
 

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 pentru respingerea (neadoptarea) documentației de urbanism „Plan 

urbanistic zonal și Regulament local de urbanism aferent – municipiul Botoșani, B-dul Mihai 

Eminescu, nr. 36, NC/CF 51491, elaborate în vederea realizării obiectivului – construire ansamblu de 

locuințe, spații comerciale la parter și parțial etaj 1 și corp hotel (în regim apartament – hotel), parcare 

subterană și supraterană, restaurare case memoriale, respectiv integrare construcție nouă în ansamblul 

monumentului istoric – CASA ANTIPA” 

 

  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 HOTĂRÂRE 

 

pentru respingerea (neadoptarea) documentației de urbanism „Plan urbanistic zonal și Regulament 

local de urbanism aferent – municipiul Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 36, NC/CF 51491, 

elaborate în vederea realizării obiectivului – construire ansamblu de locuințe, spații comerciale la 

parter și parțial etaj 1 și corp hotel (în regim apartament – hotel), parcare subterană și supraterană, 

restaurare case memoriale, respectiv integrare construcție nouă în ansamblul monumentului istoric – 

CASA ANTIPA” 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
analizând propunerea domnului Primar Cosmin-Ionuț Andrei pentru respingerea (neadoptarea) 

documentației de urbanism „Plan urbanistic zonal și Regulament local de urbanism aferent – municipiul 

Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 36, NC/CF 51491, elaborate în vederea realizării obiectivului – construire 

ansamblu de locuințe, spații comerciale la parter și parțial etaj 1 și corp hotel (în regim apartament – hotel), 

parcare subterană și supraterană, restaurare case memoriale, respectiv integrare construcție nouă în ansamblul 

monumentului istoric – CASA ANTIPA”, 

văzând raportul de specialitate al Serviciului urbanism, rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local, avizul negativ al arhitectului șef al municipiului Botoșani, avizul negativ al 

Consiliului Județean Botoșani, observațiile formulate în cursul procedurilor de informare și consultare a 

publicului de către: Institutul Național al Patrimoniului, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 

Tribunalul Botoșani, precum și raportul informării și consultării publicului cu privire la elaborarea planului 

urbanistic zonal, 

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Metodologiei de 

informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului 

și de urbanism, aprobată prin Ordinul nr. 2701/2010 emis de fostul Minister al Dezvoltării Regionale și 



Turismului, cu modificările și completările ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, 

aprobate prin Ordinul nr. 233/2016, emis de fostul Minister al Dezvoltării Regionale și Administrației publice, 

cu modificările și completările ulterioare, Planului Urbanistic General și Regulamentului local de urbanism ale 

municipiului Botoșani, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 180/1999, Planului de Mobilitate Urbană 

Durabilă în municipiul Botoșani coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6)  lit. c) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

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

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Articol unic – Se respinge documentația de urbanism „Plan urbanistic zonal și Regulament local de 

urbanism aferent – municipiul Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 36, NC/CF 51491, elaborate în vederea 

realizării obiectivului – construire ansamblu de locuințe, spații comerciale la parter și parțial etaj 1 și corp hotel 

(în regim apartament – hotel), parcare subterană și supraterană, restaurare case memoriale, respectiv integrare 

construcție nouă în ansamblul monumentului istoric – CASA ANTIPA”, pentru motivele indicate în raportul de 

specialitate și în raportul informării și consultării publicului, inclusiv pentru obiecțiunile și argumentele aduse 

în susținerea acestora de către vecinii terenului studiat prin documentația de urbanism, respectiv pentru cele 

formulate de Institutul Național al Patrimoniului. 

 

 

                       Inițiator,                                                                               Avizat de legalitate, 

                       Primar,                                                                                   Secretar general, 

          Cosmin-Ionuț Andrei                                                                           Ioan Apostu    

 

 Aprobat, 

                      Primar, 

                    Cosmin Ionuț Andrei 

 

 

 



 

 

REFERAT   

pentru respingerea  documentaţie de urbanism  

“P.U.Z. și R.L.U. aferent – B-dul Mihai Eminescu nr.36, NC/CF 51491”  

în vederea realizării obiectivului  

„CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI PARȚIAL ETAJ 1 ȘI 

CORP HOTEL (în regim apartament-hotel), PARCARE SUBTERANĂ ȘI SUPRATERANĂ, RESTAURARE CASE 

MEMORIALE, RESPECTIV INTEGRARE CONSTRUCȚIE NOUĂ ÎN ANSAMBLUL MONUMENTULUI ISTORIC – 

CASA ANTIPA” 

 

 

  Având în vedere proiectul de hotărâre pentru respingerea  documentaţiei de urbanism “P.U.Z. și R.L.U. 

aferent– B-dul Mihai Eminescu nr.36, NC/CF 51491” în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE 

ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI PARȚIAL ETAJ 1 ȘI CORP HOTEL (în 

regim apartament-hotel), PARCARE SUBTERANĂ ȘI SUPRATERANĂ, RESTAURARE CASE MEMORIALE, 

RESPECTIV INTEGRARE CONSTRUCȚIE NOUĂ ÎN ANSAMBLUL MONUMENTULUI ISTORIC – CASA ANTIPA” și 

raportul de specialitate întocmit de Serviciul Urbanism şi Autorizări în construcţii, vă rugăm să supuneți spre 

consultare publică și înaintare către Consiliul Local Consiliul Local al Municipiului Botoșani a proiectului de 

hotărâre prezentat. 

 

Serviciul Urbanism şi Autorizări în construcţii, 

                   Consilier principal, 

            Arh. Lăcrămioara Partenie 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOŞANI                                                                      PRIMAR, 

SERVICIUL  AUTORIZĂRI IN CONSTRUCŢII SI URBANISM                           Cosmin-Ionuț Andrei 

NR. _________________2022                                                                                          

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 Se propune respingerea în Consiliul Local  al municipiului Botoşani documentaţia de urbanism  

“Plan Urbanistic Zonal  - B-dul Mihai Eminescu nr.36, NC/CF 51491“, întocmită de către proiectant S.C. 

Axis B&D ServCom S.R.L., coordonator urbanist Arh. Hoblea Alin Enver, în vederea realizării 

obiectivului „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE LA 

PARTER ȘI PARȚIAL ETAJ 1 ȘI CORP HOTEL (în regim apartament-hotel), PARCARE 

SUBTERANĂ ȘI SUPRATERANĂ, RESTAURARE CASE MEMORIALE, RESPECTIV INTEGRARE 

CONSTRUCȚIE NOUĂ ÎN ANSAMBLUL MONUMENTULUI ISTORIC – CASA ANTIPA”, de către 

investitorul SC BELVEDERE SRL, înregistrată la Primăria municipiului Botoșani cu nr. 4506/03.02.2020, 

fiind solicitată prin adresa nr. 26151/28.10.2021 aprobarea documentației în forma prezentată.  

 

 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.132/07.03.2018, prelungit până la data de 07.03.2018,  în baza căruia s-a întocmit documentaţia de 

urbanism şi au fost obţinute avizele şi acordurile  prevăzute de lege, favorabile, nefavorabile sau cu 

condiționări. 

 

 Terenul necesar construirii obiectivului, în suprafaţă de 3810,00mp din acte (3879,00mp din 

măsurători) este proprietatea investitorului  SC BELVEDERE SRL, conform Hotărârea Adunării Generale 

nr. 4916/17.08.2012, încheiere completare nr.203/22.08.2012, nu poate fi revendicat, nu este în litigiu. 

Terenul este situat  în intravilanul municipiului Botoşani, U.T.R. nr. 16 – IS – zona de instituții  

publice și servicii de interes general, ISa - construcții administrative;  

• Funcțiunea dominantă în U.T.R. 6 este IS– zona de instituții  publice și servicii de interes general; 

Imobil monument istoric Casa Grigore Antipa cod BT-II-m-B-01879, iar amplasamentul studiat 

se află în zona de protecție a monumentelor istorice: Palatul de Justiție - cod BT-II-m-B-01880, Muzeul 

de Județean cod -BT-II-m-B-01937, Casa Prasa (azi Hotelul Belvedere) – cod – II-m-B-01886. 

