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ÎNTOCMIT,
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MEMORIU GENERAL

1. DATE DE RECUNOAŞTERE
Denumirea lucrării:

3.1.

P.U.D. - Plan Urbanistic de Detaliu pentru obţinerea A.C. în vederea
construirii unei locuinţe parter, în mun. BOTOŞANI, George Coşbuc, nr. 14, jud.
BOTOŞANI.
o

Beneficiar: HERŢANU MARCEL LAURENŢIU

o

Proiectant: S.C. TON IMPEX S.R.L.

o

Data elaborării: aprilie 2014

3.2.

Obiectul lucrării:

Prezenta documentaţie are ca obiect studierea condiţiilor de amplasare a unei
locuinţe parter, în mun. BOTOŞANI, George Coşbuc, nr. 14, jud. BOTOŞANI, a
elementelor urbanistice ce vor sta la baza întocmirii documentaţiei pentru eliberarea
autorizaţiei de construire, cum ar fi:
o

dimensionarea, funcţionalitatea şi aspectul arhitectural al construcţiei,

o

rezolvarea circulaţiilor carosabile şi pietonale,

o

situaţia juridică a terenurilor,

o

echiparea cu utilităţi a terenurilor,

o

ridicarea interdicţiei temporare de construire.

Terenul pe care se va realiza construcţia este proprietatea numitului HERŢANU
MARCEL

LAURENŢIU,

conform

contractului

de

vânzare

cumpărare

nr.3510/13.12.2013, autentificat, suprafaţa terenului fiind de S = 986,00mp în acte 986,00 mp măsurată. Folosinţa actuală este arabil, având categoria prin UTR 46 - LMu1
rezidenţială cu clădiri P, P+1, P+2 şi destinaţia subzonă exclusiv rezidenţială cu clădiri
de tip rural fără echipare edilitară de tip urban - (conf. CU).
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Regim special impus terenului - cu interdicţie temporară de construire până
la întocmire şi aprobare P.U.D.
În prezent pe acest teren nu există construcţii.
Accesul auto şi pietonale se va face de la drumul existent în partea de NV – str.
George Coşbuc.
Din punct de vedere al echipării tehnico-edilitare pe lângă terenul pe care se
va realiza locuinţa trece numai reţelele de utilitate publică – IRE şi telefonie.

2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE
Terenul, în suprafaţă de 986,00 mp, situat în intravilanul mun. BOTOŞANI, jud.
BOTOŞANI, este proprietatea numitei HERŢANU MARCEL LAURENŢIU conform
contractului de vânzare cumpărare nr.3510/13.12.2014, autentificat.

3. SITUAŢIA EXISTENTĂ
Terenul proprietatea particulară este situat in intravilanul mun. BOTOŞANI,
George Coşbuc, nr. 14, jud. BOTOŞANI in suprafaţa de 986,00 mp, folosinţa actuală
arabil şi destinaţia zonă rezidenţială. Imobilul descris este identificat cu numărul
cadastral 62369, cart. fun. 62369 şi are următoarele vecinătăţi:
o
o
o
o
3.1.

N – drum acces str. George Coşbuc.
E – proprietate Cărămidaru, Bobuţanu, Jora.
S – pârâul SITNA.AFIRA
V – proprietate Nechifor Costache.
Circulaţia:

Accesul auto şi pietonal se face din drumul existent - str. George Coşbuc.
3.2.1. Regim juridic - conf. Certificatului de urbanism
3.2.2. Regim econ. - conf. Certificatului de urbanism
3.2.3. Regim tehnic - conf. Certificatului de urbanism

Proiectul întocmit pentru obţinerea autorizaţiei de construire va respecta
reglementările urbanistice din prezentul PUD ce va fi supus avizării Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului şi urbanism precum Comisiei de Urbanism şi aprobării în
Consiliul Local al municipiului împreună cu avizele şi acordurile solicitate.
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3.3. Echipare edilitară
3.3.1. Alimentarea cu apă
Alimentarea cu apă se va face de la puţ propriu cu pompă hidrofor.
3.3.2. Canalizarea
Pentru apele uzate menajere se va utiliza fosa septică/bazin vidanjabil realizată
din beton armat şi prevăzută cu hidroizolaţie pentru prevenirea infestării mediului
înconjurător.
3.3.3. Alimentarea cu căldură
Încălzirea se va realiza cu sobe şi CT proprie.
3.3.4. Alimentarea cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza prin racord la
reţeaua de joasă tensiune existentă.
3.3.5. Alimentarea cu gaze naturale
Terenul pe care se va realiza clădirea nu dispune deocamdată de posibilitatea
racordării la reţea.
3.4. Caracteristici de amplasament (a se vedea Studiul geo-tehnic)

