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04 MEMORIU GENERAL
1. INTRODUCERE
1.1 Date de recunoaștere a documentației.
Denumirea proiectului:
P.U.Z - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE
P+5(P+4E,P+3E retras) CU SPATII COMERCIALE LA PARTER,
AMENAJARE PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE,
ÎMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE ȘANTIER
conf. AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 3 / 16.05.2019 și
AVIZ C.T.A.T.U. nr.1754 din 16.04.2019

Investitor:
S.C. ACTIV PROINVEST S.R.L. – BOTOȘANI
Amplasament:
Botoșani, Aleea Maxim Gorki, nr. 9
Cf. nr: 59067, CAD nr: 59067
Proiectant general:
S.C. NEO STYLE S.R.L.
Botoșani, str. Unirii, nr.11A, ap.1
C.I.F. RO6868873
Număr proiect: 341 / 2019
Faza de proiectare: P.U.Z. (plan urbanistic zonal)
1.2 Obiectul lucrării
Scopul prezentei documentații este acela de a stabili condițiile de construire din punct
de vedere urbanistic, pentru terenul situat în municipiul Botoșani, aleea MAXIM GORKI, nr. 9,
CF nr 59067 Nr. Cad. 59067, în vederea realizării obiectivului ‖ CONSTRUIRE IMOBIL
LOCUINTE COLECTIVE P+5(P+4E,P+3E retras) CU SPATII COMERCIALE LA PARTER,
AMENAJARE PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN,
ORGANIZARE DE ȘANTIER ‖.

Conform prevederilor Plan Urbanistic General, zona studiată se încadrează în unitatea
teritorială de referință U.T.R. nr. 7.
Pentru parcela de referință se propune menținerea zonei funcționale existentă în PUG
LI - subzonă exclusiv rezidențială, locuințe și funcțiuni complementare, de tip urban cu mai
mult de trei niveluri, astfel încât întreaga parcelă să fie în subzona LIu2.
Pe zona constituită de parcelă, se propune realizarea unei construcții cu funcțiunea de
LOCUIRE, cu o capacitate de 24 apartamente și spații comerciale la parter.
Ținând cont că terenul este situat într-un cvartal de locuințe cu construcții cu regim de
înălțime P, P+M (1), P+3, P+4, P+6 și chiar P+10, corelat cu prevederile din P.U.G.B. și
R.L.U.B., (corespunzător categoriilor de funcțiuni propuse, similar cu art. 7.4.22), se propune
ca parcela studiată să fie tratată în concordanță cu construcțiile învecinate și cu permisiunile
zonei în ceea ce privește regimul de înălțime.
Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc condițiile pentru:
 Utilizarea funcțională a terenului, în relație cu planurile de urbanism aprobate în
zonă;
 Reglementarea funcțiunii terenului;
 Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și cu situația
propusă;
 Modul de ocupare a terenului și condițiile de aliniere a construcțiilor;
 Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri
adecvate;
 Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

Lucrarea are la bază Certificatul de Urbanism nr. 50 din data de 28.01.2019, emis
de Primăria Municipiului Botoșani.
Caracteristica zonei impune o aliniere conform situației stradale existentă, aliniere care
este dată de fațadele clădirilor existente.

1.3 Surse documentare
În vederea intocmirii Planului Urbanistic de Zona s-a studiat "Planul Urbanistic
General al ―Municipiului Botoșani" şi, Regulamentul General de Urbanism aferent
acestuia, HGR nr.525/1996, prevederile Codului Civil, Certificatul de Urbanism
eliberat de către Primaria Municipiului Botoșani cu nr.50/28.01.2019, precum şi studiile
preliminare întocmite pentru acest teritoriu:
- Suport Topografic ,
- Studiul Geotehnic,
- Studiul de Circulație.
- Studiu de Însorire.
Pe parcursul elaborarii Planului Urbanistic de Zonă au fost efectuate consultări cu
organismele teritorial interesate și sa emis - Avizul prealabil de oportunitate nr. 3 din
16.05.2019.
În vecinătatrea zone studiată prin PUZ există alte proiecte de investiţii elaborate,
aflate în curs de execuție – la adresa din Aleea Maxim Gorki, nr. 19.
La elaborarea Planului Urbanistic de Zonă, s-au avut în vedere prevederile
legislaţiei specifice, printre care:
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările
şi completările ulterioare;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism, indicativ
GM–007–2000, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului
nr. 21/N din 10 aprilie 2000;
- Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic
Zonal, indicativ GM–010–2000, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi
amenajării teritoriului nr. 176/N din 16 august 2000;
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din
intravilanul localităților, republicată;
- Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobată prin Ordinul
ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.701/2010;
- Ordin nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate
publică privind mediul de viată al populației;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 195/2005 privind protecţia mediului,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice şi private asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
481 din 13 iulie 2009;
- Normativ pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele
persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2001, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor
publice, transporturilor şi locuinţei nr. 649 din 25 aprilie 2001;
- Normativul P118/1999, art.2.2.2, tabelul 2.2.2.
- Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localităţi urbane, indicativ
P 132–93, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr.
10/N din 6 aprilie 1993;
- Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane,
aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 49/1998, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998;
- STAS 10144/1–91 Străzi. Profiluri transversale – Prescripţii de proiectare;
- STAS 10144/2–91 Străzi. Trotuare, alei de pietoni şi piste de ciclişti – Prescripţii
de proiectare;
- STAS 10144/3–91 Străzi. Elemente geometrice – Prescripţii de proiectare;
- Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local aferent acestuia a fost elaborat
conform conţinutului-cadru prevăzut în Ghidul GM 010–2000 (Capitolul 3).

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
2.1 Evoluția zonei
Urbanismul urmăreşte stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţilor urbane şi
rurale, în acord cu potenţialul economic, social, cultural şi teritorial al acestora şi cu
aspiraţiile locuitorilor.
Terenul studiat în cadrul P.U.Z. se situează în partea centrală a Municipiului
Botoșani, conform planșei de încadrare în localitate, în zona Bisericii Sf. Dumitru, în

proximitatea unor arterei importante ale orașului – Strada Arhimandrit Marchian și B-dul.
Mihai Eminescu.
Pe raza de acțiune a amplasamentului în zona de protecție se găsesc o serie de
monumente istorice ce fac parte integrantă din patrimoniul cultural local și anume:
 CASA SĂVINESCU - an. 1920, cod. BT-II-m-B-01887; B-dul. M. Eminescu, nr. 61.
SĂVINESCU AVOCAT și PREFECT 1917-1918 și OLGA SĂVINESCU Prof. la Școala Normală
de Fete ,, DESPINA DOAMNA" 1918-1938. Construită în stil neo românesc
Stilul neoromanesc reprezinta un amestec interesant de elemente rasaritene bizantine și
motive arhitecturale și etnografice tărănești locale, precum și de anumite modele de arta
otomană și chiar teme de renaștere italiană târzie.
Aspectul tipic al unei case în stil neoromanesc este ilustrat in imaginea de mai jos:
Aici se pot sesiza clar elementele arhitecturale bizantine (de exemplu, arcada scurta,
coloanele mici și groase etc) și aspectul masiv, de cetate, al cladirii, care, împreună, alcatuiesc o
metaforă arhitectonică romantică.

Vedere fațada principală din B-dul. M. Eminescu.

Vedere fațada principală.


Vedere fațada laterală dreapta.

Vedere fațada laterală dreapta și posterioară.

CASA PRASA (azi Hotel BELVEDERE) - sec. XIX, cod. BT-II-m-B-01886; B-dul.
Mihai Eminescu, nr. 67.
Casa Prasa a fost înălţată la sfârşitul sec. XIX. Azi, este pusă în valoare ca urmare a
reabilitării la carea a fost supusă în anul 2008

Vederi fațada principală văzută din B-dul. Mihai Eminescu.

Vederi fațada laterală stânga și laterală dreapta văzute din B-dul. Mihai Eminescu.


CASA - cod. BT-II-m-B-01890; Aleea Maxim Gorki, nr. 13.
Casa a fost înălţată la mijlocul sec. XIX.
Azi, în urma incendiului din septembrie 2018 a rămas fără acoperiș, fiind distrusă în
proporție de peste 30%.
Vederi înainte și după incendiu.



Biserica Sf. Dumitru și Sf. Apostoli - cod. BT-II-m-B-01890; Aleea Maxim Gorki,
nr. 6.
Biserica a fost înălţată la în sec. XIX.
Din punct de vedere urbanistic, biserica construita in anul 1833, este monument istoric –
cod BT-II-m-B-01889. Construita de Ioan si Maria Mavromati, ajutati de "Meledniceru" Grigore
Raclis din Botosani, biserica este amplasata in zona centrala a orasului, într-un ansamblu de
locuințe colective cu regim de înalțime P, P+2, P+4.
Biserica prezinta un naos acoperit cu bolta “a vela” și abside boltite semicilindric, cu
intersectia directa a semicilindrului vertical.

Vedere înainte de restaurare.

Vedere după restaurare.

Monumentele istorice se clasează astfel:
a) În grupa A – monumente istorice de valoare națională și universală.

b) În grupa B – monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.
În cazul de față toate clădirile monument din perimetrul studiat sunt de grupă B.
Fiecare monument istoric are zona sa de protecție, delimitată pe baza reperelor
topografice, geografice sau urbanistice, funcție de trama stradală, relief și caracteristicile
monumentului istoric, după caz, prin care se asigură conservarea integrată și punerea în
valoare a monumentului istoric și a cadrului său construit sau natural.
Amplasamentul studiat este un teren neconstruit cu destinația de curți construcții,
(funcțiune proprie zonei centrale a orașului).
Zona în care se află terenul, în prezent este compusă în mare parte din blocuri de
locuințe colective cu regim de înălțime P+4, P+10; clădiri monumente istorice, baterii de
garaje, punct termic, etc.
Vezi imaginile de mai jos.

Vedere în aliniament din Aleea Unirii spre Aleea Maxim Gorki.

Vedere în parcurgere din Aleea Unirii.

Vedere din Aleea Maxim Gorki spre teren.

Vedere desfășurată din Aleea Maxim Gorki.

Vedere desfășurată din Aleea Maxim Gorki.

Vedere desfășurată din Aleea Maxim Gorki. Vedere teren studiat și Biserica Sf. Dumitru.

Vederi spre casa monument – cod. BT-II-m-B-01890.

Imaginile prezentate reliefează disponibilitatea de a se construi pe terenul studiat în
raport cu construcțiile învecinate (blocurile de locuințe, Biserica Sf. Dumitru).
TEREN Intravilan - curți construcții
Adresa:
Loc. Botoșani, Aleea Maxim Gorki, Nr. 9.
Nr. cadastral – CAD nr. 59067
Suprafaţa este - 1786,00 m.p. din acte; 1729,00mp din măsurători.
Construcţii existente:
- Pe amplasamentul studiat nu mai sunt construcții.
Conform extras de Carte Funciară.
 La momentul actual imobilul studiat (teren) aparține societății S.C. ACTIV
PROINVEST S.R.L. din Botoșani și a fost dobândit prin Contract de VânzareCumpărare nr. 604 din 05.10.2018.
 Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de
garanție și sarcini.
Întabulare drept de IPOTECĂ LEGALĂ (privilegiul restului de preț).
Destinația imobilului din PUG-ul Municipiului Botoșani „teren intravilan – curți
construcții” – UTR 7 – zona centrală - zonă cu funcțiunea dominantă fiind LIu1
(locuire și funcțiuni complementare).
Limita zonei de studiu privind integrarea obiectuvului în cartierul existent cuprinsă
între Aleea Maxim Gorki, Aleea Unirii și Str. Marchian, este ocupată preponderent de
locuințe colective cu un regim de înălțime de P+4, construcții colective edificate între anii
1965-1975. Cu o preponderență mai mica, în zonă sunt locuințe particulare P, P+M(1) și
blocuri de locuințe colective P+3, P+6, (P+10 - blocul din Str. Marchian).
Pentru amplasamentul studiat se impune un regim special datorită faptului că
este situat în zona de protecție a următoarelor monumente istorice:
a) – BISERICA SF. DUMITRU – cod. –BT-II-m-B-01889 se află situată în imediata
vecinătate, pe partea dreaptă a Aleei Maxim Gorki, la nr. 6, în sensul de parcurgere al
străzii cu sens unic de la Strada Marchian spre Aleea Unirii, pe latura de nord-est a
terenului studiat.
Distanțe: - 7,50m de la limita proprietății studiate până la limita proprietății bisericii.
- 24,55m de la limita proprietății studiate până la clădirea bisericii monument.
b) – CASA SĂVINESCU – cod. BT-II-m-B-01887, aflată în B-dul. M. Eminescu, nr. 61 a
fost construită la 1920.
Azi, împărțită între doi proprietari, adăpostește mai multe funcțiuni, cum ar fi – cafebar,
fastfood, locuire.
Distanțe: - la o distanță de 83,00m între cele două limite ale proprietăților.
d) – Casa Prasa – cod. BT-II-m-B-01886; B-dul. M. Eminescu, nr. 67 a fost construită în
sec. XIX.
Azi reabilitată, adăpostește funcțiunea de alimentație publică și Hotel Belvedere.
Distanțe: - la o distanță de 55,60m între cele două limite ale proprietăților.

e) – Casa – cod. BT-II-m- -B-01980; Aleea Maxim Gorki, nr.13 a fost construită pe la
mijlocul secolului XIX.
Azi, în urma incendiului din septembrie 2018 este deteriorată în proporție de peste
30% și este lăsată de proprietari în paragină.
Distanțe: - la o distanță de 44,25m de la limita proprietății până în clădirea monument.
- la o distanță de 30,30m între cele două limite ale proprietăților.