Prin documentația prezentată se propune pentru parcela de referință modificarea zonei funcționale 

existente în PUG - IS - zona de instituții  publice și servicii de interes general, în LI - zonă rezidențială cu 

clădiri cu mai mult de trei niveluri (peste 10,00m), subzonă predominant rezidențială cu clădiri de tip 

urban (locuințe și funcțiuni complementare) LIu2. 

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

inundațiilor. Se vor respecta prevederile studiului geotehnic. 

   Avizul nr. 5/19.04.2021, emis de Consiliul Județean Botoșani, Direcția Arhitect Șef, prezintă o 

contrare/neconcordanță a obiectivului propus, în varianta prezentată în documentație, față de noțiunile de 

urbanism privind încadrarea în spațiul existent construit. 

 

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

OBIECTIVE PRINCIPALE ALE DOCUMENTAȚIEI 

- Modificarea zonei funcționale așa cum este prevăzută în PUGB, pentru parcela situată în B-dul Mihai 

Eminescu nr.36, NC/CF 51491, din IS - zona de instituții  publice și servicii de interes general, în LI - 

zonă rezidențială cu clădiri cu mai mult de trei niveluri (peste 10,00m), subzonă predominant rezidențială 

cu clădiri de tip urban (locuințe și funcțiuni complementare) LIu2. 

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

suprafață totală de 4206,0mp. 

 

SOLUȚII PROPUSE 

-   Suprafaţa parcelei de referinţă = 3810,00mp din acte (3879,00mp din măsurători) 

-   Funcţiuni propuse – locuinţe colective - 40 apartamente – min 40 locuri parcare 



 

 

          - hotel - 50 unități de închiriat, min 1-4locuri parcare/10locuri cazare – min 5 locuri parcare 

- spații comerciale  - SC = 3000mp – min 1loc/40mp/scd – min 75 locuri parcare 

-   S construită la sol (Sc) = 1 524,00mp 

-   S construită desfăşurată (ACD) = max. 11 300,00mp din care sp. com. S=3000mp 

-   Regim de înălţime –2S+P+7E  

▪ H.max la streașină= 25,00m.  

-   Procent de Ocupare a Terenului (P.O.T.) = 40,00%   

-   Coeficient de Utilizare a Terenului (C.U.T.) =   3,20       

-   S spaţiu verde amenajat - S = 590,00mp - 15,21% – min.15% 

-  Circulaţii pietonale, terase, carosabile şi parcări – S = 1696,00mp - 43,72% – max. 45,00% 

-   Nr. parcări autoturisme – total 155 locuri de parcare, din care,  

• 8 locuri supraterane 

• 147 locuri subterane 

-   Nr. parcări biciclete – total 72 locuri de parcare, din care,  

• 12 locuri supraterane 

• 60 locuri subterane 

 

PRECIZĂRI/ OBSERVAȚII/ CONCLUZII: 
 

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 funcțiunea dominantă în zonă, cu 

menținerea caracteristicilor funcționale principale. Conform art.8.16 din RLUB, zonele existente de tip 

LMu1(locuințe mici) se transformă în zone de tip LMu2; se extind  suprafețele plantate publice (Pp). 

 

• COMPATIBILITATE FUNCŢIONALĂ 

 -  Suprafaţa totală a parcelei de referinţă = 3810,00mp din acte (3879,00mp din măsurători) - CAD / 

CF 51491 

 - Terenul ce face obiectul documentaţiei este situat în U.T.R. nr 16.  Parcela este situată zona 

funcțională - IS - zona de instituții publice și servicii de interes general.  Localizarea parcelei s-a făcut în 

conformitate cu prevederile P.U.G.B - planşa 3/1 „Reglementări, zonificarea teritoriului” 

- Documentația PUZ propune pentru parcela de referință modificarea funcțiunii existente din IS - zona 

de instituții publice și servicii de interes general, în LI - zonă rezidențială cu clădiri cu mai mult de trei 

niveluri (peste 10,00m). 

-  În conformitate cu prevederile art.23 din R.G.U. (HG 525/1996), precum și cu prevederile 

art.7.4.15. din RLUB, distanțele propuse între clădiri, precum și distanțele de amplasare față de limitele 

laterale ale parcelei de referință CAD/CF 51491:  

o Lateral stânga – retragerea față de limita laterală de proprietate spre Sud-Est este de minim 

1,00m – minim necesar 7,50m conform art.7.4.15. din RLUB, raportat la H max propus prin 

documentație pentru 2S+P+7E = 25m 

o Lateral dreapta – retragerea față de limita laterală de proprietate spre Nord-Vest este de 

minim 4,50m – minim necesar 7,50m conform art.7.4.15. din RLUB, raportat la H max 

propus prin documentație pentru 2S+P+7E = 25m 

 

 Nu se respectă distanțele minime de amplasare a construcției propuse față de limitele laterale 

spre Nord -Vest și Nord - Est, conform art.7.4.15. din RLUB.  

  

 Astfel, distanțele față de limitele laterale de proprietate, spre Nord -Vest și Nord – Est, se 

reglementează în conformitate cu prevederile art.24 din R.G.U. (HG 525/1996), conform 



 

 

prevederilor art. 612 din Noul Cod Civil, a normelor de protecție contra incendiilor și cu 

prevederile art.32 , alin (5), lit. a) din Legea 350/2001 actualizată.  

 

o Posterior – retragerea față de limita de proprietate spre Sud-Vest este de minim 6,00m  – minim 

necesar 12,50m raportat la H max propus prin documentație = 25m 

 

 Nu se respectă distanțele minime de amplasare a construcției propuse față de limita posterioară 

spre Sud - Vest, conform art.7.4.15. din RLUB . 

   

 Astfel, distanțele de amplasare a construcției față de limita posterioară spre Sud - Vest, se 

reglementează în conformitate cu prevederile art.24 din R.G.U. (HG 525/1996), conform 

prevederilor art. 612 din Noul Cod Civil, a normelor de protecție contra incendiilor și cu 

prevederile art.32 , alin (5), lit. a) din Legea 350/2001 actualizată. 

 

Având în vedere configurația neregulată a parcelei de referință și amplasamentul nespecific 

(deosebit) în care se află parcela, în raport cu celelalte parcele direct învecinate, considerăm că prevederile 

art 7.4.15 din R.L.U.B. nu sunt suficiente în procesul de evaluare a propunerii de amplasare a construcţiei, 

referitor la distanţele între clădirea propusă şi limitele laterale și posterioare ale parcelei. Acest punct de 

vedere este susţinut de următoarele considerente: 

- Faţada posterioară a clădirii propuse nu este paralelă cu faţada construcției existente -  

Tribunalul Botoșani, clădire învecinată pe latura posterioară de Sud-Vest a 

amplasamentului studiat. 

- Clădirile din vecinătatea amplasamentului studiat au destinația funcțională de instituții și 

servicii publice de interes general 

- prevederile art.32 , alin (5), lit. a) din Legea 350/2001 actualizată 

- prevederile art.24 din R.G.U. (HG 525/1996) privind amplasarea în interiorul parcelei 

Astfel, distanța față de limitele de proprietate se reglementează în conformitate cu prevederile art.24 

din R.G.U. (HG 525/1996), conform prevederilor art. 612 din Noul Cod Civil, a normelor de protecție 

contra incendiilor și cu prevederile art.32 , alin (5), lit. a) din Legea 350/2001 actualizată. 

 

CONCLUZIE: Obiectivul propus nu respectă prevederile art.7.4.15. din R.L.U.B. privind amplasarea 

în interiorul parcelei, aferente zonei funcționale LIu2 propuse pe parcelă, construcțiile fiind 

supradimensionate raportat la geometria parcelei, constrângerile impuse de clasarea ca monument 

istoric a imobilului teren și construcții direct învecinate existente.  

  

 Astfel, distanțele de amplasare a construcției față de limitele de proprietate se 

reglementează în conformitate cu prevederile art.24 din R.G.U. (HG 525/1996), conform 

prevederilor art. 612 din Noul Cod Civil, a normelor de protecție contra incendiilor și cu 

prevederile art.32 , alin (5), lit. a) din Legea 350/2001 actualizată. 

