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1. INTRODUCERE
1.1. Date de recunoaștere a documentaţiei:
DENUMIREA LUCRĂRII:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE ANEXĂ A
EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE D+P, FÂNAR, ȘOPRON PT.
UTILAJE AGRICOLE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
MUN. BOTOȘANI JUDEȚUL BOTOȘANI
Str. Tulbureni, nr. 29
P.C. 19, 307/9, 307/31, N.C. 5854/1/2, C.F. 21447, N.C. 5855/1,
C.F. 16411, N.C. 5961, C.F. 16908
FAZA:
P.U.D.
INIȚIATOR:
LUCA DANIEL
NUMĂR PROIECT:
1031 / 2014
PROIECTANT GENERAL:

S.C. TEHNOURB S.R.L.
Atelier proiectare urbanism și amenajarea teritoriului
ADMINISTRATOR:
arh. Iustin HEN
RESPONSABIL DE PROIECT:
arh. Iustin HEN
SUBPROIECTANȚI:
STUDIU GEOTEHNIC:

RIDICARE TOPOGRAFICĂ:

S.C. GEOFORAJ S.R.L. BOTOȘANI

I.I. BARNEA OANA
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1.2. Obiectul studiului
Scopul și importanţa obiectivului de investiții:
CONSTRUIRE ANEXA PENTRU DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE - D+P, FÂNAR, ȘOPRON PT.
UTILAJE AGRICOLE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
Obiectul proiectului constă în elaborarea soluției urbanistice pentru construirea unor imobile cu destinația de
anexă a exploatației agricole în vederea obținerii aprobării Consiliului Local al Municipiului Botoșani.
Amplasamentul investiției este situat în mun. Botoșani, SOLA 32, P.C. 19, 307/9, 307/31, având o
suprafață totală de 3.522,00 mp din care 322,00mp cale de acces privată aflată în proprietatea lui Luca Daniel.
Proiectul are la baza Certificatul de Urbanism nr. 41/27.01.2014 eliberat de Primaria Municipiului Botoșani.

2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE ȘI ÎN ZONĂ
2.1. Concluzii din documentații deja elaborate
2.1.1. Situarea obiectului în cadrul localității
Investiția se va realiza pe terenul extravilan proprietatea lui Luca Daniel, situat în Sola 32, P.C. 19, 307/9,
307/31.
Terenul în formă relativ dreptunghiulară, are spre sud un front de 41,09 m, din care la calea acces (4,42 m)
și la proprietatea particulară a d-lui Luca Daniel (36,67), pe latura de nord se învecinează cu terenul proprietate al
C.L. Botoșani (pârâu HC 314) pe o lungime de 37,82 m, pe latura de est cu terenul proprietate privată a d-lui Luca
DAniel pe o lungime de 81,99 m, iar pe latura de vest cu terenul proprietate privată a d-nei Rusu E. Margareta pe o
lungime de 39.33m.
Terenul face parte din teritoriul extravilan al municipiului Botoșani, categoria de folosință actuală fiind teren
agricol, respectiv fâneață.
Situația juridică a terenului în cauză este: teren extravilan: suprafață 3.200mp (fâneață) și teren intravilan:
suprafață 322.00mp (cale acces), amândouă fiind terenuri proprietate privată ale domnului Luca Daniel.

2.1.2.Concluziile studiilor de fundamentare
Investiția se va realiza în baza studiilor de fundamentare: ridicare topografică și studiu geotehnic.
Ridicarea topografică cu avizul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara Botosani și studiul geotehnic cu
referat privind verificarea de calitate la cerința Af, sunt anexate la prezenta documentație.