2.2 Încadrare în localitate
Terenul studiat în cadrul P.U.Z. se situează în Zona Centrală a Municipiului
Botoșani, zona A de impozitare, în imediata vecinătate a Bisericii Sf. Dumitru.
Terenul este cu o pantă ușoară de la vest la est, teren intravilan, liber de construcții.
Nu sunt riscuri naturale în zona studiată şi nici în vecinătăţi.
Funcțiunea propusă prin PUZ, de locuire și comerț (birouri) se va integra în mod
firesc în funcțiunea dominantă a zonei.

Vecinătăți, limite
Amplasamentul face parte dintr-un cvartal de locuințe delimitat astfel:
N, N-V – Pietonalul Unirii
E, N-E – Str. Cuza Vodă
S, S-E – Str. Arhimandrit Marchian
V, S-V – B-dul. Mihai Eminescu
Terenul studiat este delimitat astfel de vecinătăți:
- Nord – Punct Termic și blocuri de locuințe colective P+4E.
- Vest – blocuri de locuințe colective P+4E.
- Sud – blocuri de locuințe colective P+4E
- Est – aleea Maxim Gorki , Biserica Sf. Dumitru.

2.3 Elemente ale cadrului natural


Structura geomorfologică, relieful, rețeaua hidrografică.
Din punct de vedere geomorfologic, Municipiul Botoșani se încadrează în unitatea
„Câmpia Moldovei‖, subdiviziunea Jijia Superioară şi a Başeului ce apare ca o zonă
deluroasă, fragmentată prin văi de eroziune ce s-au dezvoltat de-a lungul reţelei
hidrografice a Jijiei.
Municipiul Botoșani este cuprins între Siret și Prut, în extremitatea de nord - est a
țării, la granita cu Ucraina (la nord) și Republica Moldova (la est). La vest și sud se
învecinează cu județele Suceava și Iași.
Orasul Botoșani este situat în zona de contact dintre regiunea dealurilor înalte de
pe stânga văii Siretului, în vest, și cea a dealurilor joase a Câmpiei Moldovei ce se întinde
către est. Dealurile din partea de vest a orașului fac parte din Podișul Sucevei – sectorul
șeii Bucecea-Vorona cu altitudini maxime de 250 metri ( Dealul Sulița) și cu altitudini
minime - 150 metri - în partea de sud-vest și nord-est. Între relieful înalt din vest, cu
caracter de coastă și cel de câmpie colinară din est, există un culoar depresionar (uluc) în
care este așezat municipiul Botosani.
 Clima
Municipiul Botosani se găseşte în depresiunea Botoşani – Darabani, la contact cu
dealurile vestice, situaţie care îi imprimă astfel un climat continental excesiv
(continentalism specific).
Tipul de climat menţionat este caracterizat prin producerea unor geruri mari iarna 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 și
medii anuale minime de 340 mm.
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
Pentru cunoașterea şi precizarea caracteristicilor geotehnice ale pamânturilor din
amplasamentul studiat, s-au efectuat lucrări de cercetare geotehnică constând din
executarea unor foraje geotehnice.
Din lucrarile de prospectare s-a evidenţiat următoarea stratificaţie:
- umplutura de pamant ;
- argila prafoasa, galbena, vartoasa ;
- argila nisipoasa, galbena, consistent vartoasa, ml.3,90m, culoarea devine
cafenie;
- argila nisipoasa, cafenie, vartoasa, ml.4,90m, stratul devine consistent vartos iar
culoarea este galbena;
- argila nisipoasa, galbena – verzui consistenta;
- argila nisipoasa, galbena – verzui vartoasa.
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.
Adancimea de fundare va fi aleasa de catre proiectantul de rezistenta, functie de
caracteristicile constructive.
Lucrările de investigare geotehnică, efectuate pe amplasamentul la care face referire
documentația de față, a interceptat apa subterană, la adancimea de 5,00m și are
caracter fluctuant.
 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
Zona ce face obiectul PUZ nu este expusă unor riscuri naturale.
 Peisaj
Zona ce face obiectul PUZ la momentul actual oferă privirii un teren gol, cu o vegetație
crescută dezordonat.

2.4 Circulația
În prezent accesul la parcelă se realizază din Aleea Maxim Gorki, cu posibilitate de
acces pe două laturi. Terenul este deservit de infrastructura rutieră existentă și poate avea
acces din - Aleea Maxim Gorki cu prelungire prin Aleea Unirii de pe care se poate ieși atât
în Strada Arhimandrit Marchian cât și în Strada Cuza Vodă.
Intreaga structură rutieră din cadrul ansamblului de locuințe – Cartierul Unirii a fost
recent refăcută, modernizată (2016) și corespunde necesităților zonei.
Aspecte privind desfăşurarea, în cadrul zonei, a circulaţiei rutiere.

Ampriza Aleilor Maxim Gorki și Unirii prezintă următoarele elemente constructive:
este cu sens unic de circulație și carosabilul asfaltat existent, pe unele porțiuni este
îngustat de locurile de parcare marcate.
Circulația pietonală în cvartal este deservită de trotuare cu lățimi de 0,90m până la
1,20m. De asemenea, datorită amplasării în zona centrală a orașului distanțele pietonale
față de punctele de interes (Primărie, Consiliu Județean, Piață, Finanțe Publice, Spital,
bănci, muzeu, restaurante și terase, parc, locuri de joacă, etc.) sunt ușor accesibile
pietonal (timp de parcurs 3 – 10min.).
Carosabilul are un profil corespunzător traficului şi îmbrăcăminte definitivă, din
mixturi asfaltice.
Capacităţi de transport:
Aleea Maxim Gorki și Aleea Unirii sunt străzi de categoria a IV-a, de circulație locală
redusă, cu sens unic pe inelul principal, cu o lăţime carosabilă de cca 4,00m la 6,20m.
Acostamentele au lăţimi de 0,90 m până la 1,20 pe una s-au două laturi ale carosabilului.
Legătură cu infrastructura rutieră a orașului există și este realizată din Aleea Unirii
cu ieșire în Strada Cuza Vodă și în Strada Athimandrit Marchian.
Necesităţi de modernizare a traseelor existente şi de realizare a unor artere noi.
Pentru asigurarea circulaţiei pe terenul, situat în zona ce face obiectul PUZ sunt
necesare:
- racordarea noului obiectiv la carosabilul existent la limita proprietății.
- realizarea circulației auto și pietonale în interiorul parcelei.
- realizarea parcărilor strict în interiorul parcelei, doar suprateran.
- trama stradală locală se va realiza pe principiul eficienţei utilizării teritoriului, a
continuităţii traseelor şi a asigurării caracterului de civilizaţie de tip urban, cu respectarea
prevederilor Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la
exigenţele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2001, aprobat prin Ordinul
ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 649 din 25 aprilie 2001;
Capacităţi şi trasee ale transportului în comun
Amplasamentul studiat, face parte dintr-un ansamblu delimitat pe trei laturile de
blocuri de locuințe colective și clădiri monument.
Accesul locuitorilor la rețeaua de transport public urban este facil. La mai puțin de
140m pe artera principală a orașului, respectiv B-dul. Mihai Eminescu se află stațiile de
Maxi Taxi. Stații de Maxi Taxi sunt și în Str. Marchian. Pe artera de tranzit a orașului,
respectiv Calea Națională, la aproximativ 500m se pot găsi stații de tramvai și taxi.
Intersecţii cu probleme, priorități
— nu sunt intersecții în zona studiată cu probleme.

2.5 Ocuparea terenurilor
- Evidenţierea corectă a regimului juridic şi de circulaţie a terenurilor:
Date de identificare din extrasul de carte funciară arată că terenul se află în
proprietatea privată a S.C. ACTIV PROINVEST S.R.L., inițiatoare a acestui proiect.
Teren dobândit prin contract de vânzare cumpărare autentificat cu nr. 604 din
05.10.2018.
A1 - Suprafața teren : 1.786,00 mp din acte; 1.729,00 mp din măsurători.
C.F. nr: 59067, CAD nr: 59067.
o Construcții existente cu Sc = 0,00mp:
- Conform extrs de C.F. – se notează întabulare drept de IPOTECĂ LEGALĂ din cartea
funciară 59067 UAT Botoșani (privilegiul restului de preț).
Regim special impus terenului UTR nr.7; imobil situat în zona de protecție a
monumentului istoric Biserica Sf. Dumitru, cod BT-II-m-B-01889; Casa Prasa – azi Hotel

Belvedere, cod BT-II-m-B-01886; Casa Săvinescu cod BT-II-m-01887 și Casa – cod BT-IIm-B-01889 azi aflată în stare de degradare în urma incendiului din 03.09.2018.
Interdicție temporară de construire până la întocmire PUZ și RLU aferent și
aprobare în Consiliul Local al Municipiului Botoșani.
Bilanț teritorial la parcela studiată:
Situație existentă
Teren studiat
Spații verzi
Construcții
Circulații pietonale
Circulații auto,
Rampe, parcaje
Indici urbanistici:
POT

Situație existenta
mp

%

1.786,00 / 1.729,00
1.729,00
0,00
0,00
0,00

100

100,00
0,00
0,00
0,00

Existent = 0%:

Sc = 0,00mp

Existent = 0,00

Scd = 0,00mp

(procent de ocupare a terenului)

CUT
(coeficient de utilizare a terenului)

REGIM DE ÎNĂLȚIME
(maxim la atic, cornișă)

0,00m
de la cota teren sistematizat.

Principalele caracteristici ale funcţiunilor ce ocupă zona studiată.
În zona studiată prin PUZ se constată următoarele tipuri de ocupare a terenurilor:
— căi de comunicaţie rutieră: Aleea Maxim Gorki și Aleea Unirii.
Relaţionări între funcţiuni
— zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare, cu interdicţie temporară de
construire până la întocmire P.U.Z. și RLU cu aprobare în Consiliu Local al Mun. Botoșani.
Gradul de ocupare a zonei cu fond construit.
În momentul actual, terenul este în proprietatea S.C. ACTIV PROINVEST S.R.L.,
conform C.F.nr.59067. Suprafaţa de 1.729,00 mp din măsurători a teritoriului analizat în
P.U.Z., este alcătuită dintr-un teren neconstruit.
Asigurarea cu servicii a zonei, în corelare cu zonele vecine
Amplasamentul studiat este amplasat într-o zonă construită ce dispune de toate
serviciile publice, urbane și edilitare aferente locuirii.
Asigurarea cu spaţii verzi
Terenul proprietate privată situat în zona ce face obiectul PUZ este neconstituit
ocupat integral cu spații verzi.
Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine
Nu sunt riscuri naturale în zona studiată şi nici în vecinătăţi.