 

• ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE INDICATORILOR URBANISTICI DE DENSITATE 

 

Încadrarea în prevederile PUGB și RLUB se evaluează conform prevederilor art 7.4.24. 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): 

POT propus prin documentație = max. 40,00% - max. admis conform art 7.4.24.b din RLUB – 40% 

CUT propus prin documentație = max. 3,20 - max. admis conform art 7.4.24.b din RLUB – 3,20 

Nr. niveluri propuse prin documentație = max. 8 niveluri supraterane - max. admis conform art 

7.4.24.b din RLUB – 8 niveluri  

 



 

 

• 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) din ordinal Ministrului Sănătății nr. 119/2014 a fost 

solicitat şi a fost întocmit STUDIUL DE ÎNSORIRE. 

Clădirea a cărei iluminare naturală ar putea fi afectată este însuși imobilul propus , respectiv tronsonul 

destinat locuințelor colective, ale căror fațade sunt orientate către sud-est și către sud-vest.  

S-a determinat asigurarea însoririi de minim 1 ½ ore conform: 

• O119/2014, se asigură însorirea pe perioada de minim 133 ore calculat la 21 decembrie 

În concluzie, se asigură însorirea minimă de o oră și treizeci de minute la solstițiul de iarnă așa 

precum prevede art.3 din OMS nr.119/2014. 

 

 

 

• EVALUAREA DOCUMENTAŢIEI DE URBANISM COMPARATIV CU PREVEDERILE 

H.G.525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism , actualizată  

 

 

Art. 24 - Amplasarea în interiorul parcelei  

“Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă:  

a) distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform Codului 

civil; b) distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii 

teritoriale de pompieri.” 

 

ART. 31 

    Înălţimea construcţiilor 

    (1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a 

caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile 

imediat învecinate. 

    (2) În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi 

parte a străzii. 

    (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) construcţiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic 

zonal, aprobat conform legii. 

 

ART. 32 

    Aspectul exterior al construcţiilor 

    (1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine 

funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. 

 

(2) Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră 

în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului 

şi arhitecturii, este interzisă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Exemplificare extrasă din Ghidul privind întocmirea regulamentelor locale de urbanism: 

 
 

 

Variante propuse prin documentație: 

 

 



 

 

 
 

• EVALUAREA DOCUMENTAŢIEI DE URBANISM COMPARATIV CU PREVEDERILE 

PLANULUI DE MOBILITATE URBANA DURABILĂ A MUNICIPIULUI BOTOȘANI ȘI 

STUDIUL DE CIRCULATE AFERENT DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM 

”Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Botoșani pentru perioada 2017-2030 este un document strategic 

și un instrument de politică de dezvoltare, folosind un model bazat pe prognoze matematice de evoluție a 

transporturilor având ca scop rezolvarea nevoilor de mobilitate ale persoanelor și întreprinderilor pentru a 

îmbunătăți calitatea vieții, contribuind în același timp la atingerea obiectivelor europene privind protecția 

mediului și eficienta energetică (PMUD pag. 18)” în concordanță cu prevederile Legii nr. 350/2001 

actualizată privind amenajarea teritoriului și urbanismul,art. 46 și anexa 2 la lege 

 

Extras din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Botoșani 

 



 

 

 

 



 

 

EXTRAS DIN DOCUMENTAȚIA PUZ - ”STUDIU DE CIRCULAȚIE” REALIZAT ÎN 2018: 

 

Conform studiului de circulație aferent P.U.Z. prezentat, traficul orar maxim înregistrat pe 

str. Mihai Eminescu pe cele două sensuri de circulație este de 1292 Ve/h. 

 

 
 

 

SECȚIUNE – PROFIL STRADAL ȘI CIRCULAȚII DE INCINTĂ ÎN ZONA STUDIATĂ 

(AUTOR: PROIECTANT) 

 

 
 

 

 

 

 

 

SITUAȚUIA NIVELULUI DE SERVICIU RUTIER CEL MAI RIDICAT ÎNREGISTRAT PE 

GOOGLE.MAPS LA DATA DE 31.08.2021, CA MEDIE GENERALĂ PENTRU ORA 1245, ZIUA DE 

MARȚI SI SEGMENTUL DE STRADĂ STUDIATĂ: 

 

 



 

 

 
 

CONCLUZIE:  Se constată că, din punct de vedere al capacității de trafic existent pentru 

sectorul de drum ce cuprinde accesul la amplasamentul studiat, sector de drum analizat prin 

P.M.U.D. între intersecția: str. Marchian – Str. G. Enescu – Str. M Eminescu (post nr. 11.c) 

prezintă o capacitate depășită, cu circulația traficului de perspectivă nesatisfăcătoare, implicând 

propuneri de perspectivă pentru asigurarea fluenței. Traficul auto maxim atras de obiectivul 

propus este estimat la 200 vt/24h, ceea ce presupune un aport de min. 9 vt/h peste valorile maxime 

măsurate 1292vt/h prin studiul de circulație anexat documentației de urbanism, și raportat la 

intensitatea maximă de 1209vt/h, respectiv raportat la calculul capacității maxime de circulație 

650vt/h.   

 

• 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” în 

data de 18.02.2021 şi sunt anexate la raportul de specialitate. 

Având în vedere Raportul de consultare și informare a publicului, întocmit conform procedurii 

prevăzute de H.C.L. nr.223/28.07.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului 

în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, publicat pe site-ul Primăriei 

Municipului Botoșani, în perioada stabilită pentru informarea şi consultarea publicului s-au înregistrat o 

serie de observații: 

a. Au fost depuse observații și propuneri cu nr. 17179 /17.08.2020 de către Tribunalul Botoșani. Prin 

adresă se obiectează faptul că se va limita calea de acces în clădirea și în parcarea Palatului 

Justiției, se va obtura complet vizibilitatea asupra acestuia, faptul că apropierea camerelor de 

hotel, de instituția menționată, este deranjantă, având ca efect perturbarea activității magistraților, 

cât și faptul că nu se va putea utiliza corect parcarea pentru a fi aduse persoanele cercetate în fața 

magistraților. Crearea spațiilor comerciale va amplifica nivelul de zgomot din zonă datorită 

activității de aprovizionare a acestora prin spatele clădirii.  

b. Din partea Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani, prin adresa nr. 17273/18.08.2020 s-a 

menționat opoziția față de construcția unor imobile cu un regim de înălțime superior celor deja 

existente sau apte să genereze un trafic auto, care să îngreuneze și mai mult circulația rutieră, cât 

și faptul că noile construcții vor stânjeni activitatea de anchetă specifică Parchetului de pe lângă 

Tribunal și a Tribunalului de pe lângă Judecătorie. S-a obiectat existența spațiilor comerciale 

propuse și a modului în care se va face aprovizionarea lor. Se menționează faptul că  se anulează 

vizibilitatea  asupra Palatului de Justiție (clădirea din planul doi) 

http://www.primariabt.ro/


 

 

c. Ministerul de Justiție menționează în adresa înregistrată la PMB cu nr. 17791/27.08.2020 faptul că 

acesta (MJ) nu are calitatea de a emite un punct de vedere cu privire la conținutul documentației. 

