
 

 

 

ANUNŢ 

 

 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  

administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă 

publică faptul că a fost iniţiat şi urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului 

Botoşani următorul proiect de hotărâre: 

 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament 

local de urbanism aferent – Aleea General Gheorghe Avramescu nr. 39, CAD/C.F.57783 în vederea 

realizării obiectivului  „Construire bloc de locuințe colective  S+P+4E”  

  

  Proiectul de hotărâre cu documentația  aferentă este afișat  pe site-ul  Primăriei, prima pagină, 

în Monitorul Oficial Local la pct. 3 secţiunea  -  Informarea asupra proiectelor de hotărâri aflate în 

dezbatere publică conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică  

și care vor fi supuse aprobării Consiliului Local. 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris la Aparatul  Consiliului Local, în 

sediul Primăriei, Piața  Revoluţiei nr.1, camera 104, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de 

recomandare la proiectul de hotărâre, în termen de 10 de zile lucrătoare începând cu data publicării 

anunțului. 

 

 

 

Primar, 

Cosmin Ionuț Andrei 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primariabt.ro/index.php?load=legea52
http://www.primariabt.ro/index.php?load=legea52
http://www.primariabt.ro/index.php?load=legea52


 

 

 
 
 
 
 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE H O T Ă  R Â R  E 

pentru aprobarea  documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism 

 aferent  - Aleea General Gheorghe Avrămescu, nr.39,  CAD/C.F. 57783” în vederea realizării obiectivului 

 “Construire bloc de locuințe colective S+P+4E ” 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  BOTOŞANI, 

  analizând propunerea d-lui primar Cosmin-Ionuț Andrei cu privire la aprobarea unei documentaţii de 

urbanism “ Plan Urbanistic Zonal – Aleea General Gheorghe Avrămescu, nr.39,  CAD/C.F. 57783” în vederea 

realizării obiectivului „Construire bloc de locuințe colective S+P+4E” 

văzând avizele organismelor teritoriale interesate,  

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcţii şi Urbanism, precum şi 

rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local, 

în baza dispoziţiilor art. 129 alin. (6) lit. c) şi alin. (7), lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispoziţiilor incidente în 

materie ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu 

modificările şi completările ulterioare, 

  în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (e), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență 

a   Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

                Art. 1  Se  aprobă  documentaţia “ Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent  - 

Aleea General Gheorghe Avrămescu, nr.39,  CAD/C.F. 57783“ în vederea realizării obiectivului “ 

Construire bloc de locuințe colective S+P+4E” de către investitor persoană fizică, conform reglementărilor  

urbanistice cuprinse în  proiectul nr. 317/2021,  întocmit de către S.C ARHIDESIGN CENTER S.R.L., 

coordonator urbanistic arh. urb. Tulbure Mihai, anexă  care face parte integrantă din prezenta  hotărâre, cu 

următoarele condiţii :  

▪ Suprafața totala teren S= 1000.00mp (1050,00 mp măsurători ) 

▪ Modificarea zonei funcționale așa cum este prevăzută în PUGB, pentru parcela situată în Aleea General 

Ghe. Avramescu, nr.39, CAD/C.F. 57783,  corespunzător funcțiunilor propuse LIu1 - subzonă exclusiv rezidențială 

(locuințe și funcțiuni complementare) cu clădiri de tip urban cu mai mult de trei niveluri (peste 10m). 

▪ Suprafața totala teren S= 1000.00mp (1050,00mp măsurători) 

▪ P.O.T. = max. 32 %  

▪ C.U.T. = max. 1,60  

▪ Imobil S +P+4E  cu destinația de locuințe colective  

                - regim de înălţime – S +P+4E 

               -  h max. atic/coamă = 16,70 m, măsurat de la CTS 

                     -  nr. unități de locuit = 18 ap 

▪ Nr. locuri parcare ,  în interiorul parcelei= 18 locuri de parcare, respectiv 1loc/1 ap  



 

 

▪ S spațiu verde = 215,14 mp (cca 21,50%)  

▪ În subsol se vor amenaja boxe pentru spații depozitare și adăpost ALA- spațiu destinat protecției civile 

▪ Pentru apartamente se vor respecta prevederile Legii nr 114/1996, republicată, legea locuinței 

▪ Se vor respecta cu stricteţe prevederile studiului geotehnic anexat documentaţiei 

▪ Se vor respecta toate condițiile din avizele deținătorilor de utilități urbane. Toate devierile de reţele de 

utilităţi sau lucrările de protejare a acestora necesare ca urmare a realizării obiectivului, se vor face pe cheltuiala 

investitorului 

▪ Toate documentațiile, autorizațiile și cheltuielile necesare în vederea realizării obiectivului privesc exclusiv 

investitorul, indiferent de regimul juridic al terenurilor pe care se realizează acestea (proprietate privată sau 

publică).  

