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PLAN URBANISTIC de DETALIU
1

generalităţi
1.1

Date identificare studiu
denumirea lucrării

AMENAJARE SI TRANSFORMARE STATIE DE
PREEPURARE, in SPATIU DE PRODUCTIE,
MANSARDARE CU DESTINATIA DE BIROURI
CONSTRUIRE DOUA HALE - SPATII DE
PRODUCTIE A AMBALAJELOR DE HARTIE SI
CARTON
str. Aprodu PURICE, nr 6, BOTOSANI

proiect

nr. C 230 / 2014

proiectant

SC CONCEPT SRL BOTOŞANI
Botoşani, str. Gen. Gheorghe AVRAMESCU, nr.28, bl. M5,
tel 0744 527 303, tel / fax 0231 51 73 09

beneficiar
1.2

SC DANIMET EXIM SRL BOTOŞANI

Obiectul lucrării - temă program

Planul Urbanistic de Detaliu reprezintă documentaţia prin care se asigură condiţiile de amplasare,
dimensionare, conformare şi servire edilitară a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela de
teren, în corelare cu funcţia predominanta şi vecinataţile imediate.
Documentaţia are caracter de reglementare specifica şi se elaboreaza pentru aprofundarea
prevederilor din Planul Urbanistic General, corelate cu condiţionarile din Certificatul de Urbanism
eliberat de către Primaria Municipiului BOTOSANI cu nr. 756 / 10 12 2013.
Obiectul prezentului PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD), îl constitue studierea şi
stabilirea condiţiilor urbanistice necesare promavarii şi realizarii lucrarilor de construire la
imobilul existent (constructii si teren), din Botosani, str. Aprodu PURICE (fost RANDUNICII),
nr. 6, pentru urmatorele obiective:
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-

schimbarea functionalitatii imobilului existent;
amenajarea si transformarea constructiilor existente (statie de preepurare), in spatii de
productie;
mansardarea cladirii existenta, cu destinatia de birouri
construire a doua hale - spatii de productie a ambalajelor de hartie si carton.

La elaborarea PUD s-a urmarit si optimizarea circulatiilor carosabile - pietonale in perimetrul
studiat si, armonizarea acestora cu functionalitatile existente si propuse pentru aceasta zona.
Prin acest studiu urbanistic, elaborat în concordanţă cu reglementările specifice aferente
documentaţiilor PUD, se materializează strategia, priorităţile, reglementările şi servituţile de
urbanism, aplicate în utilizarea terenurilor şi a construcţiilor în parcela de teren ce aparţine
teritoriului intravilan al municipiului BOTOSANI.
Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu a fost solicitată prin Certificatul de Urbanism eliberat de
către Primaria Municipiului BOTOSANI cu nr. 756 / 10 12 2013.
La elaborarea acestui PUD, au fost luate în consideraţie şi corelate atât optiunile iniţiatorului de a
promova obiectivele de investiţie, cât şi condiţionările urbanistice rezultate din paricularitaţile
specifice ale amplasamentului.
Prin această documentaţie se propun reglementări urbanistice ce vor sta la baza întocmirii
documentaţiei tehnice necesară eliberării Autorizaţiei de Construire, după cum urmează:

-

amplasarea, dimensionarea, funcţionalitatea şi aspectul arhitectural al construcţilor;
modul de asigurare a acceselor la obiectiv, precum şi, corelat cu circulatiile existente in
zona de amplasament, soluţionarea circulaţiilor carosabile respectiv pietonale in incinta;
integrarea optima a noilor construcţii în sit, cât şi eventualele amenajări propuse în acest
scop;
circulaţia juridică a terenurilor;
echiparea cu utilităţi edilitare.

1.3

structura Planului Urbanistic de Detaliu

-

Planul Urbanistic de Detaliu, este elaborat pentru suprafata de teren existenta pe amplasament
(masurata) si, are următoarea structură - conţinut:
-

piese scrise memoriu general PUD
piese desenate (planşe, cartograme, scheme, grafice, etc.)

Memoriul general PUD cuprinde tratarea în detaliu, sub aspect cantitativ şi calitativ, a
principalelor probleme ce au rezultat din analiza evoluţiei zonei în corelaţie cu evoluţia localităţii
şi a situaţiei existente, cu evidenţierea disfuncţionalităţilor, a opţiunilor iniţiatorilor, cât şi a
reglementărilor ce se impun pentru realizarea acestor opţiuni.
Reglementările de Urbanism enunţate sub forma unor permisiuni şi / sau restricţii, explică şi
detaliază Planul Urbanistic de Detaliu în vederea urmăririi aplicării acestuia.
Piesele desenate, constituite pe suport topografic la scara 1 / 200, cartograme, scheme, urmăresc
ilustrarea următoarelor aspecte:
situaţia existentă şi disfuncţionalităţile, cu determinarea priorităţilor ce sunt rezultate
pentru teritoriul studiat;
reglementări urbanistice stabilite pentru acest teritoriu.
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1.4

valoare tehnică şi juridică a PUD

Planul Urbanistic de Detaliu, după aprobarea în condiţiile legii de către Consiliul Local al
municipiului BOTOSANI, devine instrumentul tehnic de lucru în activitatea administraţiei locale
pentru problemele legate de gestiunea acestui teritoriu de intravilan, precum şi de dezvoltare
urbanistică a unitatii teritoriale de referinta de care aparţine.
Pe baza PUD aprobat şi în condiţiile reglementărilor aferente acestuia, administraţia locală în
activitatea curentă poate elibera Certificate de Urbanism, Autorizaţii de Construire ori Autorizaţii
de Desfiinţare pentru construcţii de orice fel.
De asemenea, pe baza PUD aprobat în condiţiile legii poate fi justificată respingerea unor cereri de
construire care se constată a fi neconforme cu prevederile PUD şi a reglementărilor aferente
acestuia.
Odată cu aprobarea Consiliului Local, PUD capătă şi valoare juridică, constituindu-se în act de
autoritate al administraţiei locale. Din acest motiv, PUD este opozabil în justiţie, în clarificarea
conflictelor ce pot apare între persoane fizice/juridice, între administraţia locală şi persoane fizice /
juridice, sau în alte situaţii.
1.5

mod de prezentare

Planul urbanistic de Detaliu, a fost întocmit într-un număr de doua exemplare, care sunt necesare
atât iniţiatorului în procesul de avizare / aprobare cât şi, după aprobarea în condiţiile legii,
desfăşurării activităţii curente a autorităţilor administraţiei locale interesate .