Prin adresa dumnaelor se comunică punctul de vedere al Tribunalului Botoșani, descris anterior, 

la litera ”a.”. 

d. Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Procuror General, 

în adresa nr. 26315/30.12.2020 PMB reiterează că obiectivul nu poate fi construit în varianta 

conținută în documentație din considerentele de prestanță și importanță a instituțiilor de stat, de 

reprezentare a justiției române, Tribunalul Botoșani și Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani 

implicate în realizarea actului de justiție. De asemenea datorită funcțiunilor propuse zona va fi 

supraaglomerată din punct de vedere al traficului și circulației pietonale. În cel din urmă caz, 

situația poate crea riscuri în ceea ce privește siguranța persoanelor ce vor fi în apropierea 

instituției datorită intersectării cu traseele deținuților și ale persoanelor aflate în arest. În zonă își 

desfășoară activitatea o serie de alte instituții de interes public: Judecătoria Botoșani, Biroul 

Teritorial DIICOT Botoșani (justiție),  Liceul de Artă ”Ștefan Luchian” și Casa Corpului Didactic 

Botoșani (învățământ), Inspectoratul Județean în Construcții (controlul în domeniul 

construcțiilor). Prin realizarea obiectivului propus se va prejudicia imaginea instituțiilor de 

justiție ale statului. Monumentul istoric ”Casa Antipa” nu va fi pus în valoare ci va fi 

subordonat ca volum și prestanță în favoarea construcției noi, cu funcțiuni dominante de 

hotel și locuințe colective, cu până la 9 niveluri supraterane. 

e. De asemenea din partea societății civile, obiectivul propus a primit obiecțini prin intermediul unei 

petiții online regăsită la adresa https://www.petitieonline.com/salvai_casa_antipa_din_botoani ce 

a strâns un număr de 145 de semnături până la data de 18.02.2021 și față de care și-au manifestat 

susținerea și o serie de asociații nonguvernamentale și asociații culturale și artistice, persoane din 

domeniul învățământului preuniversitar și alte domenii de interes general, elevi și studenți, petiție 

preluată și promovată și de Uniuniea Arhitecților din România. 

f. Prin intermediul interviurilor publicate în ziarele locale în data de 06.12.2020, în formatul online, 

și-au manifestat obiecțiunile jurnaliști și specialiști istorici și biologi. 

g. În data de 17.02.2021 la Primăria Municipiului Botoșani a fost înregistrată petiția cu numărul 

6056 cu obiecțiuni ale Institutului Național al Patrimoniului aparținând de Ministerul Culturii care 

prezintă o serie de argumente referitoare la impactului negativ asupra monumentelor și 

caracterului zonei ce decurg din realizarea obiectivului în forma propusă. 

Inițiatorul documentației a răspuns obiecțiunilor și propunerilor celor interesați prin adresele nr. 

17939/31.08.2020 și nr. 18113/01.09.2020. Acestea au fost înaintate spre analiză către cei interesați în 

data de 03.09.2020, în data de 07.09.2020, respectiv în data de 08.12.2020. Ultimul răspuns al inițiatorului 

înregistrat cu nr. 5204/10.02.2021 comunică faptul că nu se mai impun noi precizări din partea dumnealor 

motivat de faptul că ultimele obiecțiuni înregistrate reiau în marea lor parte punctele de vedere anterioare 

pentru care s-au formulat deja răspunsuri.  După această dată nu s-au înregistrat alte obiecțiuni sau 

propuneri. 

 

Documentația de urbanism pe baza căreia se solicită aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și 

Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent este însoțită de toate documentele, avizele cu sau fără 

condiții, și studiile necesare solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 132/07.03.2018, prelungit până la 

data de 07.03.2020, în condițiile Legii, 

Totodată, văzând cele prezentate anterior, punctul de vedere al Serviciului urbanism și 

autorizări în construcții din cadrul Primăriei Botoșani asupra propunerilor din documentație cât și 

asupra obiecțiunilor formulate, menționează următoarele observații: 

  

 

1. Aglomerarea traficului auto va putea fi cu mari eforturi remediată prin investiții substanțiale din 

fonduri publice pentru modernizarea transportului public, încurajarea deplasărilor pietonale și cu 

https://www.petitieonline.com/salvai_casa_antipa_din_botoani


 

 

bicicleta sau alte moduri de micro-mobilitate, prin reconfigurarea sectoarelor de stradă și  prin 

descurajarea circulației cu autovehiculele individuale aplicând tarifarea parcărilor pe spațiul 

public și pentru atenuarea poluării mediului. Măsurile menționate fac parte din strategia de 

mobilitate urbană durabilă, realizabilă până în anul 2030, asumată de Municipiul Botoșani prin 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, aprobat prin hotărârea de Consiliu Local nr. 

140/29.06.2017. Prin realizarea obiectivului propus prin PUZ va fi necesară accelerarea unor 

investiții suplimentare, neasumate de investiror, costurile implementării acestora urmând a fi 

suportate de municipalitate. 

2. Susținem opinia Tribunalului Botoșani conform căreia retragerea clădirii propuse față de latura 

comună cu terenul aferent tribunalului este insuficientă și alterează percepția asupra instituțiilor 

direct învecinate. 

 

Având în vedere următoarele: 

▪    s-au respectat procedurile prevăzute de  H.C.L. nr.223/28.07.2011 privind aprobarea 

Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului, corespunzător Etapei II – etapa elaborării propunerilor P.U.Z. și RLU aferent,  

▪    corespondenţa purtată cu proprietarii/administratorii imobilelor din zonă, 

▪    documentația de urbanism pe baza căreia se solicită aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) 

și Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent este însoțită de toate documentele, avizele cu sau fără 

condiții, și studiile necesare solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 132/07.03.2018, prelungit până la 

data de 07.03.2020 în condițiile Legii, iar conform prevederilor art. 4 alin (5) din Legea nr. 

55/15.05.2020 ”valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum 

și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, 

precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”, 

 

CONCLUZII: 

Având în vedere cadrul urban existent, obiectivul propus va induce disfuncționalități 

suplimentare din punct de vedere al congestiilor circulației autovehiculelor și urbanistic prin 

deteriorarea imaginii publice asupra instituțiilor de interes general major adiacente, respectiv 

Judecătoria și Tribunalul Botoșani, subordonarea monumentului istoric Casa Grigore Antipa cod 

BT-II-m-B-01879 prin masivitatea noii clădiri și suprapunerea parțială peste monumentul istoric 

protejat de legislația în vigoare cât și aglomerarea mediului urban fără a fi prevăzute măsuri de 

diminuare a impactului negativ asupra acestuia, măsuri ce nu trebuie să cadă în sarcina 

municipalității 

Având în vedere: 

• Avizul nefavorabil al arhitectului șef al municipiului Botoșani nr. 111/21.07.2021, emis pentru 

documentația de urbanism în forma prezentată . 

• Prevederile art. 20 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionarea Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism a Municipiului Botoşani, aprobat prin HCL 129/31.05.2021, 

• Adresa de solicitare de aprobare nr. 26151/28.10.2021 din partea inițatorului documentației  

• Prevederile alin. (1^3), art. 37 și alin. (7), art. 56 din Legea 350/2001 

 

Consiliului Local al Municipiului Botoșani are obligația de a emite o hotarâre de 

aprobare sau respingere a documentaţiei de urbanism prezentate. 
 

 

ÎNTOCMIT                                                    ARHITECT ŞEF, 

              ARH. LĂCRĂMIOARA PARTENIE                       ALEXANDRU AGAVRILOAE 

 



Nr. 4506 din 18.02.2021

REZULTATELE INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

Etapa 2 — etapa elaborãrii P.U.Z. si R.L.U. aferent:

- Plan Urbanistic Zonal ~i Regulament de urbanism aferent - ,,CONSTRUIRE ANSAMBLU
DE LOCUINTE COLECTIVE, SPATII COMERCIALE LA PARTER 51 PARTIAL ETAJ 1~1
CORP IlOILL (In regim apartament-hotel), I’ARCARE SUBIERANA 51 SUPRAIERANA,
RESTAURARE CASE MEMORIALE, RESPECTIV INTEGRARE CONSTRUCTIE NOUA IN
ANSAMBLUL MONUMENTULUI ISTORIC - CASA ANTIPA”,

- Amplasament: Imobil NC/CF 51491 din b-dul Mihai Eminescu nr. 36

- Initiator: S.C. BELVEDERE S.R.L.

Proiectant: S.C. Axis B&D ServCom S.R.L.

