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4. AMPLASAMENT:
Intravilan Botoșani, str. Calea Națională Nr. 78, CAD/ C.F. nr. 63247.
Extrasul de Carte Funciara pentru Informare, în sistem de coordonate Stereo 70, cu
terenurile si constructiile situate conform INVENTARELOR DE COORDONATE sunt
anexate la prezentul memoriu.

 ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE:
Imobilul studiat se afla în intravilanul Municipiului BOTOȘANI, în zona CENTRALĂ a
acestuia - pe amplasamentul actualului COMPLEX COMERCIAL ORHIDEEA - din str.
Calea Națională nr. 78, zona bazar.
Imobilul care face obiectul prezentului studiu face parte din intravilanul localității
Botoșani, U.T.R. nr.14 și este situat în partea centrală a orașului, în incinta zonei cuprinsă
între Str. Nicolae Iorga ( în Nord-Vest ); Calea Naționala (în Nord-Est); Str. Nicolae
Grigorescu (în Sud-Est) și B-dul. Mihai Eminescu ( în Sud-Vest ).
Acest teritoriu de intravilan parcurge un proces de reconversie funcțională, datorată
dinamicii socio-economice din ultimii ani.
Prin P.U.G. Botoșani și R.L.U.B. aferent, amplasamentul este încadrat în:
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UTR 14 - cu functiunea dominant LIu1 – subzonă predominant rezidențială cu clădiri de tip
urban cu înălțimea peste 10m, echipate și deservite corespunzator etapei actuale de
dezvoltare.
Funcțiuni admise în UTR 14: IS, LMu1, LMu2, LIu2, I1 existente, Pp, CCr.
Funcțiuni interzise în UTR 14: LMre, LMrf, I1 (cu excepția celor existente), I2, A, CCf, S, PCs.

 DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI
Accesul la amplasamentul CAD/ CF 63247 este asigurat, din str. Nicolae Iorga prin
intermediul unei platforme carosabilă betonată de acces în incintă.
- Strada Nicolae Iorga este o artera de circulație modernizată, cu cale de rulare asfaltată,
avand un profil transversal de cca. 7 m (carosabil 2 benzi, cu sens dublu care leagă Calea
Națională de B-dul. Mihai Eminescu, și trotuare laterale de 2,30m pe partea opusă
amplasamentului și de 3,70m pe partea amplasamentului).
- La NORD-VEST imobilul CAD/ CF 63247, la limita proprietății este învecinat cu terenul
proprietate publică al primăriei Municipiului Botoșani, respectiv str. Nicolae Iorga.
- Peste strada Nicolae Iorga, conform P.U.G. Botoșani - există o zonă cu destinație de
LIu1 (la Calea Națională) și LMu1 în planul doi la Calea Națională. La momentul actual aici
sunt proprietăți private cu construcții de locuit unifamiliale P, P+1E, P+2E, chioșcuri,
complexul comercial PENNI și blocuri de locuințe colective S+P+6E, S+P+8E.
- Pe latura de NORD-EST, imobilul CAD/ CF 63247, la limita proprietății este învecinat cu
terenul proprietate publică al primăriei Municipiului Botoșani, respectiv strada Calea
Națională și peste stradă de o zonă cu destinație de LIu1 – locuințe și funcțiuni
complementare structurate în blocuri cu regim de înălțime S+P+8E, S+P+6E, S+P+4E.
- În vecinatatea SUD-ESTICĂ, exista o zonă încadrata în PUG Botosani, UTR 14, cu
destinatie LIu1. Aici la momentul actual amplasamentul se învecinează cu spațiu
commercial ASIA SHOPING cu regim de înălțime S+P+2E și în planul doi un teren cu
funcțiunea de BAZAR.
- La SUD-VEST imobilul CAD/ CF 63247 la limita proprietății este învecinat cu un teren,
proprietate Mun. Botoșani și în planul doi cu terenul cu nr. CAD/CF 56887 proprietate
privată cu funcțiunea actuală - Autogara Priscom.
Pe aceiași latură a proprietății la o distanță de 31,40ml se află Monumentul istoric –
CASA CIULEI – cod BT-II-m-B-01893, azi Laboratorul de Medicină Legală, în a cărei zonă
de protecție se găsește imobilul studiat.
Terenul studiat, situat la nr. CAD/ CF 63247 este în prezent construit și împrejmuit parțial.
La momentul actual, terenul studiat CAD/ CF 63247 are destinație curți construcții, cu
funcțiunea ISc- zonă de spații comerciale (COMPLEX COMERCIAL), așa cum rezultă și
din extrasul de carte funciară.
- Imobilul CAD/ CF 63247, este construit pe o suprafață de 1.170,00mp cu trei corpuri de
clădiri:
- 63247-C1 COMPLEX COMERCIAL P – Sc = 1.006,00mp.
- 63247-C2 CHIOȘC P
– Sc =
44,00mp.
- 63247-C3 CHIOȘC P
– Sc = 120,00mp.
Total suprafață construită
- Scd = 1.170,00mp.
După aprobarea P.U.Z. acestea se vor desființa.
 DATE ISTORICE
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Conform Listă Monumente Istorice 2015 - BT, poziţia 302, pagina 372, cod BT-Il-m-B01893 adresa Str. Nicolae Iorga nr. 3, imobilul este datat secol XIX, azi Laboratorul de
Medicină Legală.