2

analiza situaţiei existente
2.1

cartarea fondului construit

Zona studiata este localizata in perimetrul nord-estic a intravilanului municipiului Botosani, in
care a fost dezvoltata fosta platforma industriala a municipiului: la est de fostele Integrata de In si
Uzinele Textile; in vecinatatea garii de marfuri; la vest de gara de calatori si autogara, la sud de
depozitele Romcereal.
Constructiile direct invecinate de limitele imobilului studiat se gasesc la urmatoarele distante
(plansa A02.2):
sud-vest
2,66 m, 2,64 m - baraca metalica / depozitare – propr.Romeo MOCANU;
vest
15,74 m, 30,40 m – depozite ROMCEREAL;
nord-vest
16,13 m – silozuri ROMCEREAL;
nord-est
26,49 m, 26,24 m – depozite si rampa CFR MARFA;
sud-est
47,49 mp – depozit materiale de constructii.
Potrivit evidentelor cadastrale, imobilul ce face obiectul prezentului studiu, localizat in Botosani,
str. Aprodu PURICE (fost RANDUNICII), nr 6 (fost FN), este identificat prin CAD 444, inscris in
CF cu nr. 60253.
Imobilul existent avea functionalitatea de Statie de Preepurare pentru apele tehnologice reziduale
ce proveneau din foste unitati de industrie usoara (filatura, textile), care au fiintat in platforma
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industiala a municipiului: Integrata de in si Uzinele textile. Dupa incetarea activitatii acestor
unitati productive, statia de preepurare a ramas nefunctionala.
Cu exceptia limitei de proprietate sud-vestica, catre Romeo MOCANU, in prezent terenul este
neimprejmuit. Accesul existent la imobil este asigurat din str. str. Aprodu PURICE (fost
RANDUNICII), pe latura sudica a cladirii existente, fiind continuat in incinta imobilului de o alee
carosabila cu profil transversal de cca. 5, 00 m.
In perimetrul acestui imobil, evidentiat cadastral, se gaseste o constructie realizata la sfarsitul
anilor ’70 - pavilion administrativ si laboratoare ale statiei de preepurare -, cu regim de inaltime
parter, avand: o suprafata construita de 187,70 mp, fundatii continue de beton, zidarie portanta,
stalpisori si centuri din beton armat, plansee cu fasii de beton armat prefabricate, invelitoare
terasa.
Perioada de nefunctionare a acestui obiectiv industrial si implicit neintretinere corespunzatoare a
constructiei, justifica starea fizica precara in care se prezinta cladirea:
lipsa tamplarie interioara si exterioara;
infiltratii ala apelor pluviale datorate degradarii hidroizolatiei;
degradari la tencuieli interioare si exterioare;
lipsa instalatii interior si echipamente aferente.
In incinta imobilului se mai gasesc (neevidentiate cadastral), elemente structurale – fundatii si
elevatii din beton armat (h=2,20m) – provenite de la doua rezervoare de decantare. Acestea situate
la sud-est si nord-vest de cladirea de mai sus, au dimensiuni exterioare de 12,80 m / 25,19 m,
respectiv 29,60 m / 25,50 m.
2.2

regimul juridic – economic - tehnic

juridic Imobilul care face obiectul prezentului PUD (constructii si teren), este situat în intravilanul
municipiului BOTOSANI, pe strada Aprodu PURICE (fost RANDUNICII), la nr 6 (fost
FN) si, este identificat prin CAD 444, inscris in CF cu nr. 60253.
Imobilul este proprietatea SC DANIMET EXIM SRL Botosani, fiind dobandit de catre
aceasta urmare Contractului de Vanzare Cumparare autentificat sub nr. 706 / 14 februarie
2013 la BNP Reta ANITEI – Ana Maria VATAVU.
Planul Urbanistic General al municipiului BOTOSANI incadreaza acest perimetru in UTR
nr. 42 - zona de unitati industriale, de depozitare si transport.
Pentru acest imobil, prin Certificatul de Urbanism este impus terenului un regim special,
privind:
interdictia de construire pana la intocmirea Planului Urbanistic de Detaliu si
aprobarea acestuia de catre Consiliul Local;
situarea terenului in zona de protectie a infrastructurii de cale ferata.
Potrivit declaraţiei proprietarului imobilul nu este implicat în litigii aflate pe rolul
instanţelor judecătoreşti.
economic
Imobilul studiat este alcatuit din:
teren
2170 mp, cu folosinta:
-

constructii

- curti constructii
- arabil

355 mp si,
185 mp;

188 mp.
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CAD 444 CF 60253
situatie existenta

folosinta

proprietate

arabil

privata SC DANIMET EXIM SRL

curti constrctii

privata SC DANIMET EXIM SRL

mp

%

1,815.00
355.00

83.64
16.36

2,170.00

100

Destinatia functionala stabilita prin documentatiile urbanistice aprobate (PUG) este de
zona de unitati industriale, de depozitare si transport (UTR 42).
Pentru aceasta zona sunt stabilite reglementari fiscale specifice, aferente zonei de
impozitare B.
tehnic Zona dispune de retele de utilitati urbane pentru: alimentare cu apa, canalizare, energie
electrica, gaze naturale, telefonie, salubritate, transport urban.
Regimul tehnic pntru acest imobil se stabileste prin PUD si reglementarile aferente.
Indicatorii urbanistici existenti, aferenti acestui imobil (teren neconstruit), raportati la
suprafaţa de teren aferenta (masurata) de 2170 mp, sunt urmatorii:
existent
mp

suprafata teren

2,170.00

suprafata construita
suprafata construit desfasurata

187.70
187.70

POT %
CUT
2.3

8.65
0.09

analiză geotehnică

Studiul geotehnic intocmit pentru acest amplasament evidentiaza:
-

Având în vedere caracteristicile investitiei precum şi condiţiile de teren, se estimează, o
categorie geotehnică 2, iar riscul geotehnic moderat.

-

In vederea stabilirii categoriei geotehnice, s-a procedat conform tabel B3 din anexa 1.1.a
Indicativului NP 074/2007 luindu-se in consideratie factorii de risc geotehnic.

Factori de avut in vedere
Conditiile de teren
Apa subterana
Clasificarea constructiei dupa
categoria de importanta.
Vecinatati
Riscul seismic

Aprecieri
Terenuri medii
Cu epuismente normale

Punctaj
3
2

Normala
Risc moderat
a(g) = 0,16

3
3
1

Riscul geotehnic

Moderat

12pct.
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-

Incadrarea in categorii geotehnice se face in functie de punctajul mai sus obtinut, conform
urmatorului tabel (B4):

Nr.crt.
1
2
3

Risc geotehnic
Tip
Redus
Moderat
Major

Limite punctaj

Categoria geotehnica

6……..9
10…….14
15…….21

1
2
3

-

Pentru conditiile de teren din tabelul B4, s-au facut aprecieri ale litologiei formatiunilor
geologice traversate prin foraje in conformitate cu tabelul B3 din indicativul de mai sus
mentionat.

-

Pentru cunoasterea şi precizarea caracteristicilor geotehnice ale pamânturilor din
amplasamentul studiat, s-au efectuat lucrări de cercetere geotehnică constand din
executarea unui foraj geotehnic pe amplasament.
Din lucrarile de prospectare s-a evidenţiat următoarea stratificaţie:
0,00 – 2,00m – umplutura de pamant ;
2,00 – 5,00m – argila prafoasa galbena consistent vartoasa ;
5,00 – 6,50m – argila nisipoasa galbena consistent vartoasa .

-

În forajul executat apa subterană a fost interceptată la adancimia de 1,50 si are caracter
fluctuant ascensional.