2.6 Echiparea edilitară
Se menţionează faptul că pe planul de situaţie există rețele, conform avizelor de la
deţinătorii de reţele subterane afectate, după cum urmează:
Stadiul echipării edilitare a zonei.
Reţele de distribuţie apă potabilă şi reţele de canalizare:
Rețele de apă și canalizare (unde s-a emis aviz definitiv pentru amplasare
construcții nr. 253686 din 21.03.2019) în care se precizează că pe amplasamentul propus
se află conducte de alimentare apă și canal în funcțiune, conform trasărilor de pe planul de

situație ce vor fi deviate pe cheltuiala beneficiarului, aflate în administrarea S.C. Nova
Apaserv S.A. Botoșani.
Alimentarea cu energeie electrică:
Rețele de electricitate (unde s-a emis aviz de principiu) în care se precizează că
prezentul aviz nu ține loc de aviz de amplasament, urmând să se obțină ulterior aprobării
PUZ, cu parcurgerea etapelor reglementate de Ordinul ANRE nr. 25 din 22.06.2016.
Pe amplasament există rețea de electricitate LES 0,4KV ce se va devia.
Alimentarea cu gaze naturale:
Rețele de gaze naturale (unde s-a emis aviz de principiu) în care se precizează că
în zona supusă analizei există obiective ale sistemului de distribuție a gazelor naturale.
Alimentarea cu energie termică:
Rețele de termoficare (unde s-a emis aviz de amplasament condiționat) cu
precizarea că pe amplasament există rețele de termoficare secundare, aflate în
administrarea S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, trasate conform planului de rețele
edilitare.
Telefonizare:
Rețelei de telefonie (unde s-a emis un aviz cu condiții) în vederea executării unor
eventuale lucrări de modificare a traseelor existente.
Puncte de colectare deșeuri menajere:
În imediata apropiere a terenului studiat există un punct de colectare a deșeurilor
menajere, punct ce deservește un număr de aproximativ 445 apartamente.
Deșeurile menajere se colectează în baza unor contracte individuale cu S.C. Urban
Serv S.A. Botoșani, în recipienți TIP amplasați pe platforma de colectare, existentă.

2.7 Probleme de mediu
Zona are funcțiuni diverse, dar cea dominantă este cea de locuire colectivă.
Complementare locuirii sunt și alte funcțiuni cu caracter public: servicii, comerț,
instituții de învățământ, instituții de cult (Biserica ortodoxă Sf. Dumitru) zone comerciale de
mici dimensiuni – magazine, chioșcuri, garaje auto.
Terenul care se studiază este momentan neconstruit și cu vegetație.
Relația cadru natural - cadru construit:
În prezent pe teritoriul analizat în cadrul P.U.Z. nu sunt factori de poluare și nici în zona
limitrofă.
Pe amplasament nu sunt depășite standardele și valorile limită de calitate a
mediului.
La momentul actual terenul studiat nu este folosit în mod judicios.
Amplasamentul nu se află într-o arie naturală protejată de interes local, național sau
internațional.

2.8 Opțiuni ale populației
Terenul studiat este proprietate privată.
Legea nr.52/2003 privind transpartența decizională în administrația publică,
facilitează acesul populației la luarea deciziilor în administrația publică la consultarea
documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanismului, propunerile acestora fiind
analizate și integrate corespunzător în aceste documentații.
Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultarea în diferite
faze de elaborare și dezbatere publică.
Urmare a parcurgerii primei etape de consultare a populației la faza Studiu de
Oportunitate a fost depus la sediul primăriei o adresă cu observații ale locuitorilor din
imediata vecinătate a amplasamentului.

o Referitor la regimul de înălțime se vor respecta distanțele obligatorii față de
clădirile învecinate și nu va fi afectată însorirea locuințelor din imediata
apropiere.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
Abordarea studiului acestei zone a fost precedată de studierea și actualizarea
datelor operate în ultimii ani în zonă.
În urma solicitării proprietarului terenului studiat, se propune realizarea unei clădiri
de locuințe colective, formată dintr-o scară de bloc cu acoperiș în terasă, în corelare cu
reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată parcela – P.U.G.B. și
R.L.U.B.
Realizarea blocului ce face subiectul prezentului P.U.Z., va fi importantă în folosirea
optimă a terenului și dezvoltarea zonei.
1) Din ridicarea topografică a zonei studiate rezultă că amplasamentul prezintă o
pantă ușoară pe direcţia de la vest la est.
2) Terenul proprietate privată a iniţiatorului PUZ – se dezvoltă în adâncime faţă de
Aleea Maxim Gorki, are o formă neregulata cu dimensiunile medii de 49,74m la stradă și
46,64m în adâncime.
3) Alinierea clădirilor propuse pe parcela studiată se raportează la fațadele laterale
ale blocurilor de locuințe colective P+4E, de pe Aleea Unirii.
Înălțimea de referință în calculul reglementărilor de urbanism este de 3,00m/nivel.
Bloc locuințe :
- Frontal

-

-

-

- blocul de locuințe colective propus, este amplasat retras cu 3,00m
(parțial 2,70m) față de limita proprietății, aliniat cu blocurile de locuințe
din Aleea Maxim Gorki, nr. 10, sc. C și nr. 12, sc. C.
Lateral stânga
- retragerea față de blocul de locuințe S7, Al. M. Gorki este:
16,30 la P+4E și 20,40m la P+5E.
- retragerea față de blocul Nr. 10, sc. C din Str. Marchian este:
27,27m.
- retragerea față de limita de proprietate este:
min. 13,85m – la max. 14,05m.
Lateral dreapta
- retragerea față de Centrala Termică este:
19,60m;
- retragerea față de limita de proprietate este:
min. 6,17m – la max. 8,83m.
Rezultă că se respectă distanța de minim 1/3 din H la limita proprietății
lateral stânga, dreapta (necesar min. 4,90m la P+4E și 5,70m la
P+5E).
Posterior
- se respectă distanța de 1/2 din H (min. 6,75m; max. 8,20m) la limita
proprietății.
- retragerea față de blocurile S8 și B12 este:

14,90m la P+3E
16,28m la P+4E
19,00m – la max. 20,40m la P+5E
- retragerea față de limita de proprietate este:
min. 7,94m – la max. 10,70m la P+3E.
min. 8,45m – la max. 23,00m la P+4E.
H bloc propus :
- la P+3 - la atic H max. 13,50m față de C.T.S.
- la P+4 - la atic H max. 16,25m față de C.T.S.
- la P+5 - la atic H max. 19,00m față de C.T.S.
Notă:
 Se vor respecta distanțele impuse de legile în vigoare față de clădirea monument,
ce corespunde gradului IV de rezistență la foc astfel:
- Conform normativ P118/1 – 1999, cap. 2, art. 2.2. – AMPLASAREA
CONSTRUCȚIILOR ȘI CONFORMAREA LOR LA FOC, pct. 2.2.2. și tabelul
2.2.2. la clădirile cu gradul IV de rezistență la foc, distanța minimă trebuie să fie
de 15,00m.
În raport cu construcția PROPUSĂ se păstrează o distanță de 24,50m față de
Biserica Sf. Dumitru și 14,15m față de Casa Parohială.
4) Distanțe și însorire:
Amplasarea în interiorul parcelei a fost facută conform Codului Civil, actualizat și
modificat, valabil la data de 30.01.2018:
Art. 612.
Orice construcții, lucrări sau plantații se pot face de către proprietarul fondului numai cu
respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar, dacă nu se prevede
altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel încât să nu se aducă atingere
drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanța minimă se poate face prin
acordul părților exprimat printr-un înscris autentic.
Art. 615.
(a) Este obligatorie păstrarea unei distanțe de cel puțin 2 metri între fondul, îngrădit
sau neîngrădit, aparținând proprietarului vecin și fereastra pentru vedere, balconul ori alte
asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond.
(b) Fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări neparalele cu linia
de hotar spre fondul învecinat sunt interzise la o distanță mai mică de un metru.
(c) Distanța se calculează de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, existent
pe fața zidului în care s-a deschis vederea sau, după caz, pe linia exterioară a balconului,
până la linia de hotar. Distanța, și în cazul lucrărilor neparalele, se măsoară tot
perpendicular, de la punctul cel mai apropiat al lucrării de linia de hotar și până la această
linie.
 Conform Codului Civil se respectă distanțele obligatorii față de limita
de proprietate.
Conform Regulament Local de Urbanism Botoșani:
Pentru zona LI, la
Art. 7.4.15. distanțele dintre clădirile de pe parcelă și oricare dintre limitele parcelei se
calculează astfel:
- Între limita de fund a parcelei și fațada din spate a clădirii – 0,5 x înălțimea maximă
admisă a clădirii.

- Între limitele laterale ale parcelei și fațadele laterale ale clădirilor – 0,3 x înălțimea
maximă admisibilă a clădirii.
 Conform R.L.U.B. se respectă distanțele de amplasare în parcelă .
Conform H.G. 525/1996, cu precădere art.14,23,24.
Art. 14 – prevede asigurarea compatibilității funcțiunilor.
(1) Amplasarea constructiilor s-a făcut cu asigurarea compatibilitatii dintre destinatia
constructiei și functiunea dominanta a zonei.
Art. 23 – reglementează amplasarea față de aliniament.
(1) Cladirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase fata de acesta, dupa cum
urmeaza:
a) în cazul zonelor construite compact, constructiile vor fi amplasate obligatoriu la
aliniamentul cladirilor existente;
b) retragerea constructiilor fata de aliniament este permisa numai daca se respecta
coerenta si caracterul fronturilor stradale.
(2) În ambele situatii, autorizatia de construire se emite numai daca înaltimea cladirii nu
depaseste distanta masurata, pe orizontala, din orice punct al cladirii fata de cel mai
apropiat punct al aliniamentului opus.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) constructiile care au fost cuprinse într-un plan
urbanistic zonal aprobat conform legii.
(4) În sensul prezentului regulament, prin aliniament se întelege limita dintre domeniul
privat si domeniul public.
Art. 24 - Amplasarea în interiorul parcelei.
Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta:
a) distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei,
conform Codului civil;
b) distantele minime necesare interventiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza
avizului unitatii teritoriale de pompieri.
 Conform H.G. 525/1996 planul propus respectă aliniamentele și
amplasamentul în interiorul parcelei și distanțele minime necesare
intervenției în caz de incendiu.
Însorirea:
 Zona are o orientare bună faţă de punctele cardinale, permiţând noii clădiri
de locuințe propusă, respectarea normelor sanitare cu privire la însorirea
minimă obligatorie.
 Obiectivul urmărit a fost acela de a se respecta normativul NP 057-02,
Anexa 3.4 (D)1.1. din ORDINUL nr. 1383 din 24.09.2002 al Ministerului
Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, privind durata minimă de
însorire de 2 ore pentru cel puțin una din încăperile de locuit, într-o zi de
referință (21 feb. sau 21 oct.) care se va corela cu alin. 1 al art. 3 al Ordinului
119/2014 și anume ‖Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să
asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1,½ ore la solstițiu de
iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate‖.
 Studiul de însorire anexat la documentație arată că prin construirea
blocului de locuințe nu este influențată însorirea blocurilor învecinate.
5) Înălțimea clădirii propuse P+5E (P+4E, P+3E retras) situată în aliniament la
Aleea Maxim Gorki nu va depăși la atic, înălțimea la cornișă a clopotniței bisericii.
6) Volumetria și arhitectura fațadelor vor fi în armonie cu construcțiile existente în
zonă. Întregirea vizuală a fronturilor studiate, prin amplasarea clădirii propuse, va genera

un spațiu public, sustinut atat de atribute de natura estetică cât și funcțională, format între
frontul nou construit și frontul existent al Aleei Maxim Gorki.
La nivelul parterului, spațiul construit propus, este accesibil fiind asigurată o relație
de transparentă între stradă și spațiul interior al clădirii.
7) În jurul construcţiei propuse vor fi amenajate spații verzi și parcaje auto.
Amenajările peisagistice propuse vor fi realizate astfel încât să completeze în mod
favorabil imaginea cartierului şi vor fi astfel concepute încât să faciliteze drenarea apelor
meteorice şi întreţinerea uşoară.
Se vor păstra o mare parte a copacilor existenți pe proprietate.
3.2 Prevederi ale PUG, înscrierea în programele PUG
Pentru zona studiată prin PUZ, principalele prevederi ale P.U.G. sunt următoarele:
1) Terenul proprietate privată a iniţiatorului PUZ – S.C. ACTIV PROINVEST S.R.L.
Botoșani – este teren curți construcții, situat în UTR 7, zonă centrală, cu funcțiunea
dominantă LI de locuinţe colective şi funcţiuni complementare, cu interdicţie temporară de
construire până la întocmire P.U.Z. și RLU aferent și aprobare în Consiliul Local al Mun.
Botoșani.
- Destinația actuală a terenului, stabilită prin documentațiile de urbanism aprobate,
LI - zonă de locuire și funcțiuni complementare.
2) Regimul de aliniere, regimul de înălţime şi procentul de ocupare a terenului pentru
terenul studiat se stabilește prin PUZ;
3) Funcțiuni complementare admise : LMu1, LMu2, LIu1, LIu2, I1(existente) Pp, CCr, CCp.
4) Nu sunt admise următoarele funcțiuni : LMre, LMrf, I1(cu excepția celor existente), I2, A,
Pcs, CCf, S.
5) Reglementări fiscale – zonă de impozitere ‖A‖.
6) Principalele artere de circulaţie din zonă sunt:
- B-dul. Mihai Eminescu la sud-vest, pe de o parte,
- Strada Arhimandrit Marchian la sud-est și
- Strada Cuza Vodă la nord-est, pe altă parte, legată prin străzile de legătură cele mai
apropiate zonei studiate, respectiv Aleea Maxim Gorki şi Aleea Unirii.