▪ Platforma de gunoi  se va reamenaja pe  cheltuiala investitorului , pentru care acesta va obține autorizație de 

construire. Pe domeniul public și privat al municipiului Botoșani, lucrările de construcții și amenajări necesare 

pentru amenajarea  platformei de gunoi se va emite condiționat de următoarele:  

  o   Titularul autorizației de construire va fi MUNICIPIUL BOTOȘANI prin INVESTITOR. 

 O Toate documentațiile, avizele, acordurile și cheltuielile necesare în vederea obținerii Autorizației de 

construire privesc exclusiv investitorul. 

 

Art. 2  Prezenta hotărâre  îşi menţine valabilitatea pe o perioadă de 5 ani de la data aprobării. 

Art. 3  Documentaţia anexă, care a stat  la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează  şi 

arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcţii  şi  Urbanism.  

Art. 4  Primarul municipiului Botoşani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire  prevederile  

prezentei hotărâri.            

            INIȚIATOR,                                                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                 Primar,                       Secretar General, 

         Cosmin-Ionuț Andrei                                                                    Ioan Apostu 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOŞANI                                                                             PRIMAR, 
SERVICIUL  AUTORIZĂRI IN CONSTRUCŢII SI URBANISM                                  Cosmin-Ionuț Andrei  

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

  Se propune spre analiză şi aprobarea Consiliului  Local  al municipiului Botoşani  documentaţia de 

urbanism  “ Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent  - Aleea General Ghe. 

Avramescu, nr.39,  CAD/C.F. 57783“, întocmită de către S.C ARHIDESIGN CENTER S.R.L., urbanist cu 

drept de semnătură arh. urb. Mihai Tulbure, în vederea  realizării obiectivului “CONSTRUIRE BLOC DE 

LOCUINTE COLECTIVE S+P+4E ”, de către investitor persoană fizică. 

  În conformitate  cu prevederile Legii 50/1991 cu modificările  si completările ulterioare, Primăria 

municipiului Botoşani , prin reprezentanţii săi legali, a eliberat  Certificatul de Urbanism  nr. 563/19.07.2021,  în 

baza căruia s-a întocmit  documentaţia de urbanism  şi au fost obţinute  avizele şi acordurile  prevăzute de lege.

  Terenul necesar realizării obiectivelor, în suprafaţă totală de 1000,00mp (1050,00mp măsurători) 

aparţine solicitantului, fiind proprietate privată, nu poate fi revendicat, nu este în litigiu. 

   Terenul studiat este situat în municipiului Botoşani, U.T.R. nr. 2 - LMu1- subzonă exclusiv rezidențială 

(locuințe și funcțiuni complementare) cu clădiri de tip urban P,P+1,P+2 cu inălțimea pâna 10m.  



 

 

   Funcțiunea dominantă: LIu1- subzonă exclusiv rezidențială (locuințe și funcțiuni complementare) cu 

clădiri de tip urban cu mai mult de trei niveluri (peste 10m);  

   Funcțiuni complementare IS, LMu2, LIu2, I1 (existente), Pp, CCr; 

   Funcțiuni interzise în UTR: LMre,  LMrf1, LMrf, I1 (cu excepția celor existente), I2, A, Pcs, CCf, S.  

   Studiul geotehnic anexat documentaţiei afirmă că amplasamentul studiat nu este supus pericolului 

inundațiilor și  are stabilitatea locală și generală asigurată  și se poate realiza investiția propusă.  