-

Condiţii de fundare
•
Amplasamentul studiat nu ridica probleme de stabilitate si se pot amplasa
constructiile propuse.
•
Terenul studiat pentru amplasarea investitiei nu este supus pericolului inundatiilor.
•
Amplasamentul studiat este ocupat de constructii din beton armat, constructii
subterane (rezervoare, bazine etc. - constructii aferente statiei de preepurare) din
aceasta cauza nu se pot efectua lucrari de prospectiuni inainte de demolarea,
dezafectarea si curatarea zonei de constructiile din beton armat, dezafectate
existente pe amplasament.
•
Pentru stabilirea stratificatiei s-a executat un foraj F1.
•
Dupa dezafectarea constructiilor existente pe amplasament , excavarea fundatiilor
si a constructiilor subterane se vor executa foraje pe amplasamentul studiat pentru
determinarea pachetului de umpluturi si interceptarea stratului viu in vederea
stabilirii conditiilor de fundare pentru constructiile propuse .
•
La dezafectarea constructiilor propuse pentru demolare se vor determina si
conditiile in care a fost facuta fundarea la constructia propusa pentru mansardare ,
in vederea stabilirii conditiilor de fundare cu respectarea normativelor in vigoare
pentru constructii la cuplaj.
•
Presiunea conventionala de de baza pentru fundarea in complexul argilos prafos
consistent vartoasa se va considera dupa cum urmeaza :
o
Pconv baza = 180 Kpa
•
În forajul executat apa subterană a fost interceptată la adancimia de 1,50 si are
caracter fluctuant ascensional.
Intrucat apa subterana a fost interceptata la adancimi mici si are caracter fluctuant,
se vor lua masuri in consecinta , (epuismente, hidroizolatie, etc) iar la proiectarea
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si executia constructiilor subterane se vor lua masuri de lestare pentru a nu periclita
stabilitatea constructiilor la executie sau in situatiile de golire .
De asemeni se va tine seama de posibilitatea infiltrarii apelor de suprafata in
umpluturile din jurul fundatiilor si se vor lua masuri in consecinta.
•
•
•

•
•
•

La realizarea umpluturilor, indiferent de destinatia lor si natura materialului utilizat,
se va asigura, la punerea in opera, un grad minim de compactare .In acest sens se
vor respecta prevederile din normativele in vigoare.
La proiectare se vor avea in vedere precizarile Normativelor actuale privind
incadrarea amplasamentului referitor la adancimea maxima de inghet, seismicitatea
si evaluarea actiunilor din vant si zapada.
În conformitate cu Normativul P100-1 zona seismică în care se încadrează
amplasamentul este caracterizată de:
acceleraţia activităţii terenului pentru proiectare ag = 0,16g;
perioada de colţ Tc = 0,7 sec.
La proiectare se vor avea in vedere precizarile Normativelor actuale privind
incadrarea amplasamentului referitor la Regimul climato-meteorologic specific
arealului geografic.
Judetul Botosani, impune încadrarea în zona C–după SR EN1991-1-1-3-2005/NB2006 şi zonaC–după SR EN 1991-1-1-4-2006/NB-2007.
În proiectare şi execuţie se vor respecta standardele, normativele şi normele
în vigoare, inclusiv P.S.I.

La întocmirea studiului geotehnic s-au avut în vedere :
"Normativ privind principiile, exigenţele şi metodele cercetării geotehnice a terenului de
fundare", indicative NP 074/2007 ;
2.4

analiză a fondului construit

Zona de amplasament a imobilului aflat pe strada Aprodu PURICE (fost RANDUNICII), la nr. 6
(fost FN), se regaseste in UTR 42, urbanistic caracterizata prin zona de unitati industriale, de
depozitare si transport.
Imobilul studiat avea functionalitatea originara de Statie de Preepurare pentru apele tehnologice
reziduale ce proveneau din foste unitati de industrie usoara (filatura, textile) ce au fiintat in
platforma industiala a municipiului: Integrata de in si Uzinele textile.
Dupa incetarea activitatii acestor unitati productive, statia de preepurare a ramas nefunctionala.
Pe limita de proprietate sud-vestica, catre Romeo MOCANU, imobilul este delimitat un gard
netransparent, de cca. 1,80 m, alcatuit din stalpi de beton armat incastrati in fundatii izolate de
beton si panouri cu fasii prefabricate de beton armat, suprapuse orizontal. Celelalte limite de
proprietate sunt in prezent neimprejmuite.
Accesul la imobil este asigurat in prezent pe latura estica a proprietatii, din str. str. Aprodu
PURICE (fost RANDUNICII), la sud de cladirea existenta. Acest acces este continuat in incinta
imobilului, de o alee carosabila asfaltata cu profil transversal de cca. 5, 00 m.
Cladirea evidentiata cadastral, existenta in incinta acestui imobil, amplasata cu o retragere de 5,50
m fata de aliniamentul stradal a fost realizata la sfarsitul anilor ’70, cu functionalitatea spatii
tehnologice si laboratoare ale statiei de preepurare.
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Aceasta constructie are urmatorii indicatori:
regim de inaltime
parter
dimensiuni planimetrice
12,95 m x 16,15 m;
suprafata construita
187,70 mp;
inaltime maxima
4,50 m;
incaperi
6, laborator si spatii tehnologice;
sistem constructiv:
fundatii continue de beton;
structura de zidarie portanta, cu 37,5 cm grosime la pereti exteriori si 25 cm
grosime la pereti interiori;
stalpisori si centuri din beton armat;
planseu peste parter executat cu fasii de beton armat prefabricate,pozate pe grinzi
prefabricate din beton armat;
invelitoare de tip terasa;
pardoseli din ciment, partial mozaic de marmura;
tencuieli cu mortat de var ciment la pereti interior si exterior;
Lunga perioada de nefunctionare in care s-a gasit aceasta cladire si implicit neintretinerea
corespunzatoare a constructiei, justifica starea fizica in care se prezinta cladirea, precara in mod
deosebit in ceea ce priveste categoriile de lucrari de finisaje:
infiltratii ala apelor pluviale datorate degradarii hidroizolatiei;
lipsa tamplariei interioare si exterioare;
degradari la tencuieli interioare si exterioare;
lipsa instalatii interior si echipamente aferente.
In incinta imobilului se mai gasesc (neevidentiate cadastral), elemente structurale – fundatii si
elevatii din beton armat (h=2,20m, cca. 35 cm grosime) – provenite de la doua rezervoare de
decantare ce au apartinut fostei statii de preepurare. Acestea amplasate la 6,50 m sud-est si in
cuplaj la nord-vest de cladirea de mai sus, au dimensiuni exterioare de 12,80 m / 25,19 m,
respectiv 29,60 m / 25,50 m.
2.5

căi de comunicaţii

Imobilul studiat (teren si constructii) se afla in partea nord-est a intravilanului municipiului
Botosani, pe latura sud-vstica a str. Aprodu PURICE (fost RANDUNICII), artera care dinspre
Piata Garii Botosani asigura circulatia si accesul la amplasament.
In zona adiacenta imobilului studiat, aceasta cale de comunicatii este nemodernizata (pamant).
Modernizata, artera carosabila va putea asigura accesele corespunzatoare - carosabil si pietonal -,
la obiectivul propus a se realiza pe terenul de amplasament.
Zona studiata in prezentul PUD a fost extinsa cu suprafata de teren situata la sud-est de fosta statie
de preepurare, proprietate a municipiului Botosani, teren in prezent lipsit de constructii, pe care in
trecut se regasea traseul fostei artere carosabile str. RANDUNICII, pe traseul sau pe directia nordest, sud-vest catre Calea Nationala (fostele depozite de carburanti ai PETROM).
2.6

echiparea tehnico-edilitară

Zona amplasamentului studiat dispune de retele de utilitati necesare functionarii noului obiectiv,
dupa cum urmeaza:
alimentare cu apa, retele urbane existente in profilul transversal al str. Aprodu PURICE
(300 m, zona garii de calatori), precum si la agentii economici ce opereaza in zona
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(ROMCEREAL cca. 30 m);