În conformitate cu P.U.G.ul actual al Municipiului Botoșani, amplasamentul face
parte din zona rezidențială cu clădiri cu mai mult de trei niveluri (peste 10,00m).
Zona este cuprinsă în intravilanul Municipiului Botoșani, încadrată în UTR 7 cu funcţiunea dominantă - LIu1, exclusiv rezidențială.
Funcțiunea prousă pe amplasamentul studiat va fi predominant rezidențială
cu clădiri de tip urban – LIu2 – cu clădiri de tip urban.

Se vor avea în vedere:
– asigurarea infrastructurii edilitare, a mobilității și a infrastructurii de comunicare.
– asigurarea vascularizării zonelor de dezvoltare propuse cu rețea stradală interioară
adecvată și legătura acestora la rețeaua stradală magistrală a municipiului;
3.3 Valorificarea cadrului natural
Pe terenul studiat există un număr de 16 copaci.
Pentru fructificarea cadrului natural existent în corelare cu cel construit existent din
zona limitrofă amplasamentului, se vor menține 12 din copacii existenți pe amplasament.
În completare la spațiul verde existent în zonă, pe amplasament:
- se vor asigura spații verzi cu arbuști ornamentali și gazon, în proporție de cca. 17%.
- se vor planta garduri vii de protecție și închidere perimetrală în special pe spațiul verde
paralel cu Aleea Maxim Gorki, necesar pentru separarea zonei de circulație de cea
comercială.
În incintă se va amenaja o alee pentru circulația pietonală și carosabilă care va face
legătura din aleea existentă (Aleea Maxim Gorki) cu imobilul propus.
Accesul auto va fi realizat cu pantă și rigole pentru îndepărtarea apelor pluviale de la
construcție.
– mărirea fondului de locuințe și creșterea calității locuirii
Programul urmărește creșterea calității mediului locuit în cartierele rezidențiale prin:
- conectarea la zone de instituții și servicii

- creșterea ofertei de spații verzi în cartiere și îmbunătățirea condițiilor climatice
- protejarea de poluarea fonică
- anveloparea clădirii în vederea asigurării confortului termic, economisirea energiei prin
limitarea pierderilor de căldură și obținerea agrementării energetice.
- asigurarea distanțelor necesare față de clădirile învecinate cu distanțe de cel puțin 1/1
din înălțimea propusă.
3.4 Modernizarea circulației
În prezent accesul la proprietate se face din Aleea Maxim Gorki. El se păstrează
pentru accesul auto și pietonal, în vederea ‖Construirii unui imobil de locuințe colective
P+5E (P+4E, P+3E retras) cu spații comerciale la parter, amenajări exterioare, amenajare
parcare, organizare de șantier‖.
Pentru realizarea obiectivului: CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE
P+5E (P+4E, P+3E retras) CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, AMENAJARE
PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE
ȘANTIER pe Aleea Maxim Gorki nr. 9, Botoșani se propun urmatoarele lucrări:
• Accesul principal la amplasamentul proiectat;
• Accesul la spaţiile comerciale;
• Alei de acces la locurile de parcare;
• Locuri de parcare pentru autoturisme;
- Modernizarea circulației
În zona studiată prin PUZ se propun următoarele lucrări de modernizare şi completare a
arterelor de circulaţie:
Pentru accesul pe proprietatea studiată în soluția prezentată se propune crearea
unui acces, direct din Aleea Maxim Gorki.
Aleea Unirii și Aleea Maxim Gorki sunt strazi de categoria IV – de folosință
locală, care asigură accesul la locuințe și pentru servicii curente sau ocazionale, într-o
zonă cu trafic redus.
Amplasamentul este deservit de infrastructura rutieră existentă și are accese din
Aleea Maxim Gorki cu prelungire prin Aleea Unirii de pe care se poate ieși atât în Strada
Arhimandrit Marchian cât și în Strada Cuza Vodă.
Întreaga structură rutieră din cadrul ansamblului de locuințe – Cartierul Unirii a fost
recent refăcută și modernizată (2017), corespunde necesităților zonei și poate să asigure
un trafic fluent, normal, inclusiv pentru zona propusă în prezenta documentație.
Circulația pietonală în cvartal este deservită de trotuare cu lățimi de 0,90m până la
1,20m.
Apele meteorice vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere ce vor fi
prevazute pe parcelă, ele fiind apoi deversate în rețeaua municipală de canalizare.
- Asigurarea locurilor de parcare.
 Necesarul de locuri de parcare se stabileşte conform R.L.U.B. Regulamentul local de urbanism. La art.7.4.25.- se prevede pentru construcţii de locuinţe,
minim 1 loc / apartament.
- Rezultă la un număr de 25 apartamente propuse, 25 locuri de parcare.
 Pentru spaţii comerciale, conform art.5.3.1. din H.G. 525/1996 trebuie
prevăzute locuri de parcare pentru clienţi, după cum urmează:
- un loc de parcare la 100 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru
unităţi de 400 - 600 m2 ;
Rezultă la o suprafață comercială propusă de 430,00mp un număr de 5 locuri.

În interiorul parcelei vor şi soluţionate locurile de parcare, numărul acestora fiind în
conformitate cu funcţionalitatea parcelei, respectiv 31 de locuri distribuite astfel:
Număr de apartamente propuse
= 25 apartamente.
- Număr de parcări pe teren
= 31 locuri, din care:
 25 locuri ptr. locuințe;
 5 locuri ptr. comerț;
 1 loc pentru persoane cu dizabilități.
Sistemul rutier la spaţiile de circulaţie create pe lot, va fi compus din:
o 4 cm beton asfaltic BA16;
o 5 cm binder BAD 25;
o 6 cm mixtură asfaltică AB31,5;
o 15 cm balast stabilizat cu ciment 6%;
o 20 cm fundaţie din balast
Pe spațiile de circulaţie existente de pe accese, alei şi pe spaţiile de parcare, se va
aşterne un strat de 4 cm din beton asfaltic BA16.
- Sensuri unice, semaforizări etc.:
Aleea Unirii și aleea Maxim Gorki sunt străzi cu sens unic de circulaţie și crează
inelul de bază.
Intrarea şi ieşirea din zona studiată va fi semnalizată corespunzător.
- Pentru perioada execuţiei lucrărilor, investitorul şi executantul vor fi obligaţi să
respecte normele de protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei, astfel încât să se evite
producerea de accidente de circulaţie.
Pentru asigurarea circulaţiei pe teritoriul parcelei, situat în zona ce face obiectul
PUZ sunt necesare:
- racordarea noului obiectiv la carosabilul existent la limita proprietății.
- realizarea circulației auto și pietonale în interiorul parcelei.
- realizarea parcărilor strict în interiorul parcelei, suprateran.
- trama stradală locală se va realiza pe principiul eficienţei utilizării teritoriului, a
continuităţii traseelor şi a asigurării caracterului de civilizaţie de tip urban, cu respectarea
prevederilor Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la
exigenţele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2001, aprobat prin Ordinul
ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 649 din 25 aprilie 2001;

Traficul auto maxim atras de obiectivul: CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE
COLECTIVE P+5E(P+4E, P+3E retras) CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER,
AMENAJARE PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN,
ORGANIZARE DE ȘANTIER este estimat la 150 autovehicule în 24 de ore.
Accesul la locuințe, spațiul comercial și accesul mașinilor de intervenții se
realizează pe strazile existente.
Aprovizionarea spațiilor comerciale se realizează din incinta ansamblului.
Semnalizarea rutieră, atât cea orizontală cât şi cea verticală va fi în concordanţă
cu standardele SR 1848 – 1,2,3/2011 şi SR 1848-7/2015. Inelul de circulație care
deservește ansamblul de locuințe este cu sens unic, astfel încat la intrarea în inel se va
aplica prioritatea de dreapta.
- Pentru perioada execuţiei lucrărilor, investitorul şi executantul vor fi obligaţi să
respecte normele de protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei, astfel încât să se evite
producerea de accidente de circulaţie.
- trama stradală locală se va realiza pe principiul eficienţei utilizării teritoriului, a
continuităţii traseelor şi a asigurării caracterului de civilizaţie de tip urban, cu respectarea

prevederilor Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la
exigenţele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2001, aprobat prin Ordinul
ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 649 din 25 aprilie 2001;
3.5 Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici
Se propune dezvoltarea unei parcele cu funcțiuni de locuire în incinta unui cvartal
de locuințe și funcțiuni complementare, în vecinătatea monumentului istoric ‖Biserica Sf.
Dumitru‖ și a unor artere importante ale orașului, respectiv Str. Arhimandrit Marchian și Bdul. Mihai Eminescu.
Înălțimea maximă a construcțiilor propuse – este conform prevederilor din
PUGB și RLUB corespunzător categoriilor de funcțiuni propuse, similar cu art.
7.4.22 din RLUB – și poate fi maxim P+5E.
- Principalele reglementări urbanisice aferente zonei studiate sunt următoarele:
Pe amplasament este propusă o singură scară de bloc.
 Structura funcțională propusă va fi LIu2, predominant rezidențială (locuire
colectivă și comerț).
Construcția proiectată are doar parter și cinci, respectiv patru sau trei etaje de
locuințe colective și nu necesită adăpost ALA conform H.G. Nr. 862/2016 conform Anexa 1,
pct. k .
Spațiile comerciale propuse la parter vor fi de dimensiuni mici.
Aprovizionarea se va face în intervale orare care să nu deranjeze vecinătățile.
Înălțimea maximă propusă pentru clădire P+5E:
– P+3E – H max. 13,50m la atic (de la cota teren sistematizat).
– P+4E – H max. 16,25m la atic (de la cota teren sistematizat).
– P+5E – H max. 19,00m la atic (de la cota teren sistematizat).
Conform avizului favorabil CTATU nr. 1622/ 13.11.2017 se prevede
P.O.T. propus de maxim 30%
C.U.T. propus de maxim 1,7.
Zonă verde - minim necesar 10%, propus 17,00%.
Regim de înalțime propus – clădire cu acoperire în terasă:
- P+3E; H maxim propus la atic 13,50m.
- P+4E; H maxim propus la atic 16,25m (etajul 4 este retras).
- P+5E; H maxim propus la atic 19,00m (etajul 5 este retras).
TOTAL - parcări auto în incinta proprietății – 31 locuri.
 La 25 apartamente - min. 1 loc/ap. – rezultă 25 locuri de parcare.
 Pentru spații comerciale, sunt prevăzute câte un loc de parcare la
100mp/spațiu.- rezultă la o suprafață de 430,00mp un număr de 5 locuri
de parcare. Prevăzute 5 locuri.
Pentru spaţii comerciale, conform art.5.3.1. din H.G. 525/1996 trebuie
prevăzute locuri de parcare pentru clienţi - un loc de parcare la 100 m2 suprafaţă
desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 400 - 600 m2;
 Pentru persoanele cu dizabilități este prevăzut 1 loc de parcare.
Elemente de temă
În urma unui studiu funcțional realizat în zonă, s-au constatat următoarele:
- în zona parcelei studiate găsim funcțiuni comerciale mixte, alimentare și nealimentare de
vânzare cu amănuntul, precum și funcțiuni de instituții publice, servicii și funcțiuni de cult.
Se consideră oportună construirea de locuințe cu noi spații comerciale la parter.