   Se vor respecta condițiile impuse prin avizele și acordurile în baza cărora se solicită aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de urbanism aferent documentației de urbanism 
 

Lista abrevierilor utilizate: 

PUGB – Plan Urbanistic General al municipiului Botoşani  

RLUB – Regulament Local de Urbanism al municipiului Botoşani  

IS – Zonă pentru instituții și servicii publice de interes general 

LI – Zonă rezidenţială cu cladiri de tip urban cu mai mult de trei niveluri (peste 10,00 m)  

LM – zonă rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2, (până la 10,m) cu următoarele subzone: 

                   LMu – cu clădiri de tip urban  

o LMu1 – exclusiv rezidențială (locuințe și funcțiuni complementare)  

o LMu2 – predominant rezidențială  

                LMr - cu clădiri de tip rural  

o  LMre - clădiri de tip rural, cu echipare edilitară de tip urban, din care: 

o  LMre1 – exclusiv rezidențială (locuințe și funcțiuni complementare) 

o  LMre2 – predominant rezidențială  

o  LMrf - clădiri de tip rural, fără echipare edilitară de tip urban, din care:  

o  LMrf1 – exclusiv rezidențială (locuințe și funcțiuni complementare) 

o  LMrf2 – predominant rezidențială  

I - zonă de unități industriale, depozite și transport  

A - zonă de unități agricole și sere  

P - zonă de parcuri  

GC+TE - zonă de gospodărie comunală, cimitire, echpamente tehnico-edilitare  

CC – zonă pentru căi de comunicație S – zonă cu destinație specială  

P.O.T. – procent de ocupare a terenului  

C.U.T. – coeficient de utilizare a terenului 

U.T.R. – unitate teritorială de referinţă 

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE A SOLUŢIILOR PROPUSE PRIN P.U.Z. 
 

OBIECTIVE PRINCIPALE ALE DOCUMENTAȚIEI: 

▪ Modificarea zonei funcționale așa cum este prevăzută în PUGB, pentru parcela situată în Aleea General Ghe. 

Avramescu, nr.39, corespunzător funcțiunilor propuse LIu1 - subzonă exclusiv rezidențială (locuințe și funcțiuni 

complementare) cu clădiri de tip urban cu mai mult de trei niveluri (peste 10m).  

▪ Determinarea condițiilor de construibilitate pe terenul ce face obiectul documentației de urbanism, în suprafață 

totală de 1000.00mp (1050,00mp măsurători).  

  

SOLUȚII PROPUSE: 

▪ Suprafața totala teren S= 1000.00mp (1050,00mp măsurători) - CAD/C.F. 57783 

▪ Capacități 

        -  S construită la sol (Sc) = 310,00 mp  

        - S construită desfăşurată (SCD) = 1860,00 mp (inclusiv subsolul) – Suprafata construita desfasurata pentru 

calcul C.U.T. nu include suprafața spațiilor destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor- conf. legea 

350/2001  anexa nr.2 – definirea termenilor utilizați în lege  Sdc = 1566 mp 

        -  regim de înălţime – S +P+4E  



 

 

        -  nr. niveluri = 6 niveluri , din care 5 niveluri supraterane 

         – h max. atic/coamă = 16,70 m, măsurat de la CTS 

• Nr. ap. = 18 unități de locuit  

• Nr. locuri parcare , în interiorul parcelei= 18 locuri de parcare, respectiv 1loc/1 ap  

• S spațiu verde = 215,14 mp (cca 21,50%)  

• În subsol se vor amenaja boxe pentru spații depozitare și adăpost ALA- spațiu destinat protecției civile 

• Circulaţii carosabile şi parcări – S = 399,52 mp ( cca 39,95%); 

• Circulații pietonale–S = 113,23 mp (cca 11,32%)  

• PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.) propus = max 32 % 

• COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.) propus = max 1,60 
 

EVALUAREA DOCUMENTAŢIEI DE URBANISM COMPARATIV CU PREVEDERILE P.U.G. B. şi 

R.L.U.B.  

    

   Evaluarea propunerilor din documentația de urbanism se va face comparând prevederile din documentație 

cu condiționările cuprinse în PUGB și RLUB pentru: - LIu1- subzonă exclusiv rezidenţială , locuinţe şi funcţiuni 

complementare, de tip urban, cu mai mult de trei niveluri (peste 10 m). 