— urbanist coordonator cu drept de semnãturä arh. urb. Hoblea Aim Enver

Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si consulta publicul,
~n conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de

informare ~i consultare a publicului CU privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenaj are a
teritoriului ~i de urbanism , a H.C.L. nr. 223/28.07.20 11 privind aprobarea Regulamentului local de
implicare a publicului In elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism ~i amenaj are a teritoriului, a Legii
nr. 350/6.07.2001 privind amenajarea teritoriului ~i urbanismul (actualizatã) , vã aducem Ia Cuno~tintã
rezultatele informãrii ~i consultArii publicului:

- in perioada 29.07.2020 — 10.02.202 1 s-a desffi~urat consultarea ~i informarea publicului;
- In data de 29.07.2020 a fost publicat anuntul Cu privire la propunerea Plan Urbanistic Zonal ~i
Regulament de urbanism aferent - ,,CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE,
SPATTI COMERCIALE LA PARTER 51 PARTIAL ETAJ 151 CORP HOTEL (In regim apartament
hotel), PARCARE SUBTERANA 51 SUPRATERANA, RESTAURARE CASE MEMORIALE,
RESPECTIV INTEGRARE CONSTRUCTIE NOUA iN ANSAMBLUL MONUMENTULUI
ISTORIC — CASA ANTIPA” b-dul Mihai Eminescu nr. 36, NC/CF 51491, Initiator S.C.
BELVEDERE S.R.L., Proiectant: S.C. Axis B&D ServCom S.R.L. — urbanist coordonator cu drept de
semnàturä arh. urb. Hoblea Aim Enver, simultan prin urmätoarele metode:
a) anunturi afi~ate la sediul autoritatii publice, accesibile tuturor cetatenilor 29.07.2020 — 14.09.2020;
b) anunt pUbliCat pe pagina de internet a Primãriei Municipiului Boto~ani, sectiunea Planuri Urbanistice
Incepând cu 29.07.2020;
c) notificãri scrise expediate prin Po~ta Rornânä proprietarilor imobilelor direct Invecinate, expediate In
data de 28.07.2020.

- Au fost depuse observatii referitoare la documentatia de urbanism Plan Urbanistic Zonal ~i
Regulament de urbanism aferent - ,,CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCU1NTE COLECTIVE,
SPATII COMERCIALE LA PARTER 51 PARTIAL ETAJ 151 CORP HOTEL (in regim apartament
hotel), PARCARE SUBTERANA 51 SUPRATERANA, RESTAURARE CASE MEMORIALE,
RESPECTIV INTEGRARE CONSTRUCTIE NOUA IN ANSAMBLUL MONUMENTULUI ISTORIC -



CASA ANTIPA” b-dul Mihai Eminescu nr. 36, NC/CF 51491, Initiator: S.C. BELVEDERE S.R.L.,
Proiectant: S.C. Axis B&D ServCom S.R.L. — urbanist coordonator Cu drept de sernnãturã arh. urb. Hoblea
Aim Enver. Räspunsuriie din initiatorului au fost expediate Catre cei interesati In data de 03 .09.2020, In data
de 07.09.2020, respectiv In data de 08.12.2020, find ulterior afi~ate ~i pe site-ui primAriei la seCtiunea
“planuri urbanistiCe”, la anuntul de informare a publiCuiui aferent doCumentatiei, InCepând CU data de
01.09.2020. Dupa aCeastã data s-au Inregistrat alte obieCtiuni sau propuneri Conform raportuiui de informare
~i consuitare a pubiiCului.

- In urma proCeduni de informare ~i Consultare a pubiiCului ConCiuzionãm faptul Ca au fost notate
expliCatuie ~i propunerile de rezolvare din partea initiatorului, aCestea tinand de etapa de elaborare a
PUZ+RLU, In conformitate cu raportul de informare ~i consultare a publicului, CC Insote~te obiigatoriu

docuiiieiila~ia aiiaiizalã - Plan Uibanistic Zoiial ~i Regulameni tie ui baiiism afeieiil ,,CONSTRUIRE
ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE, SPATIT COMERCIALE LA PARTER ~I PARTIAL ETAJ I

S~ CORP HOTEL (In regim apartament-hotel), PARCARE SUBTERANA SI SUPRATERANA,
RESTAURARE CASE MEMORIALE, RESPECTIV INTEGRARE CONSTRUCTIE NOUA N
ANSAMBLUL MONUMENTULUT ISTORIC - CASA ANTIPA” B-dul Mihai Eminescu nr. 36, NC/CF
51491, Initiator: S.C. BELVEDERE S.R.L., ProieCtant: S.C. Axis B&D ServCom S.R.L. — urbanist

Coordonator CU drept de semnãturã arh. urb. Hoblea Aim Enver.
ModifiCárile ~i Compietãriie la doCumentatia initiala, realizate de initiator pe parCursul etapei 2, a

elaborãrii PUZ+RLU, rezuitate ~i In urma Consuitäru pubiiCuiui, au fost publiCate pe site-ui primãriei, ia

anuntui de informare ~i Consuitare a publiCuiui.
Având In vedere opinlile negative rezultate In urma informárii ~i consultárii ~i de opozitie totalã a

publicului interesat se va putea Incepe circuitul legal de avizare sub rezerva posibi1ita~ii de respingere
motivatã In urma consultärii Comisiei tehnice de amenaj area teritoriului ~i urbanism din cadrul
Primàriei Botosani ~i/sau de cätre Consiliul Local al Municipiuiui Boto~ani, ca for de aprobare,
referitor la propunerile pentru documentatia Plan Urbanistic Zonal ~i Regulament de urbanism
aferent.

ArhiteCt 5ef, 5efserviCiu,
ALEXANDRU AGAVRILOAE Ing. LUMINITA MIHAELA ANTOCHE
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R&PORT

BE INFORMARE $1 CONSULTARE A PUBLICULUI

Privind avizarea documenta~iei Plan Urbanistic Zonal ~i Regulament local de urbanism aferent -

,,CONSTRUIRE ANSAMBLU BE LOCUINTE COLECTIVE, SPAT!! COMERCIALE LA
PARTER 5! PARTIAL ETAJ 1 5! CORP HOTEL (In regim apartament-hotel), PARCARE
SUBTERANA SI SUPRATERANA, RESTAURARE CASE MEMORIALE, RESPECTIV

INTEGRARE CONSTRUCTIE NOUA IN ANSAMBLUL MONUMENTULUI ISTORIC - CASA
ANTIPA” Imobil NC/CF 51491 din b-dul Mihai Eminescu nr. 36

Având In vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare ~i
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului ~i de
urbanism;

Având In vedere procedura prevãzutã In H.C.L. nr. 223/28.07.2011 privind aprobarea
Regularnentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism ~i
amenaj are a teritoriului;

Se intocme~te Raportul inforrnãrii si consultãrii publicului , Etapa 2 — etapa elaborãrii P.U.Z. ~i
R.L.U.:

Plan Urbanistic Zonal ~i Regulament de urbanism aferent

- ,,CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCU1NTE COLECTIVE, SPATII COMERCIALE LA PARTER
51 PARTIAL ETAJ 1 51 CORP HOTEL (In regim apartarnent-hotel), PARCARE SUBTERANA 51
SUPRATERANA, RESTAURARE CASE MEMORIALE, RESPECTIV INTEGRARE CONSTRUCTIE
NOUA IN ANSAMBLUL MONUMENTULUI ISTORIC - CASA ANTIPA”,

-Nr. de Inregistrare : 4506/03.02.2020

-Amplasament: b-dul Mihai Eminescu nr. 36, NC/CF 51491

-Initiator: S.C. BELVEDERE S.R.L.

- Proiectant: S.C. Axis B&D ServCom S.R.L.
— urbanist coordonator cu drept de semnãturä arh. urb. Hoblea Aim Enver

Informarea si consultarea publicului s-a desrasurat astfel:

1. In perioada 29.07.2020 — 10.02.2020 s-a desra~urat consultarea ~i informarea publicului cu privire la
documentatie, simultan prin urmAtoarele metode:
a) anunturi afi~ate la sediul autoritatii publice, accesibile tuturor cetatenilor 29.07.2020 — 15.09.2020;
b) anunt publicat pe pagina de internet a Primãriei Municipiului Boto~ani, sectiunea Planuri
Urbanistice Incepând cu 29.07.2020;
c) notificäri scrise expediate prin Po~ta Românã proprietarilor imobilelor direct Invecinate, expediate
In data de 28.07.2020.

2. Documentatia a putut fi consultatã la sediul adrninistratiei publice, Institutia Arhitect 5ef -Serviciul
urbanism din Calea Nationalã nr.101 (fosta Casa Cartii) ~i pe site—ul primariei www.primariabt.ro,
sectiunea ,,primaria-planuri urbanistice”. Ultima zi de depunere a observatiilor ~i propunerilor
publicului a fost 17.08.2020.
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3. Afi~area pe 3 panouri amplasate de cãtre initiatorul docurnentatiei de urbanism pe parcela care a
generat P.U.Z.. Afi~area a douã panouri la sediul Primäriei Boto~ani ~i Direc~ia Urbanism.