Acoperirea imobilului propus se va face în terasă.
Numărul de parcări amplasate în incintă s-a calculat ținând cont de numărul de
apartamente, dimensiunea spațiilor comerciale, în concordanță cu legislația în vigoare.
Numărul rezultat și calculul a fost detaliat la punctul 3.4 – modernizarea circulației.
Regimul tehnic propus
Pentru parcela reglementată, funcțiunile propuse sunt:
- Spații comerciale la parter și locuințe la etaje.
- Funcțiunile de locuire și comerț (spații birouri) vor avea acces auto și pietonal din
Aleea Maxim Gorki.
- Pentru accesul în incintă se propune, un drum cu sens dublu de circulație cu intrare
din Aleea Maxim Gorki. Pe latura din dreapa proprietății accesul la locurile de
parcare amenajate se va face direct din Aleea Maxim Gorki.
Bilanț teritorial la parcela studiată:
Situație propusă
Teren studiat
Construcții
Spații verzi
Circulații auto, parcaje
Circulații pietonale, terase, trotuare
Indici urbanistici:
POT

Situație propusă
mp

%

1729,00
490,00
300,00
692,00
247,00

100
28,35
17,35
40,02
14,28

propus 28,35% - max. 30%
Sc ≈ 490,00mp

(procent de ocupare a terenului)

CUT

propus 1,62 - max 1,7
Scd ≈ 2.800,00mp;

(coeficient de utilizare a terenului)

REGIM DE ÎNĂLȚIME
(maxim la atic)

P+3E 13,50m;
P+4E 16,25m;
P+5E 19,00m.
de la cota teren sistematizat.

- H parter propus la spațiile comerciale este de 3,50m de pe placă pe placă.
3.6 Dezvoltarea echipării edilitare
Alimentare cu apă
Alimentarea cu apă a construcţiei ce va fi amplasată în zona ce face obiectul PUZ
se va face prin reconfigurarea reţelei de apă existentă pe proprietate. Rețeaua se va
realiza cu o conductă nouă din ţeavă de polietilenă, până la căminul de distribuţie apă de
pe amplasament, conform aviz de principiu favorabil. Conducta nouă se va monta
îngropat, sub adâncimea de îngheţ şi se va amplasa numai pe căile de circulaţie.
Necesarul de apă:
N = 72 persoane;
qs = 180 l/om.zi – debit specific, conform SR 1343-1/06, tabel 1.
Qzi med = (N*qs)/1000 = (72*180)/1000 = 13 mc/zi;
Qzi max = Kzi*Qzi med = 1,20 x Qzi med = 15,6 mc/zi;
Qorar max = (1/24)*Ko*Qzi max = (1/24)*2,8*15,6 = 1,82 mc/h.
Regimul de funcţionare a folosinţei de apă:
Funcţionarea instalaţiilor în zona studiată va fi permanentă. Timpul de funcţionare va fi de
24 ore/zi, 365 zile/an.

Nu este necerară rezervă de apa pentru stingerea incendiilor.
La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru
lucrările propriu-zise se va prezenta soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate
detaliile de execuţie necesare constructorului.
Canalizare
Receptorul apelor uzate.
— Apele uzate menajere:
Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006):
Quz zi med = Qzi med = 13 mc/zi;
Quz zi max = Qzi max = 15,6 mc/zi;
Quz orar max = Qorar max = 1,82 mc/h.
Evacuarea apelor uzate menajere de pe amplasament se va face gravitaţional în
colectorul stradal existent la limita amplasamentului, prin realizarea unei extinderi a reţelei
de canalizare ce se va executa cu conducte PVC KG (SN4) D 250 mm. Conducta nouă se
va monta îngropat, sub adâncimea de îngheţ, acordându-se o deosebită atenţie pantelor
de scurgere şi se va amplasa numai pe căile de circulaţie. Pe traseul conductei de
canalizare, în toate punctele de intersecţie, de schimbare a direcţiei sau ramificaţii se vor
monta cămine de vizitare şi intervenţie.
Apele pluviale:
Apele pluviale convenţional curate colectate de pe terase prin conducte pluviale se
vor descărca în rețeaua de canalizare pluvială a orașului, la nivelul subteran printru-un
canal tehnic. Apele pluviale posibil impurificate de pe drumul de incintă vor fi colectate prin
intermediul căminelor de colectare ape pluviale prevăzute cu grătar şi o reţea de
canalizare pluvială. Conductele de canalizare pluvială se vor monta îngropat, sub
adâncimea de îngheţ şi se vor amplasa numai pe căile de circulaţie. Pe traseul conductei
de canalizare pluvială, în toate punctele de intersecţie sau de schimbare a direcţiei se vor
monta cămine de vizitare şi intervenţie.
Alimentare cu energie electrică
Obiectivul va constitui un nou consumator de energie electrică în zonă. Pentru
alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va solicita Studiu de Soluție la E.ON
Delgaz Grid S.A.
Alimentare cu gaze naturale
Obiectivul va constitui un nou consumator de gaze naturale în zonă. Pentru
alimentarea cu gaze naturale a obiectivului se va solicita Studiu de Soluție la Delgaz Grid
S.A. Există reâea de gaze nalurale la limita proprietății.
Rețele de telecomunicații
Obiectivul se va racorda la rețelele de telecomunicații pe baza comenzii efectuate
de beneficiar la un operator de specialitate care ii va asigura cerințele conform temei. La
proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare
(PE 107-1995; P118-2009).
Pe amplasament este posibil să existe rețele de telefonie ce vor fi relocate, deviate
după etapa de aprobare a PUZ (conform aviz condiționat) emis de S.C. Telekom România
Comunications S.A.
Gospodărie comunală
În imediata apropiere, există o platformă pentru depozitarea şi colectarea deşeurilor
menajere ce deservește la momentul actual zona. Noile funcțiuni propuse vor utiliza
aceleași punct de colectare, urmând ca firma specializată de salubritate, să încheie
contracte cu proprietarii de apartamente și spații comerciale.

În situația în care platforma respectivă este prea mică pentru a satisface noile
cerințe se propune fie mărirea capacității de stocare, fie mărirea ritmului de ridicare a
gunoiului menajer.
3.7 Protecția mediului
Caracteristicile planurilor și programelor cu privire în special la:
Gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte și alte
activități viitoare fie în ceea ce priveste amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de
funcționare, fie în privința alocării resurselor.
Pe amplasamentul studiat nu se propune dezvoltarea activităţilor cu impact negativ
asupra mediului.
Proiectul propus nu impune rezolvarea unor probleme deosebite de mediu, decât
cele uzuale legate de servicii publice locale (ridicarea gunoiului menajer, asigurarea
debitului de apă potabilă, sistemul de încălzire, întreţinerea reţelelor, etc.)
Gradul în care P.U.Z.-ul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în
care se integrează sau derivă din ele;
În organizarea amplasamentului s-a ținut seama de specificațiile Avizului Prealabil
de Oportunitate nr. 3 din 16.05.2019, Regulamentul Local de Urbanism, precum și ale
Certificatului de Urbanism nr. 50 din 28.01.2019.
În concluzie, prezentul plan concordă functional și peisagistic cu celelalte studii,
planuri și programe din zonă, se integrează în strategia de dezvoltare urbanistică a
orașului Botoșani, oferindu-i funcţiunile concordante cu dezvoltarea urbana.
Relația cadru natural/cadru construit
Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului
natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice, estetice și accentuează caracterul
de globalitate a problematicii mediului.
Raportul mediu natural / mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care
utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă.
Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina
menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea
și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.
În cadrul prezentului studiu se prevăd măsuri referitoare la impactul asupra
mediului:
- recomandarea inserării de spații verzi la nivelul solului.
- conform reglementărilor urbanistice, se vor prevedea spații verzi conform cu legislația în
vigoare – propus aprox. 280,00mp.
Măsuri de protectie a mediului pentru perioada de execuție:
Pe parcursul execuţiei construcţiilor, impactul asupra mediului va fi generat de
activităţile de construcţie specifice (zgomot, praf) datorită lucrărilor de excavaţii şi transport
de materiale.
Aceste efecte îşi încetează înfluenţa în momentul în care se finalizează construirea
blocului propus.
Efectele descrise mai sus sunt de scurtă durată şi cu impact redus asupra mediului
chiar în situaţia când se construiesc concomitent mai multe imobile învecinate.
Pentru lucrările de construire se vor folosi firme abilitate în acest sens.
Se vor lua următoarele măsuri pentru protejarea factorilor de mediu:
Apa
- se vor verifica, și daca va fi cazul, se vor goli canalele și conductele înainte de relocare,
astfel încât să se excludă posibilitatea infiltrațiilor în sol de substanțe lichide și
contaminarea pânzei freatice.

- deșeurile se vor colecta conform cerințelor actuale de sortare și colectare selectivă.
Aerul
- se va evita efectuarea de lucrări de construire, generatoare de praf în condiții
meteorologice nefavorabile: vânt puternic, ploi torențiale.
- se va folosi un echipament de eliminare a prafului, de tip „dust buster‖ sau împrejmuiri cu
pânze de protecție.
- deșeurile lemnoase vor fi depozitate separat, până la predarea acestora
- nu se vor permite arderile cu foc deschis ale deșeurilor.
Solul
- se va evita contaminarea solului cu deșeuri din construcții.
- containerele metalice pentru stocarea temporară a deșeurilor din construcții vor fi
amplasate pe o platformă sau stocarea recipienților se va realiza pe o suprafață
impermeabilizată și acoperită în vederea evitării levigării conținutului în caz de precipitații.
Managementul deșeurilor
Se va întocmi, pentru faza DTAC, planul de eliminare de deșeuri din construcții,
conform cerințelor de protecție a mediului și se vor respecta condițiile pentru gestionarea
deșeurilor generate pe parcursul lucrărilor.
Celelalte măsuri au fost descrise mai sus.
Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase
Conform HG 856-2002 următoarele deșeuri, posibil a se identifica pe amplasament
pe parcursul lucrărilor propuse, sunt clasificate ca periculoase:
-17 01 06* amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle sau contaminate cu
substanțe periculoase
-17 02 04* sticlă, materiale plastice sau lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe
periculoase
-17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huilă
-17 04 09* deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase
-17 05 03* pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase
-17 05 07* resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase
-17 09 03* alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu
conținut de substanțe periculoase.
În cazul identificării acestora prin responsabilul de șantier, se vor lua următoarele măsuri:
- containerele utilizate trebuie să asigure un grad ridicat de impermeabilizare – nu este
permisă scurgerea de lichide din recipienți în timpul manipulării (stocării) și al transportului.
- este necesară asigurarea acoperirii zonei de stocare pentru a împiedica spălarea
deșeurilor din containere în caz de precipitații.
- este obligatorie utilizarea de containere care să poată fi închise și securizate.
Protecția calității apelor
Pe lângă măsurile descrise mai sus, vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii
107/1996 cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative
subsecvente, respectiv HG nr. 188 din februarie 2002.
Protecția calității aerului
Pe lângă măsurile descrise mai sus, utilajele tehnologice și de transport folosite în
timpul construcției și operării ulterioare vor respecta HG 1209/2004 modificată prin HG
2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a
fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor secundare destinate vehiculelor
pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a
emisiilor de gaze și particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției
atmosferei.
Protecția solului