2.1.3. Prescripții și reglementări din documentații de urbanism elaborate
Amplasamentul se situeaza în UTR nr. 58 - conform P.U.G. mun. Botoșani, -TAG- zona cu terenuri agricole
(arabile, fanete, vii, livezi).
Conform documentației faza P.U.G. aprobat prin HCL nr. 180 din 25.11.1999 și 383/2011 și R.L.U. sunt
permise realizarea de construcții.
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2.2. Concluzii din documentații elaborate concomitent cu P.U.D.
Propunerile pe care le înaintează inițiatorul/beneficiarul dl. Luca Daniel sunt în concordanță cu funcțiunile
existente stabilite prin P.U.G.-Botosani și vin spre completarea funcțiunilor existente din U.T.R. nr. 58 – terenuri
agricole (arabile, fanete, pasuni, vii, livezi), anexa gospodarească propusă servindu-i ca punct de colectare, sortare
și depozitare a produselor agricole precum și la adapostirea utilajelor agricole și împrejmuirea terenului.

3. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE
3.1. Accesibilitatea la căile de comunicații
Terenul destinat obiectivului ce face obiectul prezentei documentații, este amplasat în parțial în intravilan,
parțial în extravilanul municipiului Botoșani, Sola 32, P.C. 19, 307/9, 307/31, având o suprafață totală de 3.522,00
mp, și se află în proprietatea d-lui Luca Daniel.
Accesul carosabil și pietonal spre amplasament, se realizează dinspre sud, prin intermediul unei căi de
acces, cu lungimea de 80,25 m și lățimea medie de 4,10 m, ce se descarcă în strada Tulbureni. Calea de acces are
o suprafață de 322,00 mp și se află situată în intravilanul municipiului Botoșani.
Strada Tulbureni este o stradă de categoria a III-a, având o lățime a carosabilului în dreptul accesului de
6,28 m, două rigole de cca. 1,00 m și două trotuare de cca. 1,50 m, stradă care asigură circulația auto pe două
sensuri fiind modernizată.
Parcarea autovehiculelor va fi asigurată în interiorul parcelei prin realizarea unei parcări.

3.2. Suprafața ocupată, limite și vecinătăți
Terenul în formă relativ dreptunghiulară, are spre sud un front de 41,09 m, din care la calea acces (4,42 m)
și la proprietatea particulară a d-luii Luca Daniel (36,67), pe latura de nord se învecinează cu terenul proprietate al
C.L. Botoșani (pârâu HC 314) pe o lungime de 37,82 m, pe latura de est cu terenul proprietate privată a d-lui Luca
Daniel pe o lungime de 81,99 m, iar pe latura de vest cu terenul proprietate privată a d-nei Rusu E. Margareta pe o
lungime de 39.33m.
Zonele de amplasament si vecinatatile in cadrul zonei studiate sunt:
- Nord : teren proprietate a C.L. Botoșani (pârâu H.C. 314).
- Sud : str. Tulbureni, cale acces și terenul proprietate particulară a d-lui Luca Daniel (cu domiciliul în str,
Armeana, nr.43, jud. Botoșani).
- Est : teren proprietate a d-lui Luca Daniel, cu domiciliul în cu domiciliul în str, Armeana, nr.43, jud.
Botoșani)
- Vest : teren proprietate particulară a d-nei Rusu E. Margareta, cu domiciliul în str. Împarat Traian, nr. 49,
sc. B, et. 1, ap. 7, municipiul Botoșani, jud. Botoșani.
Zona studiata este ocupată de terenuri agricole, anexe gospodărești, circulații pietonale și carosabile ale
domeniului public. Proprietatile sunt delimitate de împrejmuiri (din metal sau lemn) și sunt prevăzute cu porți de
acces.
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3.3. Suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere
Terenurile cu aliniament la strada Tulbureni sunt în general terenuri din categoria curți-construcții, pe care
sunt amplasate construcții destinate locuirii, precum și funcțiuni complementare ale acestora (anexe, magazii, garaje)
Terenurile situate în planul al doilea, la o distanță variabilă de cca. 50 până la 100 m, sunt terenuri
neconstruite.
Terenul care se află în proprietatea d-lui Luca Daniel este în totalitate neconstruit, având funcțiunea de cale
de acces (S = 322 mp) și teren agricol – fâneață (S = 3200 mp).