4. S-au expediat prin Po~ta Rornânã 6 anunturi cu privire la Plan Urbanistic Zonal ~i Regulament local
de urbanism - ,,CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE, SPATII
COMERCIALE LA PARTER ~1 PARTIAL ETAJ 1 ~1 CORP HOTEL (In regirn apartarnent-hotel),
PARCARE SUBTERANA SI SUPRATERANA, RESTAURARE CASE MEMORIALE,
RESPECTIV INTEGRARE CONSTRUCTIE NOUA IN ANSAMBLUL MONUMENTULUI
ISTORIC — CASA ANTIPA”, proprietarilor/administratorilor terenurilor direct Invecinate — la 6
adrese po~tale.

5. Rezultatele inforrnãrii ~i consultãrii au fost afi~ate pe site-ul oficial www.primariabt.ro
Inclatade 18022021

6. Dupa data de 29.07.2020 s-au Inregistrat sesizãri referitoare la documentatia de urbanism astfel:
a. Au fost depuse observatii ~i propuneri cu nr. 17179 /17.08.2020 de cãtre Tribunalul Boto~ani.

Prin adresã se obiecteazã faptul cã se va limita calea de acces In cládirea ~i In parcarea
Palatului Justitiei, se va obtura complet vizibilitatea asupra acestuia, faptul cä apropierea
camerelor de hotel, de institutia mentionatã, este deranjantã, având ca efect perturbarea
activitãtii magistra~ilor, cat ~i faptul cã flu se va putea utiliza corect parcarea pentru a fi aduse
persoanele cercetate In fata magistr~ilor. Crearea spatiilor comerciale va amplifica nivelul de
zgornot din zonä datoritã activitãtii de aprovizionare a acestora prin spatele clãdirii.

b. Din partea Parchetului de pe langa Tribunalul Boto~ani, prin adresa nr. 17273/18.08.2020 s-a
mentionat opozitia fata de constructia unor imobile cu un regim de Inaltime superior celor
deja existente sau apte sA genereze un trafic auto, care sã ingreuneze ~i mai muTt circulatia
rutierA, cat si faptul cã noile constructii vor stânjeni activitatea de achetä specifica Parchetului
de pe langa Tribunal ~i a Tribunalului de pe langa Judecätorie. S-a obiectat existenta spatiilor
comerciale propuse ~i a modului In care se va face aprovizionarea br. Se mentioneazã faptul
cã se anuleazã vizibilitatea asupra Palatului de Justitie (clãdirea din planul doi)

c. Ministerul de Justitie mentioneazä In adresa inregistrata la PMB cu nr. 1779 1/27.08.2020
faptul cã acesta (MJ) nu are calitatea de a emite un punct de vedere cu privire la continutul
documentatiei. Prin adresa dumnelor se comunicã punctul de vedere a! Tribunalului Boto~ani,
descris anterior, la litera “a.”.

d. Ministerul Public, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie, prin Procuror
General, In adresa nr. 26315/30.12.2020 PMB reitereazä cã obiectivul flu poate fi construit
In varianta continutá In documentatie din considerentele de prestantã ~i irnportanta a
insitututiilor de stat, de reprezentare a justi~iei române, Tribunalul Boto~ani ~i Parchetul de pe
langa Tribunalul Boto~ani implicate in realizarea actului de justi~ie. De asemenea datoritã
functiunilor propuse zona va fi supraaglomerata dpv al traficului ~i circulatiei pietonale. In
cel din urmá caz, situatia poate crea riscuri in ceea ce prive~te siguran~a persoanelor ce vor fi
in apropierea institutiei datoritã intersectãrii cu traseele detinutilor ~i ale persoanelor aflate In
arest. In zonã I~i desf~a~oarA activitatea o serie de alte institutii de interes public: Judecãtoria
Boto~ani, Biroul Teritorial DIICOT Boto~ani (justitie), Liceul de Artã “5tefan Luchian” ~i
Casa Corpului Didactic Boto~ani (invãtamânt), Inspectoratul Judetean in Constructii
(controlul in domeniul constructiilor). Prin realizarea obiectivului propus se va prejudicia
imaginea institutiilor de justi~ie ale statului. Monumentul istoric “Casa Antipa” flu va fi pus In
valoare ci va fi subordonat ca volum ~i prestanta in favoarea constructiei noi, cu functiuni
dominante de hotel ~i locuinte colective, cu panã la 9 niveluri supraterane.

e. De asemenea din partea societatii civile, obiectivul propus a primit obiectini prin rntermediul
unei petitii online regasita la adresa
https://www.petitieonline.com/salvai casa antipa din botoani ce a strâns un numãr de 145
de semnãturi pânä la data de 18.02.2021 Si fata de care ~i-au manifestat sustinerea Si 0 serie
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de asocia~ii nonguvernamentale ~i asocia~ii culturale ~i artistice, persoane din domeniul
Invãtãrnântului preuniversitar ~i alte dornenii de interes general, elevi ~i studenti, peti~ie
preluatã Si prornovatã si de Uniuniea Arhitectilor din România.

f. Prin intennediul interviurilor publicate In ziarele locale In data de 06.12.2020, In formatul
online, ~i-au manifestat obiec~iuni1e jumali~ti ~i speciali~ti istorici ~i biologi.

g. In data de 17.02.202 1 la Primária Municipiului Boto~ani a fost Inregistratá petitia cu nurnärul
6056 cu obiectiuni ale Institutului N4ional al Patrimoniului apar~inând de Ministerul Culturii
care prezintã o serie de argurnente ce prezintä aspectele negative asupra monumentelor ~i
caracterului zonei ce decurg din realizarea obiectivului In forma actual propusã.

Initiatorul docurnenta~iei a räspuns obiec~iuni1or ~i propunerilor celor interes4i prin adresele nr.
l7Q~QRl 08 ?0?0 ‘~i nr 181R/0l 09 ?0?0 Acestea au fost Inaintate spre ana1ii~ eAtre c.ei interesati In
data de 03.09.2020, In data de 07.09.2020, respectiv in data de 08.12.2020. Ultimul rAspuns al
initiatorului Inregistrat cu nr. 5204/10.02.2021 comunicA faptul cA flu se mai impun noi precizäri din
partea dumnealor motivat de faptul cá ultimele obiectiuni Inregistrate reiau In marea br parte punctele de
vedere anterioare pentru care s-au formulat deja rãspunsuri. Dupa aceastA data s-au Inregistrat alte
obiectiuni sau propuneri conform celor precizate la punctul 6, lit. g.

Men~ionãrn faptul cA informarea ~i consultarea publicului nu are ca scop obtinerea de acorduri din
partea celor informa4i pentru a se aproba documentatiile de urbanism ci au rolul de a primi observa~ii ~i
propuneri din partea celor interesati referitoare la configurarea obiectivului astfel Incât sä nu fie Incalcate
drepturile proprietarilor Invecin i si pentru a se remedia eventualele disfunctionalitati ale zonei,
aprobarea unei documentatii de urbanism având un parcurs prevAzut de 1egisla~ia in vigoare.
Documentatiile sunt asumate de speciali~tii elaboratori atestati In domeniu. Propunerile tertilor pot fi sau
pot a nu fi incluse de intiatori In documentatie, cu respectaea 1egis1a~iei, ~i pot fi sau pot a nu fi aprobate
de Consiliul Local.

7. Nu s-au Inregistrat solicitAri de organizare a unei dezbateri publice.

Având In vedere cã s-au respectat procedurile prevAzute de H.C.L. nr. 223/28.07.20 11 privind
aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de
urbanism ~i amenaj are a teritoriului, corespunzAtor Etapei a ha — etapa elaborãrii P.U.Z. ~i R.L.U. aferent,
etapa de infonnare ~i consultare a publicului a fost finalizatA.