Pe lângă măsurile descrise mai sus, dacă vor apărea pe parcursul lucrărilor,
fracțiuni de sol contaminat, acestea pot fi stocate temporar în incinta amplasamentului de
unde au fost excavate.
Conform HG 1408/2007 privind modalitătile de investigare și evacuare a poluării
solului și subsolului, detinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de
fezabilitate și proiectul tehnic pentru curătarea/remedierea și/sau reconstrucția ecologică a
zonei afectate.
Pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor:
- Se interzice efectuarea oricaror modificari ale construcțiilor și instalațiilor utilitare
fără documentație elaborată și avizată conform reglementarilor în vigoare ;
- Se interzice utilizarea instalatiilor cu defecțiuni și improvizații ;
Se vor lua masurile necesare pentru:
- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele
transportatoare;
- evitarea depozitării necontrolate a materialelor folosite și deșeurilor rezultate,
direct pe sol în spații neamenajate corespunzător;
- amenajarea provizorie a unui grup sanitar corespunzător;
- refacerea zonelor afectate de realizarea lucrărilor;
- în perioada execuției nu se vor utiliza materiale de construcții preambalate
în saci, betonul se va aduce preparat în stațiile de betoane, se va utiliza doar nisip,
balast, piatră în vrac, materiale care nu produc un impact negativ asupra solului.
- pământul rezultat din săpături se va depozita în interiorul amplasamnetului dacă
este posibil, fiind utilizat ulterior ca și umpluturi și la sistematizarea pe verticala, sau se va
transporta și depozita în zone special indicate de către primărie;
După terminarea lucrărilor, dacă se vor constata deteriorări ale stratului carosabil
de pe traseul de circulație al utilajelor, investitorul va reface zonele respective pe cheltuială
proprie.
O dată cu terminarea lucrarilor de investiție peisajul va fi unul vizibil îmbunătățit prin
realizarea obiectivului propus, dând zonei un aspect de ordine și bunăstare.
3.8 Obiective de utilitate publică
Obiectivele de utilitate publică se vor realiza de regulă pe terenurile din domeniul
public. Obiectivele de utilitate publică sunt: rețelele edilitare (alimentare cu apă, canalizare
și energie electrică), care vor deveni publice după realizare.
Circulaţia terenurilor
Pentru realizarea obiectivului propus în cadrul Planului Urbanistic Zonal NU sunt necesare
schimburi de teren.

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE
Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanță cu Ghidul privind
metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr.176/N/
16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale
în vigoare.
La baza criteriilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat următoarele
obiective principale:
- încadrarea în Planul Urbanistic General;
- asigurarea amplasamentului și amenajărilor pentru obiectivul solicitat prin temă;
- zonificarea funcțională a teritoriului având ca scop creşterea eficienţei;
- rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și de mediu.

Având în vedere situația expusă mai sus, considerăm că imobilul de locuințe propus
se integrează natural în zonă și că investiția care se dorește este oportună dezvoltării
zonei.
Prezentul P.U.Z. are un caracter director, de reglementare, ce explicitează
prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și
conformare a construcțiilor pe zona studiată.
Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al Botoșaniului.
Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării
P.U.Z. ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al menținerii
la zi a situației din zonă.
Acest proiect şi informaţiile cuprinse în el nu pot fi modificate, copiate, reproduse
sau utilizate, total sau parţial, decât cu acordul scris al S.C. NEO STYLE S.R.L. Botoșani
şi nu vor fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost elaborate.
Prezenta documentaţie, în faza de PUZ, a fost elaborată cu respectarea
prevederilor RLUB, precum şi a altor Legi şi Normative tehnice în vigoare.
PLANUL URBANISTIC ZONAL și REGULAMENTUL LOCAL de URBANISM
aferant sunt concepute având la bază următoarele principii:
- Să asigure integrarea noi funcțiuni (LIu1 și LIu2) și a clădirii propuse pe parcela de
referință în structura urbană preexistentă.
- Să nu inducă servituți parcelelor învecinate.
- Să preia pentru parcela de referință, reglementările existente în prezent în R.L.U.B.
pentru zona funcțională propusă (LIu1 și LIu2) și să le detalieze conform
configurației clădirilor și amenajărilor propuse.
- Să nu instituie prevederi și/sau reglementări noi, diferite sau contrare prevederilor și
regulamentelor aflate în valabilitate, pentru parcelele învecinate.
- Să asigure autorizarea directă a construcțiilor și amenajărilor propuse, condiționat
de respectarea regulamentului local de urbanism aferent PUZ și a acelor normative
incidente în materie.
- Toate cheltuielile privind realizarea investiției privesc exclusiv investitorul S.C.
ACTIV PROINVEST S.R.L. din Botoșani.
- Terenul, construcțiile și amenajările se vor administra în regim privat.
Întocmit:
Urb. Carh. Munteanu Iacob Rodica

Coordonator:
Urb. Arh. Tulbure Mihai
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PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE
COLECTIVE P+5(P+4E,P+3E retras) CU SPAȚII COMERCIALE LA
PARTER, AMENAJARE PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE ,
ÎMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE ȘANTIER
conf. Avizului de oportunitate nr. 3 / 16.05.2019 și
Avizul C.T.A.T.U. nr. 1754 din 16.04.2019.

I. DISPOZITII GENERALE
1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism
Regulamentul Local de Urbanism este sistemul unitar de norme tehnice și juridice
care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale și de detaliu precum și a
regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată.
Acesta stabilește în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor și de amplasare
a construcțiilor și amenajărilor aferente acestora.
Regulamentul local de urbanism aferent PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „P.U.Z –
Construire imobil locuințe colective P+5E (P+4E, P+4E retras), conf. Avizului de
oportunitate nr. 3 din 16.05.2019” cuprinde Prescripţii şi Reglementări ce se referă la
activitatea de construire şi amenajare a terenului cuprins în perimetrul propus al P.U.Z.
Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme
obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor.
Regulamentul Local de Urbanism se aplică, în cazul de față la terenul
- proprietatea S.C. ACTIV PROINVEST S.R.L. Botoșani, C.F. nr. 59067, CAD nr.
59067, în suprafață de 1.729,00mp din măsurători , teren ce are formă neregulată, cu o
latură paralelă cu Aleea Maxim Gorki pe latura nord-estică.
Suprafața totală a terenului aflat în studiu este de 1.786,00mp din acte și 1.729,00
mp din măsurători, situat în intravilanul Municipiului Botoșani, conform C.F., situat în zonă
de locuințe colective și funcțiuni complementare – (LI) cu funcțiunea dominanță de locuire
conform CU.
În prezent, terenul este neconstruit conform extras de carte funciară pentru
informare.
La momentul actual imobilul studiat (teren) aparține societății S.C. ACTIV
PROINVEST S.R.L. din Botoșani și a fost dobândit prin Contract de VânzareCumpărare nr. 604 din 05.10.2018, conform extras de Carte Funciară ptr. informare
cu drept de ipotecă legală S.C. FRATELLI CAPPOLA S.R.L.

Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evoluția legislației
cu caracter general și cu cea a legislației de specialitate, relevante pentru activitatea de
urbanism și amenajarea teritoriului.
Aplicarea prevederilor din Regulamentul Local de Urbanism trebuie să asigure
corelarea intereselor cetățeanului cu cele ale colectivității, respectiv protecția proprietății
private și apărarea interesului public.
2. Baza legală a elaborării
La baza elaborării Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic
Zonal - Construire imobil locuințe colective P+5E (P+4E, P+3E retras) conf. Avizului
de oportunitate nr. 3 din 16.05.2019 stau:
- Legea 350/2001 - Privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul;
- Determinarea limitelor construcției propuse până la asigurarea distanțelor minime
față de clădirile învecinate și stabilirea înălțimilor se va face în conformitate cu
prevederile R.G.U. art. 14 (asigurarea compatibilității funcțiunii), art. 23 (amplasarea
față de aliniament), art. 24 (amplasarea în interiorul parcelei), art. 25 (accesele
carosabile), art. 26 (accese pietonale), art. 31(înălțimea construcțiilor), art. 32
(aspectul exterior al construcțiilor), art. 33 (parcaje), art. 34 (spații verzi și plantate)
și art. 35 (împrejmuiri) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare și a R.L.U.B. art. 7.4. (LI);
- Regulamentul Local de Urbanism al Mun. Botoșani, cu precădere art. 7.4.1.;

7.4.5.; 7.4.8.; 7.4.15.; 7.4.22.; 7.6.23; 7.6.26.
- Ordinul nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătatea
publică privind modul de viață al populației, art. 2 și art. 3.
- Legea administrației publice locale nr. 215/2001actualizată.
- Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 82/1998.
- Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr. 213/1998.
- Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, reactualizată.
- Legea 137/1995 privind protectia mediului, reactualizată.
- P.U.G. Botoșani și Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HCL 180/25.11.1999
prelungit cu HCL 377 din 20.12.2018.
- Ghid privind metodologia de elaborare și conținut cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordin
MLPAT nr.176/N/16.08.2000
- Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a
publicului.
- Planuri Urbanistice aprobate în zonă (PUZ, PUD).
Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajării teritoriului.
Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent,
cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcției, în limita parcelei
reglementate :
• Cf. nr: 59067, CAD nr: 59067.
Limita zonei studiate este figurată în planșele anexate Planului Urbanistic Zonal.
Zonificarea functională a teritoriului s-a stabilit în funcție de categoriile de activități
propuse și este evidențiată în planșa de Reglementări. Pe baza acestei zonificări s-au
stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale obiectivelor ce se vor aplica.
3. Domeniul de aplicare
Limita teritoriului studiat (UTR 7) va avea următoarele repere:
Zona studiată prin P.U.Z. în suprafață de 1.729,00mp din măsurători este cuprinsă
în cadrul cvartalului de locuințe Unirii, între străzile:
Amplasamentul face parte dintr-un cvartal de locuințe delimitat astfel:
N, N-V – Pietonalul Unirii

E, N-E – Str. Cuza Vodă
S, S-E – Str. Arhimandrit Marchian
V, S-V – B-dul. Mihai Eminescu
Terenul studiat este delimitat astfel de vecinătăți:
- Nord – Punct Termic și blocuri de locuințe colective P+4E din Aleea Maxim Gorki .
- Vest – blocuri de locuințe colective P+4E din Aleea Maxim Gorki.
- Sud – blocuri de locuințe colective P+4E din Aleea Maxim Gorki și Str. Marchian.
- Est – Aleea Maxim Gorki , Biserica Sf. Dumitru.
Corelarea cu alte reglementări urbanistice în vigoare:
Determinarea limitelor construcțiilor propuse până la asigurarea distanțelor minime
față de clădirile învecinate și stabilirea înălțimilor se va face în conformitate cu prevederile
R.G.U. art. 23, art. 24 și art. 31, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a R.L.U.B. art. 7.4. (LI) și ale
Codului Civil privind distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale
parcelei;
Se va ţine cont de prevederile P.U.G. (Plan Urbanistic General) Botoșani şi se vor
corela reglementările pe zonele de interferenţă cu prevederile P.U.Z. în vigoare.
În zona studiată au fost elaborate documentații de urbanism pentru vecinătățile cu
P.U.Z.-ul propus – respectiv PUZ –ul din Aleea Maxim Gorki, nr. 19 (fosta Ugira).
Utilizări funcționale
Utilizări admise
Locuințe și funcțiuni complementare cu regim de înalțime mediu, peste 10,00m.
Înălțimea maximă a construcției propuse – este conform prevederilor din
PUGB și RLUB corespunzător categoriilor de funcțiuni propuse, similar cu art.
7.4.22 din RLUB – și poate fi maxim P+5E.
Zone de protecție și interdicție de construire
Zone de protecție
Terenul studiat în cadrul P.U.Z. se situează în partea centrală a Municipiului
Botoșani, conform planșei de încadrare în localitate, în zona Cartierului Unirii, în
proximitatea arterei importante a orașului – Strada Arhimandrit Marchian și a bisericii Sf.
Dumitru (monument istoric – cod.BT-II-m-B-01889).
Amplasamentul propus, prin măsurile de retragere pe verticală a nivelelor și
respectarea distanțelor necesare nu influențează în mod negativ monumentul istoric.
Se vor respecta distanțele impuse de legile în vigoare față de clădirea monument,
ce corespunde gradului IV de rezistență la foc astfel:
Conform normativ P118/1 – 1999, cap. 2, art. 2.2. – AMPLASAREA
CONSTRUCȚIILOR ȘI CONFORMAREA LOR LA FOC, pct. 2.2.2. și tabelul 2.2.2. la
clădirile cu gradul IV de rezistență la foc, distanța minimă trebuie să fie de 15,00m.
 În raport cu construcția propusă se păstrează o distanță de 24,50m față de
clădirea monument.
Celelalte clădiri monument aflate în zona de protecție a amplasamentului studiat nu
sunt influențate de construcția propusă.
Zone de interdicție de construire
Pe terenul analizat nu ete instituită interdicția de construire.
Pentru rețelele existente pe amplasament se impune zonă de protectie, respectiv
de interdicție de construire și devierea acestora după aprobarea P.U.Z.
Funcțiuni admise
- construirea de locuințe colective cu un regim mediu de înălțime (sunt considerate clădiri
înalte cele la care înălțimea pardoselii ultimului nivel folosibil este peste 28,00m) ;