  

• COMPATIBILITATE FUNCŢIONALĂ 

 - Suprafaţa totală a parcelei de referinţă = 1000,00 mp, terenul este situat pe Aleea General Ghe. Avramescu, 

nr.39,  CAD/C.F. 57783 

 - Terenul ce face obiectul documentaţiei este situat în U.T.R. nr 2. Parcela este situată în zona funcțională  - 

LMu1- subzonă exclusiv rezidențială (locuințe și funcțiuni complementare) cu clădiri de tip urban P,P+1,P+2 cu 

inălțimea pâna 10m. 

- Localizarea parcelei s-a făcut în conformitate cu prevederile P.U.G.B - planşa 3/1 „Reglementări, zonificarea 

teritoriului”  

- Pentru terenul ce face obiectul PUZ, REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI 

BOTOȘANI, în articolul 8.2 referitor la UTR nr 2, prevede următoarele: 

o funcțiunea dominantă: LIu1- subzonă exclusiv rezidențială (locuințe și funcțiuni complementare) cu 

clădiri de tip urban cu mai mult de trei niveluri (peste 10m);  

o funcțiuni complementare IS, LMu2, LIu2, I1 (existente), Pp, CCr; 

o funcțiuni interzise în UTR: LMre,LMrf1,LMrf, I1(cu excepția celor existente), I2, A, Pcs, CCf,S. 

 Având în vedere că PUZ propune pentru parcela de referință modificarea funcțiunii existente din LMu1 în LIu1, 

adică în funcțiunea dominantă în UTR 2, considerăm că funcțiunea propusă este compatibilă.  

 

CONCLUZIE: Funcţiunea propusă este compatibilă cu prevederile P.U.G.B. şi R.L.U.B.  

 

ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE INDICATORILOR URBANISTICI DE DENSITATE 

 Încadrarea în prevederile PUGB și RLUB se evaluează comparativ cu prevederile art 7.4 din RLUB referitoare la 

zona funcțională propusă prin PUZ și anume LI –zonă rezidențială cu clădiri cu mai mult de trei niveluri (peste 

10,00 m) 

Nr crt. Indicatori  LIu1 conform R.L.U.B. Conform P.U.Z. Mod de încadrare 

(observaţii) 

1. S parcelă Art 7.4.4 S-min 200,00 

mp, lungime aliniament 

-min 9,00 m și adâncime 

parcelă- min 12,00 m 

St=1000,00 mp: - aliniament cca 

22,61 m și adâncimea medie de 

cca 32,00 m  

Construibilă 

2. P.O.T.  Art 7.4.24 

 pentru h max = 15,0m - 

max 40%  

pentru  h max = 25,0m - 

Raportat la St=1000,00mp - 32%  Se încadrează în 

prevederile RLUB 



 

 

max 40% 

3. C.U.T.  Art. 7.4.24 

 pentru h max = 15,0 m -

max 2,0  

pentru h max = 25,0 m -

max 3,2  

Raportat la St=1000,00mp - 1,60  Se încadrează în 

prevederile RLUB 

4. Nr. niv. 

supraterane  

Art 7.4.22 și art 7.4.24 

pentru h max = 15,0 m -

max P+4 pentru h max = 

25,0 m -max P+7 

S+P+4, nivele supraterane 5 Se încadrează în 

prevederile RLUB 

5.  6. Spaţiu verde 

amenajat  

Art 7.4.26  S min 10%  S =215,14 mp (cca 21,51% 

raportat la S teren = 1000,00 mp)  

Se încadrează în 

prevederile RLUB 

6.  Nr parcări  Art 7.4.25 și RGU 

Anexa nr.5 min.1 

loc/unit de locuit  

18 locuri  Se încadrează în 

prevederile RLUB 

7. Distanţe faţă de 

limitele terenului 

Art 7.4.15  

- lateral - retras min 0,3 

x h max admisibila 

clădirii (min 5,50 m) 

 

- posterior - retras min 

0,5 x h max admisibila 

clădirii (min 8,00 m) 

-față de limita laterală pe latura 

Vest retragerea de la 1,00 m față 

de limita de prop. până la 15,39 

față de cel mai apropiat bloc de 

locuințe colective 

-față de limita laterală pe latura 

Est retragerea de la 1,00, respectiv 

8,60 m față de limita de prop. 

până la 12,00 m  față de cel mai 

apropiat bloc de locuințe colective 

-față de limita posterioară pe 

latura Sud retragerea de la 2.00 m 

față de limita de proprietate, 

23,73m pana la cel mai apropiat 

bloc de locuinte colective  

-Mai puțin decât 

prevederile RLUB 

- se reglementează 

prin P.U.Z. 