3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic
Zona în momentul de față, conf. PUG Botoșani, este situată în U.T.R. nr. 58 și are destinația de terenuri
agricole (arabile, fanete, pasuni, vii, livezi) și funcțiuni complementare (anexe gospodărești ale exploatațiilor
agricole).

3.5. Titlul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate
În cadrul zonei studiate există terenuri ce se încadreaza în doua categorii de proprietate:
• Zona străzilor – domeniu public de interes local. Aici se încadrează și terenul aferent canalului H.C. 314
care delimitează proprietatea d-lui Luca Daniel pe latura dinspre nord.
• Terenuri private – proprietăți private persoane fizice sau juridice – restul terenurilor.
Terenul destinat investiției propuse este proprietate privată persoane fizice, aparținând d-lui Luca Daniel.

3.6. Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare
Din analiza studiului existent rezulta urmatoarele:
Conform NP 074-2007, SR EN 1997-1/2, EN ISO 14688-1,2, STAS 1234-88 și Normativul P100-1/2006
amplasamentul are următoarele caracteristici:
- zonă seismică zona E, Ks = 0,20g (cf. Normativ P 100-1/2006)
- perioadă de colţ TC = 0,7 s
- zonă climatică C (cf. STAS 10101/21-92) si zona B (cf. STAS 10101/20-92)
- temperatură exterioară 18° C
- adâncime de îngheţ 1,00 – 1,10 m (cf. STAS 6054-77)
- presiunea convenţională CTN = 150 Kpa
Terenul prezintă o pantă de la nord la sud pe porțiunea terenului studiat cu o diferență de nivel de aprox. 1m.
Stratificația terenului este:
Sol vegetal.
Argila prăfoasă galbenă consistent vârtoasă.
Apa subterană a fost interceptată la adâncimea de 3,50 m de la nivelul terenului.
Adâncimea de îngheț – dezgheț conform STAS 6054-77 este de 1,00 ÷ 1,10m.
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RISC GEOTEHNIC MODERAT – CATEGORIE GEOTEHNICA 2
Concluzii:
Stratul de fundare este constituit dintr-un complex argilos prăfos galben consistent vârtos care apare sub
stratul de sol vegetal. Fundarea se va realiza prin depășirea obligatorie a stratului de sol vegetal respectându-se
condițiile de încastrare în stratul viu și adâncimea de fundare conform normativelor în vigoare, funcție de terenul de
fundare și de caractersisticile obiectivului proiectat.Ca soluție de fundare se recomandă fundarea directă în
complexul argilos prăfos galben consistent plastic vârtos.
Presiunea de calcul pentru dimensionarea la limita fundațiilor se va considera după cum urmează:
- Pentru adâncimea de fundare D=1,2 – Ppl = 150 Kpa
- Pentru adâncimea de fundare D=1,5 – Ppl = 170 Kpa.
- Pentru adâncimea de fundare D=2,0 – Ppl = 190 Kpa.

3.7. Accidente de teren cu precizarea poziției acestora
Dupa analiza geomorfologică și consultarea lucrărilor de foraje executate în zonă se constată că
amplasamentul nu ridică probleme de stabilitate și se poate amplasa construcțiile propuse. Nu există accidente de
teren.

3.8. Adâncimea apei subterane
Apa subterană a fost interceptată la adâncimea de 3,50 m de la nivelul terenului.

3.9. Parametri seismici caracteristici zonei
Conform STAS 11100/1-77 corelat cu Normativul P100/92 rezulta pentru zona amplasamentului, zona de
seismicitate E cu urmatoarele caracteristici:
Ks – coeficient de seismicitate = 0,20g
Tc – perioada de colt = 0,7 s
Adâncimea de îngheț a amplasamentului este de 1,00 ÷ 1,10m de la suprafata terenului, conform STAS
6054/77.