3

-

canalizare, in regim unitar (menajer si pluvial) cu retele urbane existente in profilul
transversal al str. Aprodu PURICE, la care prin caminul de canalizare existent in imobil a
fost racordat obiectivul – statie de preepurare;

-

energie electrica, retea urbana de distributie, joasa si medie tensiune, cu traseu aerian pe
latura sudica a str. Aprodu PURICE; mentionam ca fostul racord electric, precum si
echipamentele aferente acestuia, care asigurau functionalitatea statiei de preepurare, au fost
dezafectate si in prezent nu se mai pastreaza informatii privind traselului acestuia;

-

gaze naturale, retele urbane de distributie sunt existente in profilul transversal al str.
Aprodu PURICE, la cca 300 m, in zona garii de calatori;

-

telefonie fixa, cu traseu aerian pe latura sudica a str. Aprodu PURICE;

-

salubritate, zona este cuprinsa in perimetrul deservit de operatorul local de gospodarie
comunala / salubritate;

-

transport in comun, este asigurat de statiile de calatori (autobuz, tramvai), gara de calatori
cat si de autogarile operationale in proximitatea amplasamentului.

reglementări - propunere de intervenţie urbanistică
Urmare analizelor efectuate cu ocazia întocmirii Planului Urbanistic de Detaliu, prin interpretarea
critică a situaţiei existente, a studiilor urbanistice efectuate anterior, a dinamicii intervenţiilor
urbanistice în teritoriu, în concordanţă cu solicitările şi opţiunea iniţiatorului, au rezultat
următoarele propuneri de reglementări:
3.1

elemente de temă

Tema prezentului studiu vizează identificarea şi asigurarea condiţiilor urbanistice necesare pentru
promavarea şi realizarea lucrarilor de - infiintare unei unitati de productie a ambalajelor de hartie
si carton, in Botosani, str. Aprodu PURICE nr. 6.
Pentru indeplinirea acestui obiectiv, interventia urbanistica asupra imobilul existent are in vedere:
schimbare a functionalitatii imobilului existent, de la activitate / dotare tehnologica (statie
preepurare uzinala) la activitate de productie (confectionare ambalaje de hartie si carton);
valorificarea potentialului construit existent (statie de preepurare si structuri bazine de
decantare), prin amenajarea si transformarea constructiilor existente, in spatii de productie
ambalaje de hartie – carton si, in functiuni conexe acestora (administratie, personal,
centrala termica);
mansardarea cladirii existente, pentru asigurarea de incaperi cu destinatia de birouri;
construire a doua hale - spatii de productie a ambalajelor de hartie si carton cu
valorificarea elementelor structurale (fundatii, elevatii) ramase de la bazinele de decantare.
Obiectivul principal al proiectului consta in infiintarea unei unitati productive care sa valorifice in
cat mai mare masura potentialul amplasamentului si a constructiilor existente, sa respecte in
acelasi timp toate standardele in ceea ce priveste calitatea constructiilor prevazute de
reglementarile actuale, si care sa respecte cele mai exigente standarde de performanta, pentru
realizarea unui flux eficient care sa optimizeze utilizarea resurselor si sa maximizeze
productivitatea muncii, iar produsele finale sa atinga standardul de calitate impus de exigentele
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pietei in domeniul productiei de ambalaje de hartie si carton , care sa confere investitiei finale
eficienta si competitivitate.
3.2

descrierea soluţiei

Respectand obiectivele propuse pentru acest obiectiv de investiţii, a optiunilor privitor la structura
funcţionala, alcatuirea constructiva şi expresia arhitecturala, dar tinand seama şi de
particularitatile amplasamentului, fondul construit existent, prin soluţia propusa se urmareste
asigurarea condiţiilor optime de funcţionare a functiunilor propuse, precum şi incadrarea
armonioasa în ansamblul construit existent.
Pentru infiintarea unitati de productie a ambalajelor de hartie si carton, in Botosani, str. Aprodu
PURICE nr. 6, in incinta imobilului existent sunt propuse urmatoarele corpuri de cladire:
A.
B.
C.
D.

Pavilion administrativ;
Hala productie 1
Hala productie 2
Centrala termica, atelier intretinere

Pentru incinta noului obiectiv, din artera de circulatie existenta (str. Aprodu PURICE) sunt
prevazute un numar de trei accese, dupa cum urmeaza:
zona nordica a aliniamentului stradal - acces principal la platforma de parcare autoturisme,
respectiv la birouri si, ocazional pentu interventii de necesitate la hala de productie nr. 2;
zona sudica a aliniamentului stradal (cu mentinerea accesului existent) - acces pentru
aprovizionare si de desfacere, ori pentru interventii de necesitate;
zona nordica a limitei de proprietate sud-estica (vecinatate Municipiul BOTOSANI) acces pentru aprovizionare si de desfacere, ori pentru interventii de necesitate.
A.

Pavilion administrativ
Pentru cladirea evidentiata cadastral, existenta in incinta acestui imobil, amplasata cu o
retragere de 5,50 m fata de aliniamentul stradal, se propun urmatoarele interventii:
-

-

schimbarea de destinatie, de la spatii tehnologice si laboratoare - statie de
preepurare, la spatii administrative pentru personal si spatii pentru productie de
ambalaje din hartie si carton;
mansardarea constructiei existente pentru realizarea spatiilor de birouri necesare;
extinderea constructiei existente pe latura nord-vestica, cu o constructie
independenta – casa scarii – destinata a asigura circulatia interioara pe verticala
intre cotele parterului (CTS=- 0,60, +/-0,00) si mansarda (+4,20).

Functional cladirea propusa, pe nivele, prevede realizarea urmatoarelor activitati:
parter:

spatii administrative pentru personal - sala mese si vestiare cu
grupuri sanitare pentru barbati si femei;
2 incaperi pentru productie de ambalaje din hartie si carton, de mici
dimensiuni
casa scarii

mansarda

hol secetariat
cabinet conducere
2 birouri
oficiu si grup sanitar
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In concordanta cu functionalul propus, sunt prevazute urmatoarele accese in cladire:
-

acces la birouri, la cota terenului sistematizat (-0,60), prin casa scarii propusa in
extinderea pe latura nord-vestica a existentului;

-

acces la spatiile administrative pentru personal, la cota terenului sistematizat (0,60), la fatada orientata stradal a cladirii existente;

-

accese la spatiile de productie, la cotele CTS si +0,60, pe fatadele sud-estice,
respectiv sud-vestice ale cladirii existente;

Solutia constructiva avuta in vedere pentru interventiile la aceasta cladire prevede:
-

pentru casa scarii propusa in extindere, structura de rezistenta independenta fata de
constructiile existente si invecinate, alcatuita din stalpi metalici de vang, incastrati
in fundatii izolate de beton, la care sunt dezvoltate lateral rampele si podestele
aferente;

-

pentru mansardarea cladirii:
executarea pe planseul existent peste parter (cota +4,20), perimetral cladirii
existente a unui atic din zidarie portanta de 25 cm grosime, cu inaltimea
de 1,20 m, cu stalpisori in prelungirea elementelor structurala ale parterului
si o centura din beton armat;
pereti de compartimentare interioara din zidarie portanta de 25 cm grosime,
cu inaltime variabila (corelata cu pantele sarpantei), executate de regula
peste peretii parterului;
centuri din beton armat la partea superioara a peretilor interiori;
sarpanta de lemn, in patru ape, cu lucarne pentru ventilarea / iluminarea
incaperilor, dezvoltata pe aticul si peretii interiori executati la cota +4,29 m,
acoperind atac cladirea existenta cat si casa scarii prevazuta in extinderea
acesteia;
termoizolatie din saltele de vata minerala, de min 15 cm grosime, executata
la intradosul sarpantei de lemn;
invelitoare, jgheaburi si burlane confectionata din tabla protejata
anticoroziv, culoare negru antracit;
termosistem executat, cu polistiren expandat de 10 cm grosime, la exteriorul
cladirii;
pardoseli de parchet in birouri, gresie ceramica in spatiile administrative
pentru personal, oficiu, grup sanitar si de ciment sclivisit in spatiile de
productie;
tamplarie exterioara, confectionate cu profile pentacamerale din PVC,
culoare maron deschis si geamuri termopan low-e.
finisaje exterioare executate in campuri, cu granultii diferite, culoare alba.