 

-Mai puțin decât 

prevederile RLUB 

- se reglementează 

prin P.U.Z. 

 

 

-Mai puțin decât 

prevederile RLUB 

- se reglementează 

prin P.U.Z. 

 

 

PRECIZĂRI/ OBSERVAȚII: 

             Evaluarea documentației referitor la indicatorii urbanistici de densitate se face în mod justificativ 

comparativ cu prevederile art 7.4 pentru zona LI – funcțiunea dominantă în UTR și funcțiunea propusă pe parcelă 

            Referitor la cele prezentate la punctul 3 și punctul 7 din tabelul de mai sus sunt necesare următoarele 

precizări/clarificări:  

REFERITOR LA PUNCTUL 7   

 Suprafata construita desfasurata pentru calcul C.U.T. nu include suprafața spațiilor destinate protecției    

civile, suprafața balcoanelor, logiilor- conf. legea 350/2001  anexa nr.2 – definirea termenilor utilizați în  

lege   

REFERITOR LA PUNCTUL 4  

 Retrageri față de limitele laterale ale terenului - retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei 

sunt mai mici decât cele prevăzute în RLUB  - diminuarea retragerilor laterale și posterioare comparativ cu 

prevederile RLUB pot fi acceptate motivat de geometria neregulată a terenului , de faptul că distanțele dintre 

construcția propusă și construcțiile învecinate sunt mai mari decât 9,00 m (jumătate din înălțimea clădirii celei 

mai înalte) și motivat de prevederile art 24 din RGU (HG nr 525/1996).  

  Conform ART.32 alin (5) lit. a) prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la: 

regimul de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), 

procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele 

laterale şi posterioare ale parcelei; 

 

 EVALUAREA DOCUMENTAŢIEI DE URBANISM COMPARATIV CU PREVEDERILE ORDINUL 

MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă si sănătate publică privind 

mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art 3. (2) a fost solicitat şi a fost întocmit STUDIUL DE ÎNSORIRE. 



 

 

CONCLUZIA STUDIULUI DE ÎNSORIRE 

Prin amplasarea construcţiei propuse (bloc de locuinţe colective S+P+4E)  se respectă art. 3 din Ordin 119/2014,   

nu modifică durata de însorire pentru toate încăperile de locuit ale clădirilor învecinate, într-o zi de referinţă la 

data  solstiţiului de iarnă (21 decembrie). 

Pentru clădirea propusă  

- camerele orientate spre nord au fost prevăzute și cu ferestre spre est, respectiv vest 

- ferestrele de pe fațada vestică vor fi luminate direct  în intervalul oar 12:20-13:50 

- ferestrele de pe fațada  estică vor fi luminate direct  în intervalul oar 10:00-12:20 

Se respecta art. 3 din Ordin nr. 119/2014 actualizat  privind durata minimă de însorire de 1,5 ore pentru 

camerele de locuit . 

Se respectă prevederile art. 4. c privind amplasarea parcajelor la min 5,0 m de ferestrele camerelor de 

locuit. 

Pentru respectarea art. 4  din Ordinul MS nr. 119/2014, având în vedere că distanța fața de platfoma existenta de 

colectare a deseurilor de cca 5,00 m , ritmul de evacuare a deseurilor se va reglementa printr-un Protocol cu 

Primaria mun. Botoșani.  

S-au propus măsuri compensatorii: 

• realizarea unei zone de protectie din arbori cu ramuri interpatrunse intre cele doua spatii; 

•  realizarea unui zid de protectie cu inaltimea de 3m pe latura Nordica a platformei de colectare deseuri; 

•  beneficiarul va realiza pentru platforma de colectare deșeuri un sistem de spălare și un sistem de  

scurgere racordat la canalizare, dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a ritmului de 

evacuare al acestuia. Platforma de colectare deșeuri  se va reamenaja pe  cheltuiala investitorului , pentru 

care acesta va obține autorizație de construire. 