3.10. Echiparea edilitară existentă
În zona amplasamentului situația echipării edilitare se prezintă după cum urmează:
- Alimentare cu energie electrică: pe stradă Tulbureni există linii electrice aeriene de joasă tensiune, care
alimentează imobilele de pe fronturile acestora, totodată asigurând și iluminatul public.
- Alimentarea cu gaze naturale: exista retea de gaze naturale la care sunt racordate locuintele existente.

4. REGLEMENTĂRI
4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema-program
Tema program propusă de inițiator/beneficiar este realizarea unor construcții anexă a exploatațiilor agricole,
cu regim de înălțime D+P (demisol și parter), fânar, șopron pt. utilaje agricole și împrejmuirea terenului.
Natura exploataţiei agricole va fi producţia vegetală-subprofil cerealier şi alte culturi (plante tehnice)
organizată pe terenul agricol în suprafaţă totală de 19.865,00 mp conform contractelor de proprietate
nr.353/26.04.2010, 1135/16.06.2011, 1721/13.09.2014, 2276/20.12.2012, 1723/13.09.2012, 1090/09.06.2011.
Construcţia este necesară, având în vedere că terenurile pe care se va realiza cultivarea plantelor şi
Elaborator: sc TEHNOURB srl – Iași
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cerealelor nu este teren comasat, viitoarele construcţii având ca destinaţie adăpostirea de utilaje agricole proprietate
(tractor multifunctional John Deere, cositoare Fella Manwerk, semanatoare Deutz Schwadeer) si a depozitarii
produselor rezultate a activitatii agricole.
Activitatea agricolă se va desfăşura în cadrul Intreprinderii individuale Luca Daniel, Cod Unic de Inregistrare
31104370 /29.02.2013 ,Numarul de Ordine de la Registru Comertului F 7/35/29.02.2013 pentru care s-a anexat
certifcatul de înregistrare a întreprinderii, beneficiarul detianand si certificat de producator nr. 0043 din 24.06.2014
Proiectul prevede realizarea următoarelor obiecte:
Construcții:
1. ANEXĂ D+P - construită din cadre din beton armat cu stâlpi și grinzi, și închideri din zidărie, cu
fundații continue și învelitoare din tabla, compusă din: zona depozitare, zona sortare, atelier reparatii scule
si unelte proprii, magazie scule si unelte agricole și grup sanitar.
Ac = 50,00 mp
Acd = 100,00 mp și dimensiuni în plan conform planșei anexate
Hmax(coamă) = 5,00 m.
Hmax(streașină) = 2,50 m.
2. FÂNAR - construit din stâlpi metalici și învelitoare din tablă
Ac = 80,00 mp
Acd = 80,00 mp și dimensiuni în plan conform planșei anexate
Hmax(coamă) = 7,00 m.
Hmax(streașină) = 5,00 m.
3. SOPRON UTILAJE AGRICOLE - construit din stâlpi metalici și învelitoare din tablă
Ac = 40,00 mp
Acd =40,00 mp și dimensiuni în plan conform planșei anexate
Hmax(coamă) = 6,00 m.
Hmax(streașină) = 4,00 m.
Imprejmuire:
- tip extravilan, din plasa tip Metro cu stâlpi metalici fără fundație
Lungime = 238,00 ml, Hmax = 2,00 m
Echipare tehnico-edilitară:
Alimentare cu energie electrică
În prezent în zonă, în vecinătatea amplasamentului există reţele de energie electrică:
- reţea electrică aerienă, de joasa tensiune, inclusiv iluminat public;
Alimentarea cu caldură și gaze naturale
Sistemul centralizat de alimentare cu căldură nu este prezent în zona amplasamentului studiat. Specificul
activităţii studiate nu necesită un sistem de încălzire.
Elaborator: sc TEHNOURB srl – Iași
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Alimentare cu apă
Alimentarea cu apă rece se face prin surse proprii (fântâni).
Pe amplasamentul ce face obiectul acestui studiu furnizarea apei se face printr-un puţ de apă potabilă
existent. Puţul este localizat în partea de nord-est a zonei amenajate pentru anexa gospodărească. Necesarul de
apă pentru consumul menajer și tehnologic se va asigura printr-un puţ de captare de medie adâncime (18 m), cu
diametrul 1000 mm, în incinta obiectivului.
Se va asigura o zonă de protecţie sanitară, conform Normativ NP.028/98 – “Normativ pentru proiectarea
construcţiilor de captare a apei”. Zona de protecţie sanitară ajută la biodegradarea unor substanţe care sunt
transportate de apele subterane.
Puţul forat este alcătuit din coloane tubulare 1000 mm.
Spaţiul rămas liber spre exteriorul coloanei filtrante și peretele găurii de foraj este umplut cu pietriș
mărgăritar și formează filtru de pietriș, ce constituie atât un strat suport pentru trecerea gradată a granulelor de la
stratul acvifer la orificiile filtrului, spre a evita înnisiparea puţului, cât și material de umplutură care împiedică surparea