Caracteristicile prevazute pentru Pavilionul administrativ sunt:
-

-

Regim inaltime
Suprafata construita
din care
existent
in extindere (casa scarii)
Suprafata desfasurata
din care
existent
in extindere

P+M
200,20 mp
187,70 mp
12,25 mp
400,40 mp
187,70 mp
212,70 mp
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B.

Inaltimea la streasina
Inaltimea maxima

5,50 m
11,20 m

Hala productie 1
Solutia adoptata prevede valorificarea partiala a elementelor structurare existente pe
amplasament (fundatii si elevatii din beton armat), in apropierea limitei de proprietate
sudica (0,65 m – 1,00 m), cu o retragere fata de aliniamentul stradal de 6,50 m.
Pentru realizarea acestui obiect de investitie, in concordanta cu recomandarile ce vor fi
stabilite printr-o expertiza tehnica, solutia constructiva propusa prevede urmatoarele
interventii asupra constructiilor existente:
-

-

-

-

schimbarea de destinatie, de la spatii tehnologice – bazin de decantare, la spatii
spatii pentru productie de ambalaje din hartie si carton;
dezafectarea partiala a elementelor de constructie interioare (stalpi si estacade din
beton armat) si consolidarea celor mentinute;
executarea unor lucrari de terasamente pentru aducerea cotei interioare la nivelul
terenului sistematizat si realizarea unei pardoseli de beton armat la cota 0,00 =
+0,20 CTS; ;
suprainaltarea elevatiilor existente cu stalpi metalici ancorati in structura de
rezistenta existenta, solutie ce asigura atat gabaritul necesar, cat si iluminarea /
ventilarea spatiului interior;
acoperirea perimetrului construit cu ferme metalice de mare deschidere peste care,
pe pane dispuse orizontal, se monteaza panouri de acoperis, tristrat (cu izolatie
termica din polistiren expandat);
termosistem executat, cu polistiren expandat de 10 cm grosime, la exteriorul
cladirii;
finisaje exterioare executate in campuri, cu granultii diferite, culoare alba, tencuieli
si zugraveli simple la pretii interiori;.
tamplarie exterioara, confectionate cu profile pentacamerale din PVC, culoare
maron deschis si geamuri termopan low-e.

Functional cladirea propusa pentru hala de productie 1, cu regim de inaltime parter,
prevede realizarea unui spatiu de productie pentru ambalaje de carton de dimensiuni medii,
precum si a zonelor de depozitare aferente spatiului de productie.
Configuratia spatiului in solutia propusa, permite o mare flexibilitate pentru adaptarea
fluxului tehnologic de productie, respectiv a amplasarii utilajelor in concordanta cu
cerintele comenzilor de productie angajate.
In concordanta cu functionalul propus, sunt prevazute urmatoarele accese in cladire:
-

1 accese la spatiul de productie, pentru personal, interventii de necesitate si
ocazional aprovizionare/desfacere, dinspre aliniamentul stradal, la cota +/-0,00
aflata la + 20 cm data de CTS, racordata prin rampa descendenta catre aceasta;

-

1 acces la spatiul de productie, pentru personal, aprovizionare/desfacere si
ocazional interventii de necesitate, pe latura nord-vestica, dinspre incinta interioara
a unitatii prductive , la cota +/-0,00 aflata la + 20 cm data de CTS, racordata prin
rampa descendenta catre aceasta;

Avand in vedere relativa apropiere a constructiei propuse hala de productie 1, fata de
constructia depozit / baraca metalica existenta pe proprietatea situata la sud vest (Romeo
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MOCANU), cu distante identificate topografic de cca. 6,70 m (exterior incinta 2,64 m +
interior incinta 4,05 m), inchiderea exterioara orientata catre aceasta proprietate va fi
executata cu respectarea cerintelor de protectie antiincendii.
Din aceleasi considerente ce privesc asigurarea conditiilor de interventie in situatii de
incendii, pentru latura sudica a constructiei, unde limita de proprietate se gaseste la 0,65 m
– 1,00 m, se evidentiaza necesitatea asigurarii platformei carosabile de acces, propusa prin
prezenta documentatie a fi realizata pe o suprafata de teren de 270,50 mp ce urmeaza a fi
concesionata de la actualul detinator – Municipiul Botosani.
Caracteristicile prevazute pentru hala de productie 1 sunt:
C.

Regim inaltime
Suprafata construita
Suprafata desfasurata
Inaltimea la streasina
Inaltimea maxima

P
321,30 mp
321,30 mp
4,50 m
7,20 m

Hala productie 2
Solutia adoptata prevede valorificarea partiala a elementelor structurare existente pe
amplasament (fundatii si elevatii din beton armat), cu o retragere fata de aliniamentul
stradal de 6,50 m, in cuplaj pe latura de nord-vest a corpului de cladire A / Pavilion
administrativ.
Pentru realizarea acestui obiect de investitie, in concordanta cu recomandarile ce vor fi
stabilite printr-o expertiza tehnica, solutia constructiva propusa prevede urmatoarele
interventii asupra constructiilor existente:
-

-

-

-

schimbarea de destinatie, de la spatii tehnologice – bazin de decantare, la spatii
spatii pentru productie de ambalaje din hartie si carton;
dezafectarea partiala a elementelor de constructie interioare (stalpi si estacade din
beton armat) si consolidarea celor mentinute;
executarea unor lucrari de terasamente pentru aducerea cotei interioare la nivelul
terenului sistematizat si realizarea unei pardoseli de beton armat la cota 0,00 =
+0,20 CTS; ;
suprainaltarea elevatiilor existente cu stalpi metalici ancorati in structura de
rezistenta existenta, solutie ce asigura atat gabaritul necesar, cat si iluminarea /
ventilarea spatiului interior;
acoperirea perimetrului construit cu ferme metalice de mare deschidere peste care,
pe pane dispuse orizontal, se monteaza panouri de acoperis, tristrat (cu izolatie
termica din polistiren expandat);
termosistem executat, cu polistiren expandat de 10 cm grosime, la exteriorul
cladirii;
finisaje exterioare executate in campuri, cu granultii diferite, culoare alba, tencuieli
si zugraveli simple la pretii interiori;.
tamplarie exterioara, confectionate cu profile pentacamerale din PVC, culoare
maron deschis si geamuri termopan low-e.