- funcțiuni compatibile și complementare zonei de locuit: comerț, servicii, activități
administrative, sănătate cu caracter ambulatoriu, culturale, de învățământ, locuri de joacă
pentru copii, de cult;
- parcaje aferente funcțiunilor propuse;
- infrastructura edilitară necesară dezvoltării zonei.
Conform planului de Reglementări anexat documentației, funcțiunile permise sunt
următoarele:
LMu – zonă rezidențială cu clădiri până la 10,00m exclusiv rezidențială.
LIu1 – zonă rezidențială cu clădiri peste 10,00m exclusiv rezidențială de tip urban.
LIu2 – zonă rezidențială cu clădiri peste 10,00m predominant rezidențială de tip urban.
I1
– exclusiv unități industriale, depoziote și transport (doar cele existente)
Pp
– parcuri, grădini de cartier, scuaruri
CCr – căi de comunicație rutieră și construcții aferente
CCp – circulația pietonală majoră și piețe civice
– zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanță locală.
Funcțiuni interzise
LMre – Subzonă funcțională rezidențială cu clădiri de tip rural și cu echipare de tip urban:
LMrf – Subzonă funcțională rezidențială cu clădiri de tip rural fără echipare de tip urban:
Zonă de unități industriale, depozite și transport (cu excepția celor existente):
I1
– exclusiv unități industriale, depozite și transport (cu excepția celor existente);
I2
– predominant unități industriale, depozite și transport combinate cu subzona
funcțională Lmu sau IS;
A
– zona de unități agricole și sere;
Pcs – complexe sportive;
CCf – căi de comunicație feroviară și construcții aferente
S
– zonă cu destinație specială.
Prevederile Planului Urbanistic Zonal și ale Regulamentului Local de Urbanism
aferent PUZ, odată aprobate, constituie act de autoritate al administrației publice locale.
Prezenta documentație se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului
Botoșani și propunem a avea o valabilitate de 3 ani.
Reglementări fiscale specifice – zonă de impozitare „A„.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
4. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului
natural și construit
Suprafața care face obiectul prezentului PUZ nu deține fond construit și patrimoniu
natural.
5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public
Toate lucrările de construire pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii
nr.10/1995 republicată, privind calitatea în construcții.
5.1.Protecția față de poluare și alte riscuri
Pentru construirea obiectivului propus și a instalațiilor aferente, în zonă se vor lua
măsuri pentru evitarea poluării mediului și de diminuare a altor riscuri ce pot rezulta din
activitatea desfășurată.
5.2. Asigurarea echipării edilitare
Autorizarea lucrărilor de construire poate fi condiționată de stabilirea în prealabil,
prin contract a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară
aferente, de către investitor.
5.3. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu conditia asigurării
compatibilității dintre destinația construcțiilor propuse și funcțiunea dominantă a zonei ce
face obiectul P.U.Z.
5.4. Procentul de ocupare a terenului și înălțimea construcțiilor propuse
Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu condiția ca:
Conform - avizului favorabil CTATU nr. 1754 / 16.05.2019 și a avizului de inițiere
(oportunitate) nr. 3 din 16.05.2019 s-au prevăzut următorii indici urbanistici:
P.O.T. propus 28,35%, maxim 30%
C.U.T. propus 1,62, maxim admis 1,7
Zonă verde - minim 10%, propus 17%
Regim de înalțime maxim propus la P+5E:
H maxim propus P+3E - 13,50m (la atic - de la teren sistematizat).
H maxim propus P+4E - 16,25m (la atic - de la teren sistematizat).
H maxim propus P+5E - 19,00m (la atic - de la teren sistematizat).
Parcări auto în incinta proprietății 31 de locuri pe teren din care :
– 25 locuri pentru locuințe, (min. 1 loc/ap.).
– 5 locuri pentru spații comerț, birouri.
– 1 loc pentru persoane cu dizabilități.
Unități de locuit = 25 apartamente.
Spații comerciale = aprox. 430,00mp
Pentru spaţii comerciale, conform art.5.3.1. din H.G. 525/1996 trebuie
prevăzute locuri de parcare pentru clienţi - un loc de parcare la 100 m2
suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 400 - 600 m2;
Se prevede 1 loc de parcare la 100mp/spații – rezultă 5 locuri.
6. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii
6.1. Amplasarea față de aliniamentul străzii
Alimiamentul propus prin P.U.Z. pentru bloc, se propune în raport cu Aleea Maxim
Gorki.
Blocul propus se va realiza în aliniere cu clădirilor existente, pe zona de parter.
Retragerea de la stradă în interiorul parcelei va fi de 3,00m și 2,70m.
Lateral și posterior se va amplasa cu respectarea distanțelor minime impuse de
codul civil în corelare cu distanțele față de construcțiile învecinate.
Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai în condițiile în care se respectă:
- distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei conform
prezentului regulament.
- distanțe minime necesare intervențiilor în caz de incendiu stabilite pe baza avizului unității
teritoriale de pompieri.
În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și
domeniu public.
În spațiul dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se admite realizarea
nici unei construcții.
6.2. Amplasarea în interiorul parcelei şi în raport cu limitele dintre parcele
Amplasarea construcției se va realiza la o distanță de minim H/1 (distanța minimă
egală cu înălțimea clădirii propusă) față de celelalte obiective.
Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai în condițiile în care se respecta:
- distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei conform
prezentului regulament.
Retrageri obligatorii la limita proprietății în raport cu retragerile clădirii propuse:

- stradal: min 2,70 m – max. 3,00m – față de limita parcelei;
- lateral stânga: min 13,87 m (în raport cu P+4E);
- lateral dreapta: min 6,17 m (în raport cu P+4E);
- posterior: propus 7,94 m (în raport cu P+3E).
8,47 m (în raport cu P+4E).
 Conform R.L.U.B. se respectă distanțele de amplasare în parcelă prin soluția
adoptată.
 Conform P118_1_1999, art. 2.2.2., tabelul nr. 2.2.2, distanța minimă de
siguranță față de clădiri având nivelul de stabilitate la foc II este de 6,00m.
Față de clădirile având nivelul de stabilitate la foc IV distanța este 15,00m.
Distanțele pot fi mai mici doar dacă se prevăd măsuri compensatorii.
6.3. Orientarea față de punctele cardinale
Zona are o orientare bună faţă de punctele cadinale, permiţând noii clădiri de
locuințe propusă, respectarea normelor sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie.
Obiectivul urmărit a fost acela de a se respecta normativul NP 057-02, Anexa 3.4
(D)1.1. din ORDINUL nr. 1383 din 24.09.2002 al Ministerului Lucrărilor Publice,
Transporturilor și Locuinței, privind durata minimă de însorire de 2 ore pentru cel puțin una
din încăperile de locuit, într-o zi de referință (21 feb. sau 21 oct.) care se va corela cu alin.
1 al art. 3 al Ordinului 119/2014 și anume ‖Amplasarea clădirilor destinate locuințelor
trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1,½ ore la solstițiu de iarnă,
a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate‖.

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.
7.1. Amplasarea față de drumuri publice
Accese carosabile
- Autorizarea executării lucrărilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces la
drum public, direct, dar nu mai îngust de 3,50m.
- Drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.
- Accesul la drumul public se va face conform avizului dat de comisia de sistematizare a
circulației.
Se vor lua urmatoarele masuri:
1) Racordarea străzii din incintă la Aleea Maxim Gorki, stradă cu sens unic, de categoria a
IV-a – de folosinţă locală, cu un carosabil de circulaţie cu lăţime variabilă cuprinsă între
4,30 m - 5,00m cu locuri de parcare amenajate în lungul străzii sau perpendicular pe
stradă și trotuare de 0,85m - 1,10m.
2) Aleea din incintă propusă, se va conecta la traseul cu sens unic din Aleea Maxim Gorki
spre Aleea Unirii și ieșire în Strada Cuza Vodă s-au în Strada Marchian pentru închiderea
inelului de circulație.
Lăţimea străzii propuse în interiorul incintei va fi variabilă de la 4,70m la 6,00 m și va avea
acostamente de 1,20m și 2,00m.
Obiectivul se va realiza pe cheltuiala investitorului.
Apele meteorice vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere ce vor fi
prevazute pe parcelă, ele fiind apoi deversate în rețeaua municipală de canalizare.
3) Asigurarea locurilor de parcare.
În interiorul parcelei vor şi soluţionate locurile de parcare, numărul acestora fiind în
conformitate cu funcţionalitatea parcelei respectiv 30 locuri, din care 24 pentru locuințe, 5
pentru comerț, birouri și 1 loc pentru persoane cu dizabilități.
4) Sensuri unice, semaforizări etc.
Aleea Maxim Gorki continuată cu Aleea Unirii are sens unic de circulaţie.

Intrarea şi ieşirea din zona studiată va presupune manevre care să asigure fluenţa
circulaţiei și va fi semnalizată corespunzător.
5) Organizarea circulaţiei.
Aleea Maxim Gorki și Aleea Unirii sunt străzi existente, recent lărgite și modernizare
(2017), prevăzute cu trotuare având lăţimea de 0,90 și 1,20 m pe una sau două laturi.
În zona drumurilor publice se pot autoriza construcții și instalații aferente acestora,
de deservire, de întreținere și exploatare, parcaje, rețele edilitare, cu condiția ca lucrările
menționate să nu afecteze aspectul urbanistic, arhitectural și coerența fluxului funcțional.
- Sistemul rutier propus în cadrul incintei – de 4,70m până la 6,00m lățime și parcări de
2,30m x 5,00m.
- Prevederea unui traseu de circulație auto la parcaje, conform studiu de circulație, anexat
la documentație.
- Trama stradală ptopusă va avea profilul transversal tip, conform normelor tehnice.
- Trotuarele, terasele, de acces la locuințe, spații, vor fi cu dimensiuni de 1,20m la 2,00m.
- La spațiile comerciale se prevede o rampă cu pantă de max. 8% pentru persoane cu
dizabilități.
7.2. Accese pietonale
- Autorizarea executării construcției și a amenăjarilor de orice fel este permisă numai dacă
se asigura accesele pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.
- Prin accese pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public care
pot fi: trotuare sau dupa caz pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de
trecere publica, conform legii.
- Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu
handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.
8. Reguli cu privire la echiparea edilitară
8.1. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existente
Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței
posibilității de racordare la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, de gaze și
energie electrică.
8.2. Realizarea de rețele edilitare
Clădirea propusă se va racorda la rețelele edilitare publice.
Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai după devierea,
protejarea sau desființarea rețelelor existente pe aplasament și proiectarea unor soluții noi
de branșare, adecvate obiectivului propus.
Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice
se realizează de către investitor, parțial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare
și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor.
- Se recomandă ca toate rețelele edilitare stradale: alimentare cu apă, energie electrică,
gaze naturale, telecomunicații să se realizeze subteran.
- Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
- Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în împrejmuiri sau clădire.
- Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electricitate, telefonie, etc.).
8.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
Reţelele de apă, canalizare, gaze, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri
publice sunt proprietatea publică a oraşului.
8.4. Alimentarea cu apă, canal
Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă (apă rece, apă caldă de consum) se
va obține de la deținătorul de utilități avizul de principiu pentru racordul de apă,
prevăzându-se de către acesta și punctele de racord necesare.