peretelui găurii de foraj.
Puţul este închis deasupra cu un capac metalic și sunt execute umpluturi de pământ în jurul puţului și a
căminului hidrofor peste cota terenului natural cu 0,50 m pentru a evita pătrunderea apelor pluviale.
Conform solicitării beneficiarului, alimentarea cu apă se va asigura din puţ cu D = 1000 mm printr-o
microstaţie de hidrofor, subterană, amplasată lângă puţul propus.
Debitul și presiunea necesară în instalaţia interioară este asigurată printr-o staţie hidrofor monobloc, întreaga
instalaţie funcţionînd automat.
Conductele din căminul hidroforului sunt protejate prin termoizolaţie cu cochilii din vată minerală protejată cu
un strat de carton bitumat.
Staţia de hidrofor monobloc tip AP 100/24 are următoarele caracteristici: Q= 2 mc/h; P = 1,1 KW monofazic;
H aspir. = 30 mCA; H refulare = 30 mCA
Pentru contorizarea consumului de apă s-a prevăzut un apometru pe conducta de refulare de la statia de
hidrofor, iar pentru filtrarea apei s-a prevăzut un filtru de impurităţi amplasat pe aceeași conductă, lânga apometru.
Reţeaua de apă rece de la staţia de hidrofor spre consumatori este executată din polietilenă de înaltă densitate cu
Dn = 40 mm, în lungime de 28 m pozată direct în pământ, pe pat de nisip de 15 cm, la cota 1,10 m de la C.T.N.
Înaintea puneri in functiune a instalatiei de alimentare cu apa se va recolta probe de apa din putul propus
pentru analize de laboratar in ceea ce priveste potabilitatea apei. In cazul in care potabilitatea apei nu corespunde
normelor sanitare se va monta un aparat de purificare a apei in functie de analizele de laborator. La acest aparat de
purificare vor fi racordate obiectele sanitare din anexă.
Canalizarea menajeră și pluvială
În zona amplasamentului nu există reţea centralizată de canalizare. Deversarea apelor menajere se face în
bazin vidanjabil impermeabil, cu colectarea și evacuarea apelor din precipitaţii prin lucrările de sistematizare verticală
către exteriorul incintei.
Pe amplasamentul ce face obiectul acestui studiu reţeaua de canalizare este realizată astfel:
Conductele de canalizare menajera interioara sunt executate din tuburi de PVC-U.
Canalizarea apelor uzate menajere este realizată la caminul de racord prin tuburi din PVC-G care au
diametrul de 110mm.
Elaborator: sc TEHNOURB srl – Iași
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Distribuţia apei în anexa existentă (grup sanitar) precum și traseelor conductelor de evacuare a apelor uzate
provenite de la obiectele sanitare (lavoar, WC, etc.) pot fi urmărite în planșe.
Apele uzate menajere de la grupul sanitar sunt dirijate prin intermediul instalaţiilor de canalizare interioare si
exterioare către un bazin vidanjabil de 10 m.c. din beton armat impermeabilizat montat subteran. Instalatiile de
alimentare cu apa rece si apa calda sunt realizate din conducte de polipropilena cu insertie de aluminiu cu Dn
20,25,32 mm pozate aparent si ingropat.
Prepararea apei calde se va realiza cu ajutorul unui boiler electric de 50 litri.
Instalatiile de canalizare interioare sunt executate din conducte de polipropilena cu Dn = 32,40,50,110 mm, iar
racordarea de la obiectele sanitare se va face direct în bazinul vidanjabil. Debitul de apa uzata menajera este de
0,092mc/zi. Apele uzate menajere vor fi înmagazinate in bazinul vidanjabil din beton armat impermeabilizat de 10
m.c. montat suteran, care va fi vidanjat ori de cate ori va fi nevoie.
Aceste conducte și toate instalaţiile legate de evacuarea apelor uzate trebuie să fie rezistente la îngheţ.
Instalaţia de alimentare cu apă se va supune încercărilor de etanșeitate și presiune, la presiunea de 6 bar,
timp de 20 min., încercării de funcţionare la apa rece și caldă, încercării de etanșeitate și rezistenţa la cald a
conductelor de apa calda.
Conductele de canalizare se vor supune încercării de etanșeitate și de functionare. Modul de efectuare a
încercarilor va fi în conformitate cu normativul I9-96.
Lucrarile de instalatii pentru alimentarea cu apa si canalizare se vor executa în conformitate cu prevederile
normativului I9-96.
Cea mai importantă disfuncţionalitate o constituie lipsa reţelei de canalizare în zonă.
Platforme, accese, parcări
Se va realiza un acces carosabil din beton periat și pietonal de incintă din pavele autoblocante din str.
Tulbureni în S = 871,50 mp.