Functional cladirea propusa pentru hala de productie 2, cu regim de inaltime parter,
prevede realizarea unui spatiu de productie pentru ambalaje de carton de mari dimensiuni
(electrocasnice, mobilier, etc.) precum si a zonelor de depozitare aferente acestora.
Configuratia spatiului in solutia propusa, permite o mare flexibilitate pentru adaptarea
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fluxului tehnologic de productie, respectiv a amplasarii utilajelor in concordanta cu
cerintele comenzilor de productie angajate.
In concordanta cu functionalul propus, sunt prevazute urmatoarele accese in cladire:
-

2 accese la spatiul de productie, pentru personal, interventii de necesitate si
ocazional aprovizionare/desfacere, dinspre aliniamentul stradal, la cota +/-0,00
aflata la + 20 cm data de CTS, racordata prin rampa descendenta catre aceasta;

-

1 acces la spatiul de productie, pentru personal, aprovizionare/desfacere si
ocazional interventii de necesitate, dinspre incinta interioara a unitatii prductive , la
cota +/-0,00 aflata la + 20 cm data de CTS, racordata prin rampa descendenta catre
aceasta;

Caracteristicile prevazute pentru hala de productie 2 sunt:
D.

Regim inaltime
Suprafata construita
Suprafata desfasurata
Inaltimea la streasina
Inaltimea maxima

P
700,50 mp
700,50 mp
4,50 m
8,80 m

Centrala termica, atelier intretinere
Solutia urbanistica prevede amplasarea unui nou corp de cladire, in spatele Pavilionul
administrativ , respectand aliniamentul sud-vestic al halei de productie 2, si in cuplaj cu
latura sudica a acesteia, constructie anexa a unitatii de productie, avand functionalitatea de
atelier de intretinere si centrala temica cu depozit exterior pentru combustibil solid.
La stabilirea acestui amplasament se are in vedere eficientizarea in functionare a sistemului
propriu de asigurare a agentului termic.
Functional cladirea anexa propusa pentru Centrala termica, atelier intretinere, cu regim de
inaltime parter, cu doua incaperi, prevede realizarea catre hala de productie 2, a unui mic
atelier de intretinere / reparatii a echipamentelor si utilajelor proprii, iar catre exterior spre
hala de productie 1, spatiul pentru amplasarea utilajelor si a echipamentelor centralei
termice cu cazan pe combustibil solid. In exteriorul constructiei este prevazuta platforma
de depozitare a combustibilului solid.
In concordanta cu functionalul propus, sunt prevazute doua accese in cladire, dinspre
curtea interioara, catre atelierul de intretinere / reparatii, respectiv catre centrala termica.
Pentru realizarea acestei constructii anexa, solutia constructiva propusa prevede
urmatorul sistem constructiv:
-

structura de rezistenta confectionata din profile metalice, alcatuita din stalpi
incastrati in fundatii izolate de beton, grinzi si ferme metalice;
inchideri exterioare si compartimentari interioare cu panouri termoizolate, tristrat
cu izolatie termica din polistiren expandat;
acoperirea spatiilor interioare este prevazuta cu panouri termoizolate de acoperis.
pardoseli de beton armat executare la cota 0,00 = +0,20 CTS;

Avand in vedere relativa apropiere a constructiei propuse hala de productie 1, fata de
constructia depozit / baraca metalica existenta pe proprietatea situata la sud vest (Romeo
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MOCANU), cu distante identificate topografic de 2,64 m + 4,05 m, inchiderea exterioara
orientata catre aceasta proprietate, precum si cea orientata catre hala de productie 2, cu
care se afla in cuplaj, vor fi executata cu respectarea cerintelor de protectie antiincendii.
Caracteristicile prevazute pentru Centrala termica, atelier intretinere sunt:
-

Regim inaltime
Suprafata construita
Suprafata desfasurata
Inaltimea la streasina
Inaltimea maxima

P
62,65 mp
62,65 mp
3,50 m
5,20 m

Detalierea categoriilor de lucrari necesare pentru realizarea acestui obiectiv se va face la
următoarele faza de proiectare : SF / PTh / DTAC.
Indicatorii urbanistici preconizaţi pentru realizarea construcţiilor propuse sunt prevazuti în plansa
PUD 03 –REGLEMENTĂRI URBANISTICE.
3.3

organizarea circulaţiilor

În cadrul PUD. s-au analizat relaţiile amplasamentului cu reţeaua de drumuri a zonei (existent si
propus in perspectiva), precum şi problemele de sistematizare verticală legate de acestea.
Accesul in incinta obiectivului studiat este in prezent asigurat pe artera de circulatie urbana str.
Aprodu PURICE.
Urmare analizei evolutiei in timp a teritoriului studiat, a fost evidentiat faptul ca in zona sud-estica
a amplasamentului, pornind din actuala str. Aprodu PURICE, isi avea traseul fosta str.
RANDUNICII (in prezent desfiintata), catre Calea NATIONALA.
Solutia adoptata privitor la circulatiile din zona studiata are in vedere:
mentinerea traseului existent al str. Aprodu PURICE - artera urbana de circulatie
carosabila care va trebui inclusa intr-un program de modernizare, cu rerefacerea profilului
transversal in concordanta cu impostanta sa;
rezervarea suprafetei de teren necesara pentru reinfiintarea in viitor a strazii
RANDUNICII, solutie care va permite reabilitarea urbanistica a teritoriului existent intre
str. Aprodu PURICE si Calea NATIONALA.
Pentru incinta noului obiectiv, prin prezentul studiu se prevede asigurarea, din artera de circulatie
existenta (str. Aprodu PURICE), a unui numar de trei accese care sa satisfaca cerintele optime de
functionare, dupa cum urmeaza:
-

-

in zona nordica a aliniamentului stradal - acces principal, carosabil si pietonal, la platforma
de parcare pentru personal si clienti, respectiv la birouri iar, ocazional pentu interventii de
necesitate la hala de productie nr. 2;
zona sudica a aliniamentului stradal (cu mentinerea accesului existent) - acces carosabil
pentru aprovizionare si de desfacere, ori pentru cazul unor interventii de necesitate;
zona nordica a limitei de proprietate sud-estica (vecinatate Municipiul BOTOSANI) acces carosabil, pentru aprovizionare si de desfacere, ori pentru cazul unor interventii de
necesitate.

Pentru asigurarea conditiilor optime de interventie in cazul unor situatii de incendii, pentru latura
sudica a constructiei (Hala de productie 1), unde limita de proprietate se gaseste la o disanta de
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doar 0,65 m – 1,00 m, se evidentiaza necesitatea asigurarii pe aceasta latura a unei platforme
carosabile de acces. In acest scop, prin prezenta documentatie este propusa concesionarea de la
detinatorul actual Municipiul Botosani, a suprafetei de teren de 270,50 mp.
Aleile carosabile de incinta precum si platformele carosabile dezvoltate in concordanta cu
cerintele functionale specifice acestui obiectiv, in suprafata totala de 602,50 mp (din care 442,85
mp pe teren proprietate a SC DANIMET EXIM SRL), sunt prevazute a fi realizate cu un sistem
constructiv bazat pe o fundatie din balast cu grosime de 25 cm (compactat) cu pavajul din beton
monolit cu rosturi de dilatare pe ambele directii de 14 cm grosime.
Lucrările de terasamente si sistematizare verticală la noul obiectiv vor avea in vedere atat
inmagazinarea pentru valorificarea ulterioara a pamantului vegetal, evitarea miscarilor de
terasamente, precum si respectarea caracteristicilor terenului natural existent din zona de
amplasament.
Terenul de amplasament al imobilului studiat prezintă o pantă naturală, cu descrestere relativ
constanta a cotelor de nivel, pe direcţia SV -NE-, situaţie care asigură evacuarea naturală a apelor
meteorice.
3.4