Având In vedere opiniile negative rezultate In urma informärii ~i consultãrii ~i de opozitie totalá
a publicului interesat se va putea Incepe circuitul legal de avizare sub rezerva posibilitapi de
respingere motivatã In urma consultArii Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului ~i urbanism
din cadrul Primàriei Botosani ~i/sau de cátre Consiliul Local a! Municipiului Boto~ani, ca for de
aprobare, referitor la propunerile pentru documenta~ia Plan Urbanistic Zonal ~i Regulament de
urbanism aferent - ,,CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE, SPATII
COMERCIALE LA PARTER ~I PARTIAL ETAJ 1 ~I CORP HOTEL (In regim apartament-hotel),
PARCARE SUBTERANA SI SUPRATERANA, RESTAURARE CASE MEMORIALE, RESPECTIV
INTEGRARE CONSTRUCTIE NOUA IN ANSAMBLUL MONUMENTULUI ISTORIC - CASA
ANTIPA” B-dul Mihai Eminescu nr. 36, NC/CF 51491, Initiator: S.C. BELVEDERE S.R.L.,
Proiectant: S.C. Axis B&D ServCom S.R.L. — urbanist coordonator cu drept de semnAturA arh. urb.
Hoblea Aim Enver.

Arhitect $ef, Sefserviciu,
ALEXANDRU AGAVRILOAE Ing. LUMINITA MIHAELA ANTOCHE
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

                                                                                                               
        Ca urmare a cererii adresate de *1) S.C. BELVEDERE S.R.L. cu domiciliul/sediul *2) în 
judeţul Botoșani, municipiul/oraşul/comuna Botoșani, satul ......................., sectorul….., cod 
poştal……..............., Str. B-dul M. Eminescu nr. 67, bl…., sc. ..., et...., ap. ..., telefon/fax. ................, 
e-mail ……......…, înregistrată la nr. 4506 din 03.02.2020, 

       în conformitate cu prevederile legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
cu modificările şi completările ulterioare, se emite 

AVIZ 
Nr. 111 din 21.07.2021 

pentru Planul Urbanistic Zonal și RLU aferent *3): „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 

LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI PARȚIAL ETAJ 1 ȘI CORP 

HOTEL (în regim apartament-hotel), PARCARE SUBTERANĂ ȘI SUPRATERANĂ, 

RESTAURARE CASE MEMORIALE, RESPECTIV INTEGRARE CONSTRUCȚIE NOUĂ ÎN 

ANSAMBLUL MONUMENTULUI ISTORIC – CASA ANTIPA” 

Generat de imobilul *4): B-dul Mihai Eminescu nr.36, NC/CF 51491 

Iniţiator: S.C. BELVEDERE S.R.L. 

Proiectant general: S.C. Axis B&D ServCom S.R.L.,  

Specialist cu drept de semnătură RUR:  URB. Arh. Hoblea Alin Enver 

Amplasare, delimitare, suprafaţă zonă studiată: 

Amplasare - B-dul Mihai Eminescu nr.36, NC/CF 51491 

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior: 
- U.T.R. 16 –  

- folosinţă actuală : curți construcții,  

- destinaţia stabilită prin documentaţia de urbanism aprobată: ISa - subzonă construcții 

administrative,  

- retragere minimă faţă de aliniament=se va reglementa prin documentația de urbanism  P. U. Z. 

și R.L.U. aferent; 

- retrageri minime faţă de limitele laterale = de va reglementa prin documentația de urbanism P. U. 

Z. și R.L.U. aferent; 

- retrageri minime faţă de limitele posterioare = se va reglementa prin documentația de urbanism 

P. U. Z. ȘI R.L.U. aferent; 

Prevederi ale documentației propuse: 

- U.T.R. 16  - Localizarea amplasamentului studiat s-a făcut în conformitate cu prevederile P.U.G.B 

- planşa 3/1 „Reglementări, zonificarea teritoriului”  

- funcțiunea predominantă în UTR: 

o se menține funcțiunea existentă – ISa - subzonă construcții administrative,  
 

o  funcțiuni propuse:  

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

situată în B-dul Mihai Eminescu nr.36, NC/CF 51491, din IS - zona de instituții  

publice și servicii de interes general, în LI - zonă rezidențială cu clădiri cu mai mult 

de trei niveluri (peste 10,00m), subzonă predominant rezidențială cu clădiri de tip 

urban (locuințe și funcțiuni complementare) LIu2. 

▪ Determinarea condițiilor de construibilitate pe terenul ce face obiectul 

documentației de urbanism, în suprafață totală de 4206,0mp. 
 



o regim de construire:  
Suprafaţa parcelei de referinţă = 3810,00mp din acte (3879,00mp din măsurători) 

-   Funcţiuni propuse 

• locuinţe colective - 40 apartamente – min 40 locuri parcare 

• hotel - 50 unități de închiriat, min 1-4locuri parcare/10locuri cazare – min 5 
locuri parcare 

• spații comerciale- SC =3000mp– min 1loc/40mp/scd – min 75 locuri parcare 

-   S construită la sol (Sc) = 1 524,00mp 

-   S construită desfăşurată (ACD) = max. 11 300,00mp din care sp. com. S=3000mp 

-   Regim de înălţime –2S+P+7E; H.max la streașină= 25,00m.  

-   Procent de Ocupare a Terenului (P.O.T.) = 40,00%   

-   Coeficient de Utilizare a Terenului (C.U.T.) =   3,20       

-   S spaţiu verde amenajat - S = 590,00mp - 15,21% – min.15% 

-  Circulaţii pietonale, terase, carosabile şi parcări  

• S = 1696,00mp - 43,72% – max. 45,00% 

-   Nr. parcări autoturisme – total 155 locuri de parcare, din care,  

• 8 locuri supraterane 

• 147 locuri subterane 
-   Nr. parcări biciclete – total 72 locuri de parcare, din care,  

• 12 locuri supraterane 

• 60 locuri subterane 
 

În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din data de 

20.07.2021 se avizează favorabil/cu condiţii/nefavorabil Planul urbanistic P. U. Z. ȘI R.L.U. 

aferent., motivat de următoarele: 
 

- având în vedere cadrul urban existent, considerăm faptul că obiectivul propus va induce 

disfuncționalități suplimentare din punct de vedere al circulației autovehiculelor, deteriorarea imaginii 

publice asupra instituțiilor de interes general major adiacente, respectiv Judecătoria și Tribunalul 

Botoșani, subordonarea monumentului istoric, protejat de legislația românească, în raport cu noile 

construcții propuse, aglomerarea mediului urban fără a fi prevăzute măsuri suplimentare asumate și 

aplicate de investitor, de diminuare a impactului negativ asupra mediului;  
  

         Elaboratorul şi beneficiarul Planul Urbanistic Zonal și RLU aferent răspund pentru 

exactitatea datelor şi veridicitatea înscrisurilor cuprinse în Planul Urbanistic Zonal și RLU aferent 

care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art.63 alin.(2) lit.g) din Legea nr.350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 

        Prezentul aviz este un aviz tehnic. 

        Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate 

întocmi numai după aprobarea Planul Urbanistic Zonal și RLU aferent şi cu obligativitatea 

respectării întocmai a prevederilor acestuia. 
     