4.2. Funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcției
Amplasarea și funcționalitatea construcțiilor propuse sunt în concordanță cu tema de proiectare și nevoile de
derulare a investiției.
Funcțiunea principală a parcelei va fi cea de depozit produse agricole.
Anexa va fi compusă din zona depozitare, zona sortare și grup sanitar.

4.3. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi
DISTANȚE:
FÂNAR - în partea frontală (la stradă) situată la distanţa de 5,32 m faţă de limita de proprietate Luca Daniel
(S), lateral dreapta – 23,09 m față de latura de est (Luca Daniel), lateral stânga 7,27 m față de latura de nord-vest
(Rusu E. Margareta) și 68,34 m față de latura de nord-est cu proprietate Consiliul Local Botoșani.
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SOPRON UTILAJE AGRICOLE - în partea frontală (la stradă) situat la distanţa de 5,92 m faţă de limita de
proprietate Luca Daniel (S), lateral dreapta – 2,87 m față de latura de est (Luca Daniel), lateral stânga 29,49 m față
de latura de nord-vest (Rusu E. Margareta) și 70,76 m față de latura de nord-est cu proprietate Consiliul Local
Botoșani.
ANEXA GOSPODĂREASCĂ - în partea frontală (la stradă) situată la distanţa de 20,92 m faţă de limita de
proprietate Luca Daniel (S), lateral dreapta – 2,26 m față de latura de est (Luca Daniel), lateral stânga 27,47 m față
de latura de nord-vest (Rusu E. Margareta) și 55,76 m fata de latura de nord-est cu proprietate Consiliul Local
Botoșani.
ACCESE PlETONALE ȘI AUTO:
Accesul auto și pietonal se face din calea de acces existentă, pe latura de sud-vest, conform planșei de
amplasament.
ACCESE UTILAJE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR:
Accesul utilajelor de stingere a posibilelor incendii se poate face direct din reteaua stradala existenta.

4.4. Integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele existente
Integrarea și amenajarea noii construcții și armonizarea cu cele existente in zona, se va realiza prin
materialele utilizate și prin regimul de înălțime propus.

4.5. Principii de interventie asupra constructiilor existente
Nu este cazul.

4.6. Modalități de organizare și armonizare cu cele existente
Conform P.U.G. municipiului Botoșani aprobat – folosinţa actuală trecută în certificatul de urbanism fiind
teren agricol (fâneţe, pășuni, vii, livezi) cu permisiunea realizării de construcţii aferente axploataţiilor agricole armonizarea se va realiza prin materialele utilizate și conformarea acoperișului – șarpantă în două ape.