Imagine din Str. Nicolae Iorga

Imagine din incinta Autogara Priscom

5. OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE
Proiectul propus este o investiție 100% PRIVATĂ și vizeaza asigurarea condițiilor de
construibilitate în vederea înființării unui ANSAMBLU REZIDENTIAL cu locuințe colective
și funcțiuni complementare, având un regim de înălțime de 2 niveluri subterane și 10
niveluri supraterane (2S+P+8E+9E retras), cu asigurarea utilitatilor necesare si
împrejmuirea parțială a terenului.
Investitia propusă necesită și schimbarea destinatiei funcționale existente pentru acest
imobil, din ISc – instituții publice și servicii de interes general, în LIu2.
Pentru întocmirea documentatiei au fost luate în considerare urmatoarele informatii cu
caracter analitic:






TEMA STABILITĂ DE CĂTRE INVESTITOR
RIDICARE TOPOGRAFICA
STUDIU GEOTEHNIC
DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM APROBATE ANTERIOR
VIZITE ÎN TEREN

6. PREZENTAREA INVESTITIEI / OPERAȚIUNII PROPUSE
Pe imobilul mai sus mentionat CAD 63247, se propune asigurarea condițiilor de
construibilitate necesare în vederea edificarii unui BLOC cu locuinte colective (la etaje) și
spații comerciale (la parter), având un regim de înălțime de 10 niveluri supraterane și 2
niveluri subterane (2S+P+8E+ 9E retras), cu asigurarea utilitatilor necesare și
împrejmuirea parțială a terenului.
Pentru înființarea zonei rezidențiale pe parcela studiată se propun urmatoarele
funcționalități (subzone functionale):
subzona CIRCULATII
1
ACCESURI – carosabile și pietonale:
În concordanță cu topografia și configurația terenului de amplasament, este prevăzută
menținerea accesului auto și pietonal din str. Nicolae Iorga, stradă ce a fost
modernizată și redimensionată în conformitate cu reglementările specifice pentru artere
carosabile de cat. II, cu profil transversal de aprox. 7,00m (carosabil cu doua benzi și
trotuare laterale de 2,30m – 3,70m).
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Accesul carosabil existent se va păstra, fiind dimensionat în conformitate cu
reglementările specifice zonei și legislației în vigoare.
2
ALEI CAROSABILE / PIETONALE
Pentru circulatia carosabila și pietonală în incinta ansamblul rezidential se propune
adoptarea urmatoarei configurații:
- alee de circulație - stradă de cat. IV:
lungime estimată (în incinta imobilului) de aproximativ 52 ml cu acces la cele
două subsoluri;
profilul transversal propus este de 10,50 m lățime având:
 carosabil cu 2 benzi de circulatie, câte una pe sens (5,50m lățime).
 carosabil parcare auto (5,00m lățime)
 trotuare de 1,00 m lățime.
3
PARCAJE
Soluția propusă asigură platformele de PARCARE a AUTOTURISMELOR, în incinta
terenului aflat în proprietatea investitorului pentru 20 de autoturisme pe sol și 78 de
autoturisme la nivelul celor două subsoluri. Numărul de parcări a fost dimensionat conform
anexei nr. 5 la R.G.U. – HG 525/96 corespunzător funcțiunilor propuse.
 subzone EDIFICABIL
Modificarea zonei funcționale existente ISc corespunzător noilor funcțiuni propuse LIu1 –
zonă rezidențială cu clădiri de tip urban cu înălțimea peste 10m.
LIu1 cladiri cu LOCUINTE COLECTIVE 2S+P+8E+(9E retras) cu acoperire în terasă.
Destinație rezidențială cu clădiri cu mai mult de trei niveluri (peste 10,00 m înălțime)
- exclusiv rezidențială (locuințe și funcțiuni complementare) cu 6 spații comerciale la
parter.
RETRAGERI MINIME
Având în vedere configuratia planimetrică și topografia terenului, amplasarea
blocului de locuințe colective se propune a fi pe directia nord-est nord-vest și sud (cu
asigurarea însoririi încăperilor de locuit), soluție în care se vor asigura retrageri minime:
față de limita laterală de proprietate pe latura de sud-est de minim 1,50m la
(calcan) la 5,30m (cu acceptul proprietarului învecinat) până la 21,53m.
posterior de minim 11,84m la limita proprietății.
frontal față de limita de proprietate și aliniament la Calea Națională și Str.
Nicolae Iorga, retragerea va fi de la minim 1,13m la max. 3,47m.
DESCRIEREA FUNCTIONALA – Principalele caracteristici ale construcției propuse:
Blocul de locuințe colective propus format dintr-o singură scară se încadreaza în
următorii indicatori:
-