Arhitect Şef, 

Alexandru Agavriloae 

 
1) Numele şi prenumele solicitantului: 
- persoană fizică; sau 
- reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului în 
cadrul firmei 
2) Adresa solicitantului: 
- pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia; 
- pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei. 
3) Denumirea investiţiei/operaţiunii propuse. 
4) Date de identificare ale imobilului – teren şi/sau construcţii – conform certificatului de urbanism emis în care este 
solicitată obţinerea avizului de oportunitate. 
*) Se completează după caz Primăria Municipiului Botoşani 
**) Se va semna de arhitectul-şef sau ”pentru arhitectul-şef”, de către persoana cu responsabilităţi în domeniul 
amenajării teritoriului şi urbanismului, specificându-se funcţia şi titlul profesional, după caz 



ROMANIA
Judelul BOTOSANI

Consiliul Judetean Boto~ani
Direc~ia Arhitect 5ef

Ca urmare a cererii adresate de1~ S.C. BELVEDERE S.R.L prin Tudose Eugen Cu demieiliu4/sediul2)
in jude~u1 Botosani , muniCipiu1/ora~u4~eomuna Botosani , satul --- , sectorul ______, Cod po~tal
str. ~~~du1 Mihai Eminescu , nr. 67 , bl. --~ , sc. --- , et. , ap. ________, telefon/fax 0744476783
e-mail --- , Inregistratä Ia nr. 2362 din 19.02.2020,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind arnenaj area teritoriului ~i urbanismul, CU modificãrile ~i
completiirile ulterioare, se emite urmätorul:

AVIZ
Nr.5 din ~:~C2~!

pentru Planul tirbanistic zonal pentru3~: 1NTOCMIRE PUZ IN VEDEREA CONSTRUIRII ANSAMBLU DE LOCUINTE
COLECTIVE. PARCARE SUI3TERANA SI RESTAURARE CASE MEMORIALE, RESPECTIV INTEGRARE CONSTRUCTIE
NOtJA IN ANSAMBI U MONUMENTIJLUI D~ ARhITECT CASA ~TIPA
generat de imobilu14~: teren situat In intravilanul municipiulul Boto~ani, B-did Miliai Eminescu, nr.36,
Suprafatil teren din acte = 3.810 mp, Suprafatil teren din acte = 3.879 mp, CF nr. 51491,

Initiator: S.C. BELVEDERE S.R.L prin Tudose Et~gç~
Proiectant: S.C. Axis B&D ServCom S.R.L en sediul In b-dul. lndependentei, nr.30, bl.Y6, subsol, municipiullasi
Specialist cu drept de semnäturä RUR: arh. Aim Enver N. HOBLEA - D, E,
Amplasare, delimitare, suprafa~a zonä studiatä In P.U.Z.: Amplasamentul studiat se aflä In intravilanul municipiului Botosani,
B-dul Mihai Eminescu. nr.36 ; delimitare: la nord de teren domeniul public si privat al municipiului Botosani, hi sud de
Palatul de Justitie — JudecätoriaBotosani, in est de domeniul public al municipiului Boto~ani (b-dul Mihai Eminescu), la vest
teren domeniul privat al rnunicipiului Botosani. in administrarea Parchetului Botosani. Suprafa~a zonei studiate
Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

- UTR 16, IS - zonit de institutii publice si servicii de interes general;
- regim de construire: ________

- functiuni predominante: ISa subzon~1 de institutii publice Si servicii de interes general. clädiri administrativc~
- H max atic/stre~inä = ~QQ~; Regim de inäl1~irne max = P+7E;
- POT max = 40% ; - CUT max = 3,20;
- retragerea ininimil fa~ã de aliniament = _=_;

- retrageri minirne fa~ä de limitele laterale = 0.3 x mnãltimea maxima admisibilä a cladiriL
- retrageri minime fa~à de liinitele posterioare = 0,5 x hiältimea maxima admisibilA a cladirii;

Prevederi P.U.Z. - R.LU. propuse:
- UTR I 6. Liu2 - Zonä rezidentialä cu clädiri de tip urban cu Inältirnea peste 10 metri;
- regim de construire:______

func~iuni predominante: Zonä rezidçp~i~la -~clädiri de tip urban;
- H max Ia atic 25.00 metri ($i~S2+P+7E) - varianta I; H max atic = 29,00 metri (S1+S2±P+8~ - varianta H;
-POT max= 40%;-CUTrnax~~2,~Q;
- retragerea minima fata de aliniarnent = ~jn~j4,20, metri(B-dul Mihai ~Inescii;
- retrageri minime fa~ de liinitele laterale = - minJ~ 4,,Q0 metri (limitä~Boto~ani),
minim 1.00 inetri (Iimitä lateralä — teren Judecätoria Botosani);

- retrageri minilne fata de limitele posterioare = minim 6,00 m (liinitä posterioarä -- Tribunalul B~Q~3fl~
- circula~ii ~i accese: ~ç ~~u1 eterenul rorietale se face din bule ardul~Mil1i1i Eniipescu;
- echipare tehnico-edilitarä: 1~zonae~xista re~elQ≤le alip~ientare cu energie ~lçcti:ica,~~pa/capgl, gaz rnetan,telecpimnipicatii

In urma ~edintei Coinisiei tehnice de amenajare a teritoriului ~i urbanism din data de 19.03.202 1 se avizeazä favorabillcu
condi~ii/nefavorabiI Planul urbanistic zonal ~i Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, cu urrnätoarele conditii:

Având in vedere:
1 .Plaiiul de Mobilitate Urbana Durabilä (PMUD) a municipiului Boto~ani

Seginentul B-dului Mihai Eminescu cuprins Intre intersec~iile cu sträzile Octav Oniccscu ~i B-dul George Enescu este
considerat conform PMUD /2017 ca sector de drum cu capacitate depä~itä privind gradul de IncArcare a retelei stradale.

Totodatä intersectia dintre B-dul Mihai Eminescu ~i B-dul George Enescu este unul dintre cele 3 puncte
nodale de intersectie care sufera ca urmare a congestion’ärilor de trafic frecvente.

Conform studiului de circulatie - faza P.UZ - intensitatea orarä maxima pe B-dul Mihai Erninescu stabilita prin
PMUD va fi depasita, iar masurile prevazute In P,U.Z nu pot preveni efectele produse de cre~terea nurnärului de vehicule, care
vor duce Ia scaderea vitezei mcdii de deplasare Si Ia cre~terea numärului mediu de opriri pe deplasare ~i al gradului de poluare.

Privind circulatia pietonala situatia poate crea riscuri a siguran~ei persoanelor aflate hi apropierea institu~iei datoritä
intersectàrii cu traseele depuutilor, jar amenajärile pietonale privind accesul Ia Palatul de Justi~ie nu s-au facut cu
consultarea/acceptarea de catre proprietarul/administratorul institi4iei m ei4ionate.



2. Raportul de Informare ~i consultare a publicului
In cadrul etapelor de informare ~i consultare a publicului au fost semnalate opinii negative sau de opozi;ie totalä

privitoare la investitia propusä din partea: Tribunalului Boto~ani, Parchetului de pe lânga Tribunalul Boto~ani, Ministerului
Justitiei, Parchetului de pe Iânga malta Curte de Casatie ~i Justi~ie prin Procurorul General, societ~4ii civile prin organiza~ii
nonguvernamentale, asociatii culturale ~i artistice, persoane din domeniul invatämântului preuniversitar, elevi ~i studenti,
jurnaIi~ti, istorici, Institutul National al Patrimoniului apar~in~nd Ministerului Culturii.

Obiectivul nu poate fi construit in varianta con~inutá/prezcntatii In documentatie deoarece caracteristicile
volunietriei, a regimulni de Inaltime ~i a modului de ocupare a terenului, ausamblul monumentului istoric ,,Casa
AN•~1’~PA” nfl este pUS in valoare, ci este subordonat arliitecturaL ~i functional constructiei propuse, jar vizibilitatea
asupra Palatului de justitie este obturatä complet, contract notiunhlor de urbanism privind spa~iiIe pubilce/accesele din
fata edificillor administrative ~i flu in ultimul rand si din considerente de stirbire a prestantei ~i importan~ei
institutijior de stat, de reprezentare a justitiei románe.

Prezentul aviz este valabil numai impreuna Cu plan~a de reglementari anexatä ~i vizatä spre neschirnbare.
Elaboratorul ~i beneficiarul P.U.Z. räspund pentru exactitatea datelor ~i veridicitatea Inscrisurilor cuprinse In P.U.Z. care

face ohiectul pre7entului avir, In conformitate cu art 6~ aim (2) lit g) din I egea nr ~ 50/2001 privind amenaj area teritoriului
~i urbanismul, cu rnodificärile ~i completarile ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic ~i poate fi folosit numai in scopul aprobarii P.U.Z.
Docurnentatia tehnicä pentru autorizarea executärii lucrärilor de construire (DTAC) se poate Intocmi nurnai dupä

aprobarea P.U.Z. ~i cu obligativitatea respectãrii Intocmai a prevederilor acestuia.
Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toat~ durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr, J.~ din

07.03.20 18, ernis de Prirnäria Municipiului Botosani.

Ar1iitect-~ef,
Paul-Cristian Ha u~cä