4.7. Principii și modalitati de integrare și valorificare a cadrului natural și de adaptare a
soluțiilor de organizare la relieful zonei
Amplasarea obiectivelor în cadrul terenului, s-a realizat luând în calcul, forma terenului, poziția acestuia față
de strada de acces în incintă.

4.8. Condiții de instituire a regimului de zona protejata și condiționări impuse de
acesta
Nu este cazul.

4.9. Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării
Construcția anexei ce face obiectul acestei lucrari nu va influenta negativ poluarea din zona si nu va
Elaborator: sc TEHNOURB srl – Iași
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influenta zona din punct de vedere ecologic. Indepartarea deseurilor se va realiza periodic, in baza unui contract de
salubritate dintre beneficiar si societatea de salubritate abilitata de a efectua astfel de servicii. Pentru depozitarea
gunoiului se vor realiza spatii speciale de colectare cu pubele.

4.10. Prevederea unor obiective publice în vecinatatea amplasamentului
În prezent nu au fost propuse spre a fi realizate alte obiective decât cele propuse în zona studiata.

4.11. Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi, amenajari exterioare
Fiind o zonă agricolă nu se vor amenaja spaţii verzi.

4.12. Profiluri transversale caracteristice și circulație.
Terenul in cadrul zonei studiate este slab inclinat, cu panta dinspre sud spre nord. Constructia propusa nu va
influenta semnificativ traficul auto si pietonal din zona.

4.13. Lucrări necesare de sistematizare verticală
Se vor lua masuri de pentru eliminarea efectelor provocate de impingerile din amonte, in acest sens se
propun masuri de armare suplimentara a infrastructurii pentru preluarea impingerilor din amonte.
Se vor elimina zonele de contrapanta care acumuleaza ape pe versant. Retelele de apa-canal se vor realiza
etans, pe linia de cea mai mare panta pentru a nu permite cantonarea si infiltrarea apelor in versant.
Eliminarea in totalitate a pierderilor de apa din retele si din eventualele constructii ce inmagazineaza apa.
Practicarea de sapaturi pentru fundatii de extindere redusa, urmata imediat de punerea in opera a
betoanelor si realizarea umpluturilor.
Pentru reducerea infiltratiilor de apa din precipitatii si diminuarea efectelor acestora se va proceda la
inierbarea si plantarea de arbori pe zonele neocupate de constructii.
Se va respecta cu strictete prevederile studiului geotehnic anexat documentatiei.

4.14. Regimul de construire (alinierea și înălțimea construcțiilor, POT, CUT):
Constructiile vor fi aliniate astfel :
FÂNAR - în partea frontală (la stradă) situată la distanţa de 5,32 m faţă de limita de proprietate Luca Daniel
(S), lateral dreapta – 23,09 m față de latura de est (Luca Daniel), lateral stânga 7,27 m față de latura de nord-vest
(Rusu E. Margareta) și 68,34 m față de latura de nord-est cu proprietate Consiliul Local Botoșani.
Ac = 80,00 mp
Acd = 80,00 mp și dimensiuni în plan conform planșei anexate
Hmax(coamă) = 7,00 m.
Hmax(streașină) = 5,00 m.
SOPRON UTILAJE AGRICOLE - în partea frontală (la stradă) situat la distanţa de 5,92 m faţă de limita de
proprietate Luca Daniel (S), lateral dreapta – 2,87 m față de latura de est (Luca Daniel), lateral stânga 29,49 m față
de latura de nord-vest (Rusu E. Margareta) și 70,76 m față de latura de nord-est cu proprietate Consiliul Local
Botoșani.
Ac = 40,00 mp
Acd =40,00 mp și dimensiuni în plan conform planșei anexate
Hmax(coamă) = 6,00 m.
Hmax(streașină) = 4,00 m.
ANEXA GOSPODĂREASCĂ - în partea frontală (la stradă) situată la distanţa de 20,92 m faţă de limita de
proprietate Luca Daniel (S), lateral dreapta – 2,26 m față de latura de est (Luca Daniel), lateral stânga 27,47 m față
de latura de nord-vest (Rusu E. Margareta) și 55,76 m fata de latura de nord-est cu proprietate Consiliul Local
Botoșani.
Elaborator: sc TEHNOURB srl – Iași
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Ac = 50,00 mp
Acd = 100,00 mp și dimensiuni în plan conform planșei anexate
Hmax(coamă) = 5,00 m.
Hmax(streașină) = 2,50 m.
- PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR
Procentul de ocupare propus P.O.T. = 4.83 %
- COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR
Coeficientul de utilizare propus C.U.T. = 0,16

