nr.21, Sc. B.
3.12.6.Telefonizare i internet, re ea de cablu TV.
Apartamentul care se extinde are bran ament propriu la re eaua de internet i CTV din
blocul nr.21, Sc. B.
4. REGLEMENT RI
4.1. Obiectivele noi solicitate prin Tema-program
Tema program propus de beneficiar, este extinderea unui apartament de 2
camere, p strându-se destina ia de locuin , cu un balcon închis i un beci la
subsol.
Proiectul prevede realizarea urm toarelor obiecte-cl diri i utilit i:
a. la Locuin a Parter care cuprinde în prezent hol acces, grup sanitar, living,
buc rie, dormitor, se va ad uga un spa iu balcon pe parter i un beci, subt acest
balcon.
S util apartament = 47,45 mp;
Sc extindere =10,50 mp;
Dimensiuni extindere: în plan 7,96 m x 1,30 m
H strea in =2,75 m de la cota ±0,00;
H max.=3,35 m de la cota ±0,00.
b. TROTUARE: trotuar perimetral din beton, turnat la fa a locului, l ime = 60 m.
c. RACORDURI EDILITARE, RE ELE DE INCINT :
- alimentare cu ap i canalizare, nu este cazul;
- energie electric din re eaua apartamentului.
d. SPA IILE VERZI-AMENAJ RILE EXTERIOARE: înierbarea restului spa iului
verde.
e. PLATFORME, ACCESE, PARC RI: nu este cazul.
4.2. Func ionalitatea, amplasarea i conformarea construc iei
Amplasarea i func ionalitatea construc iei propuse sunt în concordan cu tema de
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proiectare i cu resursele urbanistice oferite de parcel . De asemenea, cu cerin ele specifice de
derulare a investi iei.
Func iunea principal a parcelei va fi cea de locuire de tip urban.
S construit = 10,50 mp,
Sc desf urat = 10,50 mp,
Clasa de importan III,
Categoria de importan D.
Construc ia propus va avea structur de zid rie autoportant din BCA, armat cu
stâlpi ori din beton armat la intersec iile zidurilor, grinzi de beton armat, plan eu din beton
armat, turnat la fa a locului, continuat de cel constituit din placa balconului etajului I.
Acoperi tip teras , atic de maxim 60 cm., învelitoare din carton bitumat, strea in cu
jgheab mascat.
Golurile din zid rie vor fi prev zute cu 2 ferestre tâmpl rie din PVC culoare lemn (similar
cu cea de la et.1), geam termopan.
DISTAN E
Construc ia va fi amplasat în prelungirea suprafe ei apartamentului beneficiarului,
ajungând la distan a de 2,00 m fa de linia bordurii parc rii asfaltate din apropiere.
În privin a celorlalte laturi, laturile construc iei propuse vor fi la distan ele de 18,00 m
fa de fa ada blocului din sud i 8,00 m fa de axul str zii S venilor.
ACCESE PIETONALE l AUTO
Accesul pietonal, se va face din apartamentul care se extinde, printr-o u
parapetul ferestrei.