 Pe domeniul public și privat al municipiului Botoșani, lucrările de construcții și amenajări necesare pentru 

amenajarea  platformei de gunoi se va emite condiționat de următoarele:  

  o  Titularul autorizației de construire va fi MUNICIPIUL BOTOȘANI prin INVESTITOR. 

  o Toate documentațiile, avizele, acordurile și cheltuielile necesare în vederea obținerii Autorizației de 

construire privesc exclusiv investitorul. 

 

REZULTATELE INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI, RAPORTUL DE INFORMARE ŞI 

CONSULTARE A PUBLICULUI: Au fost afişate pe site –ul primariei www.primariabt.ro, secţiunea „primaria-

planuri urbanistice” şi sunt anexate la raportul de specialitate 

 

PRECIZĂRI / OBSERVAȚII / CONCLUZII: 

▪ Conform prevederilor art. 32 alin (5) lit. a) din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul, prin PUZ se pot modifica prevederile PUGB aflat în valabilitate pentru zona studiată. 

 

ART.32 alin (5) lit. a) prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de 

construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul 

de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi 

posterioare ale parcelei; 

 

     În concluzie, prevederile din documentația de urbanism respectă prevederile legale incidente în materie. 

 

Propunem: aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent 

Condiţii: 

▪ Suprafața totala teren S= 1000.00mp (1050,00 mp măsurători ) 

▪ Modificarea zonei funcționale așa cum este prevăzută în PUGB, pentru parcela situată în Aleea General 

Ghe. Avramescu, nr.39, CAD/C.F. 57783,  corespunzător funcțiunilor propuse LIu1 - subzonă exclusiv 

rezidențială (locuințe și funcțiuni complementare) cu clădiri de tip urban cu mai mult de trei niveluri (peste 

10m). 



 

 

▪ Suprafața totala teren S= 1000.00mp (1050,00mp măsurători) 

▪ P.O.T. = max. 32 %  

▪ C.U.T. = max. 1,60  

▪ Imobil S +P+4E  cu destinația de locuințe colective  

                - regim de înălţime – S +P+4E 

               - h max. atic/coamă = 16,70 m, măsurat de la CTS 

                     - nr. unități de locuit = 18 ap 

▪ Nr. locuri parcare , în interiorul parcelei= 18 locuri de parcare, respectiv 1loc/1 ap  

▪ S spațiu verde = 215,14 mp (cca 21,50%)  

▪ În subsol se vor amenaja boxe pentru spații depozitare și adăpost ALA- spațiu destinat protecției civile 

▪ Pentru apartamente se vor respecta prevederile Legii nr 114/1996, republicată, legea locuinței 

▪ Se vor respecta cu stricteţe prevederile studiului geotehnic anexat documentaţiei 

▪ Se vor respecta toate condițiile din avizele deținătorilor de utilități urbane. Toate devierile de reţele de 

utilităţi sau lucrările de protejare a acestora necesare ca urmare a realizării obiectivului, se vor face pe cheltuiala 

investitorului 

▪ Platforma de colectare deșeuri  se va reamenaja pe  cheltuiala investitorului , pentru care acesta va obține 

autorizație de construire. Pe domeniul public și privat al municipiului Botoșani, lucrările de construcții și 

amenajări necesare pentru amenajarea  platformei de gunoi se va emite condiționat de următoarele:  

  o Titularul autorizației de construire va fi MUNICIPIUL BOTOȘANI prin INVESTITOR. 

 o Toate documentațiile, avizele, acordurile și cheltuielile necesare în vederea obținerii Autorizației de 

construire privesc exclusiv investitorul. 

▪ Toate documentațiile, autorizațiile și cheltuielile necesare în vederea realizării obiectivului privesc  

exclusiv investitorul, indiferent de regimul juridic al terenurilor pe care se realizează acestea (proprietate privată 

sau publică). 

În concluzie, având în vedere ca documentația de urbanism prezentată respectă prevederile legislatiei și a 

normelor tehnice aflate în vigoare, propunem aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent Aleea General Ghe. 

Avramescu, nr.39,  CAD/C.F. 57783, în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE BLOC DE 

LOCUINTE COLECTIVE S+P+4E   ”. 
 

ARHITECT ŞEF,                                                                           ÎNTOCMIT,                            

       ALEXANDRU AGAVRILOAE                                                  MIHAELA SFETCU 
 

 