regimul juridic şi circulaţia terenurilor

Imobilul care face obiectul prezentului PUD (constructii si teren), este situat în intravilanul
municipiului BOTOSANI, pe strada Aprodu PURICE (fost RANDUNICII), la nr 6 (fost FN) si,
este identificat prin CAD 444, inscris in CF cu nr. 60253.
Imobilul este proprietatea SC DANIMET EXIM SRL Botosani, fiind dobandit de catre aceasta
urmare Contractului de Vanzare Cumparare autentificat sub nr. 706 / 14 februarie 2013 la BNP
Reta ANITEI – Ana Maria VATAVU.
Parcela de teren situata in partea de sud-est a imobilului proprietate a SC DANIMET EXIM SRL,
fost traseu al str. RANDUNICII (in prezent desfiintata), este proprietate a Municipiului
BOTOSANI.
Solutia adoptata privitor la circulaţia terenurilor in teritoriul studiat, prevede (plansa PUD05):
mentinerea in regimul de proprietate privata a SC DANIMET EXIM SRL Botosani a
suprafetei de teren de 2170 mp;
concesionarea suprafetei de teren de 270,50 mp (7,50 m / 36,05 m), la limita sud-estica a
proprietatii SC DANIMET EXIM SRL Botosani, pentru asigurarea conditiilor optime de
interventie in cazul unor situatii de incendii, pentru latura sudica a constructiei (Hala de
productie 1).
pentru terenul ramas in parcela de teren proprietate a Municipiului BOTOSANI, situata in
partea de sud-est a imobilului proprietate a SC DANIMET EXIM SRL, se propune
reanfiintarea str. RANDUNICII, prin:
concesionare pentru infiintare cale de acces privata. ori
transmitere in domeniul public al Municipiului BOTOSANI pntru infiintare drum
public.
3.5

regimul de aliniere

Criteriile care au stat la baza determinării condiţiilor urbanistice ale amplasamentului propus au
fost următoarele:
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a.

Criterii compozitionale
zonificarea pregnantă a funcţiunilor dezvoltate în timp pe această parcelă de teren;
realizarea unui front reprezentativ către actuala cale de acces;
păstrarea unor relaţii neconflictuale cu viitoare construcţii ce se vor amplasa în
vecinătate;
marcarea volumelor construcţiei ca răspuns la tema de proiectare precum şi a
acceselor principale în clădire;

b.

Criterii funcţionale
asigurarea suprafeţelor construite necesare satisfacerii asteptarilor iniţiatorului,
corespunzătoare în acelaşi timp cu procentul de ocupare la sol recomandat în zonă;
adaptarea construcţiilor la teren, prin adoptarea soluţiilor de sistematizare verticală
care să permită accese uşoare în clădire, dar şi evacuarea naturală a apelor pluviale;
limite impuse de necesitatea rezervării de teren pentru accese carosabile şi
pietonale, etc.

Aliniamentul obligatoriu a fost determinat de relaţia rezultată între constructiile existente pe
amplasament, clădirile propuse, cat şi proprietatile învecinate.
La baza determinarii alianiamentelor propuse au fost avute in vedere următoarele:
-

valorificarea constructiilor existente pe amplasament;
asigurarea suprafeţelor construite maxime necesare, corespunzător procentului de ocupare
la sol aferent zonei;
necesitatea adaptării la particularitatile terenului de amplasament.

Aliniamentul construcţiilor, respectiv distantele amplasamentului fata de limitele de proprietate
este stabilit dupa cum urmeaza :
-

nord-vest

-

nord-est

-

sud-est

-

sus-vest

variabil: 1,32 – 5,15 m fata de limita de proprietate catre
ROMCEREAL
minim 5, 50 m fata de limita de proprietate catre str. Aprodu
PURICE;
variabil: 0,65-1,00 la limita de proprietate, respectiv 8,18 –
8,50 la limita terenului concesionat, fata de limita de
proprietate a Municipiului BOTOSANI;
variabil: 1,95 – 4,05 m fata de limita de proprietate catre
Romeo MOCANU.

Aliniamentul propus reprezintă limita maximă admisibilă de construire şi este specificat în planşa
PUD 03 – Reglementări Urbanistice.
3.6

regimul de înălţime
Regimul de înălţime propus a fost stabilit în funcţie de:
necesităţile funcţionale rezultate din destinaţia clădirii solicitate prin temă de către
iniţiator;
necesităţile compoziţional arhitecturale care vizează realizarea unui ansamblu construit
armonios in zona in care se regaseste amplasamentul studiat, acestea fiind corelate cu
înălţimilor clădirilor din zonă.
Pentru constructiile propuse a se realiza pe acest amplasament, sunt stabiliti urmatorii indicatori:
A

Pavilion administrativ;
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-

regim de inaltime parter si mansarda, avand:
înaltimea maxima de 11,20 m la coama, respectiv de 5,50 m la streasina.

B.

Hala productie 1
regim de inaltime parter, avand:
înaltimea maxima de 7,20 m la coama, respectiv de 4,50 m la streasina.

C.

Hala productie 2
regim de inaltime parter, avand:
înaltimea maxima de 8,50 m la coama, respectiv de 4,50 m la streasina.

D.

Centrala termica, atelier intretinere
regim de inaltime parter, avand:
înaltimea maxima de 5,50 m la coama, respectiv de 3,50 m la streasina.

3.7

utilizarea terenului

Pentru obiectivul ce face obiectul prezentei intervenţii urbanistice, au fost stabilite valorile
maxime ale indicatorilor urbanistici - procentul de ocupare a terenulu (POT) şi coeficientul de
utilizare a terenului (CUT), raportând suprafaţele construite la sol, respectiv desfăşurat construite,
atat la suprafaţa detinuta in proprietate de 2 170 mp, cat si la suprafata de teren suplimentata cu
270,50 mp de teren concesionat.
Indicatorii urbanistici (POT/CUT) existenţi cât şi cei propuşi pentru acest amplasament se
regasesc pe planşele PUD 02 – plan amplasament situaţie existenta, respectiv PUD 03 –
reglementari urbanistice.
3.8

spaţii verzi şi plantate
La adoptarea soluţiei urbanistice de amplasare construcţiilor propuse, s-a avut în vedere categoria
de folosinţă a suprafeţelor de teren aferente imobilului existent - curţi construcţii, arabil.
Realizarea noului obiectiv nu afecteaza spaţiile verzi existente (asa cum acestea sunt definite în
reglementările specifice).
In soluţia propusă se prevede ca după terminarea lucrărilor de construire, in zona aferenta
obiectivului să fie amenajate prin plantare, suprafeţele de teren rezultate: 442,50 mp (pe terenul
proprietate a SC DANIMET EXIM SRL), respectiv 553,35 mp (in cazul terenului suplimentat prin
concesionare). Pe aceste suprafete de teren sunt prevazute infiintari de plantaţie arboricolă la
limitele de proprietate stradala si laterale, completata cu gard viu, precum si peluze inierbate,
covoare florale.