4.15. Asigurarea utilităților (surse, rețele, racorduri)
Investitorul va asigura necesarul pentru branșarea utilitatilor din rețelele existente, respectiv electricitate și
pentru care s-au obținut și avizele favorabile.
Alimentarea cu apă este asigurată prin puț forat.
Canalizarea menajeră se va racorda la un bazin vidanjabil impermeabil.
Anexa propusă nu necesită încălzire.

4.16. Bilanț teritorial în limita amplasamentului studiat
Zone funcționale care alcătuiesc amplasamentul studiat sunt:
perimetrul propriu-zis al construcțiilor ce urmeaza a fi construite;
Propunerile ce se instituie în zonă sunt prezentate în plansa 3 -”PLAN DE REGLEMENTĂRI
URBANISTICE”.
Bilantul teritorial se prezinta astfel:
Tabel nr. 1 – Bilanțul teritorial existent
Suprafata
( mp )

Zone functionale

%
din total

Constructii existente
Circulații – căi de acces
Terenuri libere (agricole)

322,00
3200,00

9,14%
90,86%

TOTAL teritoriu studiat prin PUD

3522,00

100%

Tabel nr. 2 – Bilanțul teritorial propus
Zone functionale

Suprafata
( mp )

%
din total

Construcții propuse (Suprafata Construita )
Circulații carosabile, pietonale
Spații verzi, grădini

170,00
871,50
2158,50

4,83%
24,74%
70,43%

TOTAL teritoriu studiat prin PUD

3522,00

100%

INDICATORI URBANISTICI:
P.O.T. propus = 19,74%
C.U.T propus = 0,23
Prin C.U. se prevede că POT și CUT se vor reglementa prin P.U.D.
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5. CONCLUZII
5.1. Consecințele realizării obiectivelor propuse
Realizarea investitiei propuse crează locuri de muncă și spații de depoztare necesare derulării unor investiții.
Măsuri (sarcini) ce decurg în continuarea P.U.D-ului:
1. Eliberare amplasament;
2. Echipare;
3. Amenajare teren
4. Platforme și trotuare incintă;
5. Spatii verzi, amenajari exterioare.
Propunerile din cadrul P.U.D. vor sta la baza fazelor următoare de proiectare (Pth + DE).
După obținerea P.U.D. prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botosani, investitorul pe bază de C.U.
emis de primaria Municipiului Botoșani va putea trece la fazele de proiectare.

5.2. Proiectul de execuție
Proiectul de execuție pentru obiectivul cuprins în P.U.D. se va întocmi și se va prezenta la autorizare, cu
condiția respectării prevederilor legale privitor la:
- regimul avizării și autorizării lucrărilor de construcții ( Legea 50/1991 republicata )
- sistemul calității în constructii (Legea 10/1995);
- ordinul MLPAT nr. 91/1991;
- normative specifice P.S.I.
Planul Urbanistic de Detaliu devine ca urmare a aprobarilor, act de autoritate al Administrației Publice
Locale, pe baza căruia se poate actualiza regimul juridic, economic și tehnic al terenului.
Întocmit
arh. HEN IUSTIN

Sef proiect,
arh. HEN IUSTIN
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