4. REGLEMENTĂRI
4.1. Amplasare
Terenul este situat in intravilanul mun. BOTOŞANI, str. GEORGE COŞBUC,
nr.14, jud. BOTOŞANI având suprafaţa măsurata de 986,00 mp, categorie arabil.
4.2. Aliniament
Amplasarea noii construcţii - stradal şi faţă de limitele laterale – se prevederile
Codului Civil şi pe cele cuprinse în normele de protecţie contra incendiilor.
Retragerile impuse prin CU au un caracter minimal şi au fost completate pentru
realizarea următoarelor cerinţe de asigurare a confortului urban:
o

Asigurarea respectării normelor de însorire şi iluminat natural,

o

Respectarea condiţiilor de vizibilitate în acord cu realizarea intimităţii de
locuire pentru construcţiile învecinate,

o

Asigurarea protecţiei contra zgomotului şi a nocivităţilor

o

Obţinerea unei anumite grupări a construcţiilor în ansambluri, pentru care se
urmăreşte o dezvoltare coerentă,
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o

Respectarea condiţiilor generale de protecţie contra incendiilor, prin
asigurarea accesului autovehiculelor sau formaţiilor de pompieri,

o

Anexele se vor amplasa în condiţiile respectării Codului Civil

4.3. Înălţimea maximă
Pentru investiţii de locuinţe individuale din zonă este permisă înălţimea maximă
de 2 niveluri, până la 10,00m - P, P + 1 şi P + 2.

REGIM H propus este PARTER
H propus la cornişă este de:
o 4,90m faţă de cota ± 0,00,
o 5,90 faţă de cota terenului amenajat.

4.4. Procentul de ocupare a terenului (POT)
P.O.T. max = 15,00%
P.O.T. propus = 11,23%

4.5. Coeficientul de utilizare a terenului (CUT)
C.U.T. max = 0,15
C.U.T. propus = 0,11

5. ELEMENTE DE TEMĂ
Lucrarea propusă a se realiza constă în amplasarea pe teren a parter, în
intravilanul mun. BOTOŞANI.
5.1. Descrierea soluţiei
Amplasarea obiectivului este realizată respectând normele de proiectare şi
execuţie.
Caracteristici ale construcţiei propuse:
a) dimensiuni în plan de gabarit: 14,20 m x 8,70 m;

SCONSTR. = 110,76 mp
SCONSTR.DESF = 110,76 mp
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b) regim de înălţime: parter

o HLIBER PARTER = 2,55 m;
o HSTREAŞINĂ - 2,65 m faţă de cota ± 0,00;
o HSTREAŞINĂ - 3,65 m faţă de cota terenului amenajat;
o HCOAMĂ - 4,90 m faţă de cota ± 0,00;
o HCOAMĂ - 5,90 m faţă de cota terenului amenajat
Locuinţă parter:
PARTER :

living:

4,85 m x 5,05 m

Su = 24,89 mp

bucătărie:

3,31 m x 3,15 m

Su = 9,76 mp

terasă:

2,20 m x 8,70 m

Su = 18,11 mp

dormitor:

3,90 m x 3,10 m

Su = 12,09 mp

dormitor:

3,90 m x 3,10 m

Su = 12,09 mp

baie:

1,65 m x 3,10 m

Su = 5,12 mp

hol:

1,50 m x 3,15 m

Su = 4,72 mp

terasă:

1,80 m x 1,50 m

Su = 2,70 mp

scări:

1,50 m x 1,50 m

Su = 2,25 mp

Total suprafaţă utilă

Su = 91,33 mp

Su = 91,33 mp

d) sistem constructiv:
o structură:

zidărie portantă întărită cu stâlpişoti şi centuri BA.

o fundaţii:

continui din beton simplu C8/10 şi elevaţii din beton armat
C12/15, cu placa de peste elevaţie din beton armat C12/15
cu o grosime de 13 cm şi armată cu plase sudate de
diametru 6 mm, cu ochiuri de 10x10 cm.

o pereţi:

BCA/cărămidă.

o planşee :

lemn.

o şarpantă:

lemn.

o învelitoare: tablă Lindab

e) finisaje:
o exterioare:

tencuieli şi zugrăveli cu var lavabil la pereţi şi învelitoare din
tablă Lindab,
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o interioare:

tencuieli şi zugrăveli simple la pereţi, pardoseli din parchet în
camere gresie porţelanată în holuri şi grupuri sanitare.

5.2. Mod de utilizare a terenului - BILANŢ TERITORIAL
o STEREN = 986,00 mp
o SCONSTR. =

110,76 mp

o SCONSTR.DESF = 110,76 mp
o P.O.T. propus = 11,23
o C.U.T. propus = 0,11
o SP. VERZI = 686,64 mp, respectiv 70%

6. CONCLUZI
Ţinând seama de concluziile rezultate din prezentul studiu PUD bazat şi pe PUGul mun. BOTOŞANI şi a Studiului geo-tehnic, proiectantul consideră posibilă realizarea
investiţiei, iar detaliile de proiectare vor fi prezentate separat pentru fiecare specialitate
în fazele următoare.

ÎNTOCMIT,
Arh. Nicolae CHIRILĂ
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