3.9

bilanţ teritorial
Bilantul teritorial aferent zonei studiate pentru prezenta interventie urbanistica existent cât şi
propus sunt detaliati pe planşele PUD 02 – plan amplasament situaţie existenta, respectiv PUD 03
– reglementari urbanistice
Constructiile propuse a se realiza pe acest amplasament au urmatorii indicatori:
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CONSTRUCTII

AC

administratie, productie
hala productie 1
hala productie 2
centrala termica, atelier

P+M
P
P
P
TOTAL

ADC

mp

mp

200.20
321.30
700.50
62.65

400.40
321.30
700.50
62.65

H streasina

H maxim

m

m

5.50
4.50
4.50
3.50

11.20
7.20
8.50
5.50

1,284.65 1,484.85

Bilantul teritorial propus pentru infiintarea - unei unitati de productie a ambalajelor de hartie si
carton, in Botosani, str. Aprodu PURICE nr. 6, pe terenul proprietate a SC DANIMET EXIM
SRL, cat si pe suprafata de teren suplimentata prin concesionare, este urmatorul:
teren
proprietate

teren
propr.+concesionat

mp

%

mp

%

suprafata
teren

2,170.00

59.63

2,440.50

77.84

suprafata
construita
suprafata construit desfasurata

1,284.65
1,484.85

59.20

1,284.65
1,484.85

52.64

442.50
442.85

29.80

602.50
553.35

40.58

alei si platforme
carosabile
spatii verzi

POT %
CUT
3.10

59.20
0.68

68.43

29.82

60.84

37.27

52.64
0.61

echipare tehnico edilitară

Avand in vedere caracteristicile si amplsamentul retelelor urbane de utilitati existente in zona,
pentru noul obiectiv, se propune (plansa PUD04):
-

alimentare cu apa, - racord subteran, contorizat, la reteaua urbana de distributie apa
potabila existenta in zona ROMCEREAL (cca. 30 m) si retele de incinta de alimentare a
consumatorilor din constructiile propuse;
Alimentarea cu apă rece va fi executat din conducte de polietilenă de înaltă densitate
dimensionate spre punctele de consum funcţie de debitul necesar pe fiecare ramură în
parte. Conductele se vor poza în săpătură la min - 1.10 m adâncime si vor fi montate pe un
pat de nisip de 10 cm.
Dimensionarea si detalierea sistemului de alimentare cu apa a obiectivului se va asigura in
fazele urmatoare de proiectare;

-

canalizare, - apele uzate, colectate prin conducte pozate subteran, vor fi dirijate prin
intermediul caminelor de canalizare catre caminul colector existent la aliniamentul stradal
existent, camin care este racordat la reteaua urbana de canalizare existenta in profilul
transversal al str. Aprodu PURICE;
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Sistemul local de canalizare se va executa din teava de PVC cu diametrul de 125 mm pe o
lungime de cca 125 de metri. Conductele se vor poza in sapatura la o adancime de minim
- 1,1 m, asigurandu-se si pantele de scurgere.
Din procesul tehnologic prevazut pentru productia de ambalaje din hartie si carton, nu
provin ape uzate care necesita o tratare speciala;
Dimensionarea si detalierea sistemului de canalizare apa se va asigura in fazele urmatoare
de proiectare;
-

energie electrica, refacerea racordului subteran la reteaua urbana de distributie energie
electica (cca 30 m), cu traseu aerian pe latura sudica a str. Aprodu PURICE pana la firida
de racord dotata cu aparat de masura / tablou electric general, ce sunt amplasate la limita
de proprietate stradala, in proximitatea accesului existent;
Alimentarea tablourilor de distributie, prevazute pentru fiecare dintre corpurilor cladire
propuse, este prevazut a se realiza cu cabluri pozate subteran, de la tabloul electric general.
Distribuţia energiei electrice se va face de la TGD din care se vor alimenta o serie de
tablouri locale dimensionate corespunzător puterii instalate şi echipate cu întrerupător
automat.
Dimensionarea si detalierea sistemului de alimentare cu energie electrica se va asigura in
fazele urmatoare de proiectare;

-

salubritate, deseurile rezultate din procesul de producţie sunt deşeuri menajere şi
deseuri de hartie si carton.
Deşeurile menajere vor fi colectate în eurocontainere, urmand ca in baza contractuala,
acestea sa fite evacuate e catre operatorul local de salubritate.
Deseurile de hartie si carton, colectate si paletizate vor fi preluate de un agent economic
specializat in reciclarea acestora.

3.11

forme de poluare si masuri de protectie:

Substante toxice – investitia nu utilizeaza si nu genereaza substante de natura toxica, prin
urmare nu sunt necesare masuri speciale de protectie.
Poluare fonica, zgomot – sursele de zgomot din cadrul proiectului sunt echipamentele si
utilajele folosite in activitatea de exploatare. Nu exista surse de zgomot care sa
necesite protectie speciala.
Vibratii – Nu exista surse de vibratii semnificative sau cu impact nociv asupra sanatatii
personalului. Nu sunt necesare amenajari sau masuri speciale de protectie.
Protectia solului si a subsolului – nu sunt necesare masuri speciale pentru protejarea
solului/subsolului.
Radiatii – proiectul nu include nicio sursa de radiatii iar activitatea finala nu va implica niciun
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proces care sa produca radiatii. Nu sunt necesare masuri speciale de protectie
impotriva radiatiilor.
Protectia ecosistemelor terestre si acvatice – nu exista poluanti sau activitati in cadrul
proiectului care sa afecteze ecosistemele natura indiferent de natura lor, terestre sau
acvatice.
Protectia asezamintelor umane si a altor obiective de interes public – conform legislatiei in
pentru functionalitatea propusa nu sunt cerute instituirea unor zone de protectie.

4

concluzii
Propunerea de interventie urbanistica precum si si reglementarile urbanistice aferente, pentru:
AMENAJARE SI TRANSFORMARE STATIE DE PREEPURARE, in SPATIU DE
PRODUCTIE, MANSARDARE cu DESTINATIA de BIROURI, CONSTRUIRE DOUA
HALE - SPATII DE PRODUCTIE A AMBALAJELOR DE HARTIE SI CARTON
in BOTOSANI, str. Aprodu PURICE, nr 6, sunt rezultate urmare unei analize multicriteriale care a avut

in vedere atat situatia existenta cat si a tendintele de perspectiva previzibil a se dezvolta in zona de
intravilan a municipiului in care se gaseste localizat amplasamentul.
Functionalitatea obiectivului propus a se realiza pe acest amplasament, se incadreaza in caracterul
functional al zonei, asa cum este cerut prin PUG aprobat pentru UTR nr. 42 - zona de unitati
industriale, de depozitare si transport, iar realizarea acestuia nu va constitui o sursa de
disfunctionalitati pentru vecinatati.
Pentru asigurarea conditiilor optime de functionare a obiectivului, respectiv asigurarea conditiilor
de interventie in cazul unor situatii de necesitate (incendii), pentru latura sudica a constructiei
(Hala de productie 1), trebuie asigurata platforma carosabila necesara. Pentru aceasta se
recomanda suplimentarea suprafetei de teren prin:
concesionarea suprafetei de teren de 270,50 mp (7,50 m / 36,05 m), la limita sud-estica a
proprietatii SC DANIMET EXIM SRL Botosani.
Prin realizarea acestui obiectiv, în condiţiile reglementărilor propuse prin prezentului Plan
Urbanistic de Detaliu, zona de amplasament va câştiga în calitate, atat prin sporirea ponderii
actvitatilor economice in acest perimetru, cat si datorită îmbunătăţirii fondului construit, a
întregirii şi întăririi fronturilor existente la str. Aprodu PURICE.

ÎNTOCMIT,
arh. DAN OCTAVIAN BOTEZ
martie 2014
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