În vederea alimentării cu apă a obiectivului propus se va elabora un proiect de
branșament apă-canal, corelat cu proiecul de extindere și branșament, furnizat de S.C.
NOVA APASERV S.A. Botoșani.
Situația propusă
a. Alimentare cu apă
Alimentarea cu apa rece menajeră a parcelei se va face prin intermediul unui branșament
de apă propus din PEHD, legat la rețeaua publică.
La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru
lucrările propriu-zise se va obţine soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile
de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru
reţelele edilitare din zonă.
Regimul de funcţionare a folosinţei de apă:
Funcţionarea instalaţiilor în zona studiată va fi permanentă. Timpul de funcţionare va fi de
24 ore/zi, 365 zile/an.
Nu este necesară crearea unei rezerve de apa pentru stingerea incendiilor.
La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru
lucrările propriu-zise se va prezenta soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate
detaliile de execuţie necesare constructorului.
b. Canalizare
Evacuarea apelor menajere se va face prin rețeaua interioară de canal în rețeaua
publică de canalizare prin intermediul unui racord de canal, legat la conducta publică.
La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru
lucrările propriu-zise se va prezenta soluţia evacuării apelor menajere și pluviale care va
cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului.
Apele pluviale provenite de pe construcția propusă se colectează prin intermediul
unor conducte pluviale și sunt direcționate la canalizarea orașului.
Apele pluviale provenite de pe suprafațele carosabile se direcționază prin pante
către gurile de preluare la rețeaua publică de canal.
c. Debite de ape pluviale (conf. SR 1846-2:2007):
8.5. Alimentarea cu energie termică
Se propune pentru obiectivul nou independența energetică privind furnizarea
căldurii și a apei calde de consum prin centrale proprii de apartament și spații comerciale.
Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan, furnizat prin racordul la rețeaua urbană
existentă în zonă.
8.6. Rețea de gaze naturale
Alimentarea cu gaze naturale se va face de la stația de reglare măsurare existentă
în zonă. De la aceste stații se alimentează consumatorii prin intermediul unei rețele de
gaze naturale de presiune redusă.
8.7. Alimentarea cu energie electrică
Asigurarea alimentării cu energie electrică se va realiza prin branșarea la rețeaua
publică existentă, conform unui proiect de specialitate.
8.8. Telecomunicații
Pentru obiectivul propus pe amplasamentul studiat se prevede dotarea cu rețele de
telecomunicații, internet și cablare, printr-un racord la rețelele existente. Dotarea zonei se
va realiza în baza unui proiect elaborat de către o firmă specializată.
9. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor.
Forma terenului studiat este neregulată.
Amplasarea construcției propuse în incintă, față de limitele de proprietate se va face
cu respectarea prevederilor R.L.U.B. și ale H.G. 525/1996.

9.1. Înălțimea construcției
Regimul de înălţime propus este de:
- P+3E - înălțimea maximă la atic, nu va depăși 13,50 m față de cota teren sistematizat.
- P+4E - înălțimea maximă la atic, nu va depăși 16,25 m față de cota teren sistematizat.
- P+5E - înălțimea maximă la atic, nu va depăși 19,00 m față de cota teren sistematizat.
9.2. Aspectul exterior al construcției
a) Autorizarea executării construcţiei este permisă numai dacă aspectul exterior propus nu
contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
b) Autorizarea executării construcţiilor care prin conformare, volumetrie şi aspect exterior
intrări în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate
ale urbanismului şi arhitecturii este interzisă.
c) Este interzisă utilizarea azbocimentului, a tablei strălucitoare din aluminiu pentru
acoperirea clădirilor.
d) Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură
nespecifice sau imitarea stilurilor istorice.
e) Sunt interzise imitațiile de materiale.
Culorile dominante pentru faţadele construcţiilor vor fi alese din paletarul de culori al
„Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Botoșani‖.
9.3. Procentul de ocupare al terenului și coeficientul de utilizare al terenului
P.O.T. – max. propus 30%
C.U.T. – max. propus 1,7
10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri
10.1. Parcaje
Parcajele sunt spații amenajate la sol sau în subsolul clădirilor pentru staționarea
autovehiculelor pe diferite perioade de timp. Autorizarea executării lucrărilor de construire
se emite în conformitate cu prevederile R.G.U.
Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje, conform normativelor în vigoare
și conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate.
Parcarea autovehiculelor pe trotuare sau spaţii verzi este interzisă.
Situația propusă:
Se propun 31 locuri de parcare din care - 25 de locuri aferente unui număr egal de
apartamente. Pentru spațiile comerciale, birouri sunt prevăzute 5 locuri de parcare + 1 loc
pentru persone cu dizabilități.
10.2. Suprafața spațiilor verzi și plantate
Este obligatorie amenajarea și plantarea zonei destinate spațiului verde aferentă
zonei rezidențiale.
Este obligatorie amenajarea şi plantarea cu gard viu de protecție a spațiului verde
aferent circulațiilor carosabile.
Se vor menține mare parte din arborii existenți pe proprietate.
10.3. Împrejmuiri
Având în vedere gabaritul terenului propus pentru urbanizare, împrejmuirile pe toate
laturile terenului sunt opționale.
În cazul realizării unor împrejmuiri, acestea se vor realiza prin plantarea de gard viu
și materiale transparente (plasă de sârmă tip METRO) cu o înălțime de maxim 1,20m,
amplasate integral de la limita de proprietate spre interiorul parcelei.
În cazul realizării unor împrejmuiri noi, acestea se vor realiza de comun acord cu
proprietarii învecinați (acolo unde este cazul).

III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ
Zona destinată locuirii colective (LI), cu respectarea prevederilor ce decurg din această
funcțiune.
Pe terenul studiat se prevăd subzone funcționale și anume:
- subzona acces carosabil și pietonal.
- subzona destinată clădirii de locuit cu subfuncțiunile aferente.
- subzona destinată spațiilor verzi.
11. Unități și subunități funcționale
11.1 – Utilizări admise
- lucrări de construire locuințe colective, spații comerciale, spații de birouri.
- spații tehnice aferente funcțiunii de bază
- circulații – alei carosabile și pietonale
- spații verzi.
11.2 – Utilizări admise cu condiții
- nu este cazul.
11.3 – Utilizări interzise
- Orice utilizare, altele decât cele admise la punctul 1.
- Sunt interzise lucrări de sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările
din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR TERITORIALE DE REFERINȚĂ
Unităţile teritoriale de referinţă (U.T.R.) sunt delimitate de limite fizice existente:
axul strazilor, limitele parcelelor.
Unităţilor teritoriale de referinţă li se aplică atât prescripţiile prevăzute la cap. 1
,,Dispoziţii generale‖, cît şi prescripţiile prevăzute în ,,Regulamentul de Urbanism la nivelul
Unităţilor Teritoriale de Referinţă‖.
P.O.T.(procentul de ocupare al terenului) reprezintă raportul procentual dintre suprafaţa
construită (Sc) şi suprafaţa terenului (St) pe care se amplasează construcţia supusă
autorizării.
POT =Sc (mp) / St (mp) x 100
C.U.T.(coeficientul de utilizare al terenului) reprezintă raportul dintre suprafaţa
desfăşurată a tuturor clădirilor existente şi propuse pe un teren şi suprafaţa terenului.
CUT = Sd (mp) / St (mp)
Pentru amplasamentul studiat se propune următorul bilanț și indici:
Bilanț teritorial la parcela studiată:
%
Situație propusă
Situație propusă
mp
Teren studiat
1.729,00 din măsurători
100
Construcții
490,00
28,35
Spații verzi
300,00
17,35
Circulații auto, parcaje
692,00
40,02
Circulații pietonale, terase, trotuare
247,00
14,28
Indici urbanistici:
POT
propus 28,35% - max. 30%
Sc ≈ 490,00mp

(procent de ocupare a terenului)

CUT
(coeficient de utilizare a terenului)

propus 1,62 - max 1,7
Scd ≈ 2.800,00mp;

REGIM DE ÎNĂLȚIME
(maxim la atic)

P+5E –19,00m;
P+4E –16,25m;
P+3E – 13,50m.
de la cota teren sistematizat.

- H parter propus la spațiile comerciale, este propus de 3,50m de pe placă pe placă.

V. CONCLUZII - măsuri în continuare
- În concluzie propunerile urbanistice ale documentației respectă sub toate aspectele
prevederile P.U.G. Botoșani și R.L.U.B. privind: funcțiunea, indicatorii urbanistici de
densitate, înălțimea construcției și modul de organizare a terenului, în contextul urbanistic
al zonei.
- Materializarea propunerilor prezentului proiect va contribui la dezvoltarea zonei,
păstrându-i în același timp funcţiunea dominantă – aceea de locuire (LI).
- Referitor la asigurarea utilităților în zonă, nu se va creea nici o disfuncționalitate, dacă în
zonă se va racorda obiectivul propus, (doar pe o perioadă mică de timp).
- Investiția se va realiza integral de către investitor și acest demers va conduce la crearea
de noi locuri de muncă pe perioada execuției şi ulterior la suplimentarea veniturilor la
bugetul Municipiului Botoșani.
Certificatul de Urbanism ce se vor elibera, va cuprinde elemente obligatorii din
Regulamentul Local de Urbanism.
Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării
Planului Urbanistic Zonal și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și
menținerii la zi a situației din zonă.
Din aceste motive, considerăm propunerile proiectului ca fiind categoric în beneficiul zonei.
După aprobarea PUZ, acesta se constituie în act de autoritate al administraţiei locale şi
capătă valoare juridică, cu o valabilitate de 3 ani.
PLANUL URBANISTIC ZONAL și REGULAMENTUL LOCAL de URBANISM
aferant sunt concepute având la bază următoarele principii:
- Să asigure integrarea noi funcțiuni (LIu2) și a clădirilor propuse pe parcela de
referință în structura urbană preexistentă.
- Să nu inducă servituți parcelelor învecinate.
- Să preia pentru parcela de referință, reglementările existente în prezent în R.L.U.B.
pentru zona funcțională propusă (LI) și să le detalieze conform configurației
clădirilor și amenajărilor propuse.
- Să nu instituie prevederi și/sau reglementări noi, diferite sau contrare prevederilor și
regulamentelor aflate în valabilitate, pentru parcelele învecinate.
- Să asigure autorizarea directă a construcțiilor și amenajărilor propuse, condiționat
de respectarea regulamentului local de urbanism aferent PUZ și a acelor normative
incidente în materie.
- Toate cheltuielile privind realizarea investiției privesc exclusiv investitorul S.C.
ACTIV PROINVEST S.R.L. din Botoșani.
- Terenul, construcția și amenajările se vor administra în regim privat.
Întocmit:
Urb. Carh. Munteanu Iacob Rodica

Coordonat:
Urb. Arh. Tulbure Mihai
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- CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE P+5E (P+4E,
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AMENAJARE PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE,
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Cf. nr: 59067, CAD nr: 59067

Proiectant general:

SC NEO STYLE SRL BOTOȘANI
Str. Unirii, nr. 11, sc. A, parter, ap. 1

Data elaborării:

mai 2019

ARHITECTURA URBANISM INTERIOARE

NEO STYLE s.r.l.
Unirii 11A, sc.A, ap.1,
Botosani, 710221
ROMANIA
Tel. 0744.777207
e-mail.
mirceacurteanu@yahoo.com

Volumul IV
Documentație tehnică pentru obținerea
PLANULUI URBANISTIC ZONAL
și REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent

P.U.Z.
- CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE P+5E (P+4E,
P+3E retras), CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER,
AMENAJARE PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE,
ÎMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE ȘANTIER

- ACTE DE PROPRIETATE, AVIZE și ACORDURI –
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