decupat în

ACCESE UTILAJE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR
Accesul ma inilor de pompieri se poate face pân în parcarea str. S venilor nr. 21.
4.4. Integrarea noilor construc ii, armonizarea cu cele existente
Integrarea i amenajarea noii construc ii propuse i armonizarea cu cele existente în
zona mai larg , se va realiza prin func iunea dominant -locuire, prin regimul de
în ime Parter, prin stilul arhitectonic asem
tor fondului construit al zonei
(blocuri anii 1970-1980), prin finisajele i materialele utilizate.
În imea construc iilor din proximitate este de aproximativ 16,00 m.
În imea construc iilor dintr-o zon mai larg este cuprins în intervalul 13,00 m i
16,00 m.
4.5. Principii de interven ie asupra construc iei existente
Se va respecta stilul si propor iile stabilite pentru fa ada blocului nr. 21.
4.6. Modalit i de organizare i armonizare cu construc iile existente
Acoperi ul terasei va fi în sistem teras , cu un atic de minim 60 cm. cu jgheab mascat.
Cota cea mai de sus a învelitorii terasei extinderii nu va dep i cota pardoselii
apartamentului de la etajul I al blocului nr. 21, Sc. B.
4.7. Principii i modalit i de integrare i valorificare a cadrului natural i de
adaptare a solu iilor de organizare la relieful zonei
Amplasarea extinderii s-a stabilit avându-se în vedere c se va alipi la o fa ad de bloc
situat într-o incint destul de circulat .
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4.8. Condi ii de instituire a regimului de zon protejat i condi ion ri
impuse de acesta
Zona studiat nu prezint un caracter special din punct de vedere al faunei, vegeta iei,
sau a construc iilor existente, pentru a fi impuse condi ii speciale de protec ie.
4.9. Solu ii pentru reabilitarea ecologic i diminuarea polu rii
Extinderea propus nu va influen a semnificativ poluarea din zon , i nu va influen a
semnificativ zona din punct de vedere ecologic.
4.10. Propuneri de obiective publice în vecin tatea amplasamentului
În P.U.D. prezent nu sunt propuse spre a fi realizate obiective publice.
4.11. Solu ii pentru reabilitarea i dezvoltarea spa iilor verzi i a
amenaj rilor exterioare
S-a p strat o rezerv de teren pân la parcarea asfaltat , resurs ce va putea fi folosit
la crearea unui spa iu verde, înierbat.
Se va planta iarb de gazon i arbu ti decorativi în spa iul r mas pân la parcarea
asfaltat .
4.12. Profiluri transversale caracteristice circula iei
Nu este cazul.
4.13. Lucr ri necesare de sistematizare vertical
Extinderea nu necesit lucr ri de sistematizare vertical importante.
Cota terenului nu se va modifica.
Extinderea va avea cota ± 0.00 la o în ime de 0,85 m fa de CTS.
Va fi necesar un trotuar perimetral betonat, cu o l ime de 0,60 cm.
4.14. Regimul de aliniere i în

imea construc iilor; POT, CUT

ÎN
IMEA CONSTRUC IILOR
Extinderea propus va avea o în ime la strea in Hstrea
i o în ime Hmax.=3,35 m de la cota ±0,00.

in

=2,75 m, de la cota ±0,00

PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR
COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENULUI
Nerelevante
4.15. Asigurarea utilit ilor (surse, re ele, racorduri)
Alimentare cu ap rece, alimentarea cu ap cald , canalizarea apelor uzate.
Nu este cazul.
Extinderea nu va folosi ap -canal, fiind doar un spa iu tampon.
Alimentarea cu c ldur a extinderii
Nu este cazul.
Alimentarea cu energie electric
De la instala ia de energie electric a apartamentului.
Instala ii de telecomunica ii
Nu este cazul.
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5.CONCLUZII
5.1. Consecin ele realiz rii obiectivelor propuse
Realizarea investi iei propuse va crea un spa iu care se adaug apartamentului
existent, un spa iu pentru locuire permanent .
5.2. M suri (sarcini) ce decurg în continuarea P.U.D.-ului
Investi ia se va realiza integral de c tre beneficiar, cu toate etapele unei investi ii:
1. Preg tire amplasament.
2. Construc ia extinderii propriu-zise.
3. Echiparea cu utilit i.
4. Spa ii verzi, amenaj ri peisagistice exterioare.
Propunerile din cadrul P.U.D. vor sta la baza fazei urm toare de proiectare (P. T.E.).
Dup ob inerea aprob rii PUD prin Hot rârea Consiliului Local al Municipiului Boto ani i
încheierea contractului de concesiune teren, beneficiarul, pe baza aceluia i CU emis de
Prim ria Boto ani va putea trece la faza de proiectare P.T.E.

ef proiect,
Arh. urb. Monica BACINSCHI