locuințe colective, un tronson;
regim de înălțime suprateran – 10 niveluri (P+8, retras 9E) cu înălțime maximă de
29,50 la 30,70m și 32,50m atic.

NOTĂ: Clădire înaltă - construcție civilă (publică) supraterană, la care pardoseala ultimului nivel folosibil
este situată la peste 28 m față de terenul (carosabilul adiacent) accesibil autovehiculelor de intervenție a
pompierilor pe cel puțin două laturi ale clădirii.

Cota pardoselii etajului 9, de la cota teren sistematizat se află la 27,10m.
Construcția propusă nu se încadrează la clădiri înalte.
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-

capacitate : 1 scară; 85 apartamente de 1, 2, 3 cam.
dimensionarea încăperilor și funcționalul apartamentelor va fi în concordanță cu
reglementările specifice construcțiilor de locuințe colective;
dimensiuni planimetrice maxime cca. 45,90 x 29,40m
suprafața construită
cca. 832,00mp
suprafața desfășurată
cca. 7.987,00mp.
SOLUTII CONSTRUCTIVE ȘI DE FINISAJ

•

Sistem constructive
Fundații

beton armat, continue sub ziduri și isolate sub stâlpi;

Suprastructura

cadre beton armat (stâlpi, grinzi și planșee), cu închideri din
cărămidă eficientă ori BCA, cu asigurarea protecției termice la
pereții exteriori;
Compartimentări interioare cu zidării din cărămidă cu
goluri 11.5 ; 25 cm grosime, sau plăci de gips-carton pe
structură metalică;
Închideri superioare cu acoperiș în terasă;

Finisaje interioare

pardoseli + plinte din plăci ceramice în încăperi umede
(grupuri sanitare, bucătării);
Pardoseli din parchet în încăperile de locuit;
tencuieli cu mortar de var ciment la pereți și tavane;
vopsitorii lavabile pentru pereți din zidărie și tavane;
zone placate cu faianță (grupuri sanitare, bucătării);

Tâmplărie

interioară din lemn
exterioara din profile PVC cu geam termopan, culoare
maro sau gri antracit;

Finisaje exterioare tencuieli decorative, în câmpuri separate cu nuturi, culori
pastelate;
Soclu finisat cu tencuieli granulare;
Instalații

obiectivul va beneficia de instalații interioare de apă,
canalizare, energie electrică, încălzire;
agentul termic va fi asigurat cu CT / gaz / ap. sau spațiu.

 subzona SPAȚII VERZI ȘI PLANTATE
AMENAJAREA INCINTEI / SISTEMATIZARE VERTICALĂ
Având în vedere configurația topografică a terenului din zona studiată și soluția
urbanistică propusă pentru realizarea ansamblului rezidențial – amplasarea construcției de
locuit și a căilor de circulație, respectiv a platformelor de parcare, cu asigurarea pantelor
necesare scurgerii și colectării apelor meteorice la rețeaua de ape pluviale stradale dirijate
la canalizarea orașului - nu se impun lucrări de sistematizare pe verticală speciale.
Materialele rezultate ca urmare a desfacerii construcțiilor existente de pe
amplasament, vor fi concasate și valorificate în lucrările de construire a obiectivului de
investiție propus.
Pământul rezultat ca urmare a lucrărilor de infrastructură va fi folosit pentru
umpluturi, zone verzi. Surplusul va fi transportat în zonele indicate de primărie.
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ÎMPREJMUIREA
Împrejmuirea parțială a terenului la parcela CAD/ CF nr. 63247 se va realiza
conform plan de reglementări. Pe latura spre Calea Națională și spre Str. Nicolae Iorga nu
se va face împrejmuire.
Prin regulamentul de urbanism se va propune asigurarea unei suprafete de 12,93 % din
suprafata terenului CAD 63247 pentru înființarea de spații verzi (covoare florale, suprafețe
înierbate).
Suprafața estimată pentru subzona de spații verzi este de 269,00 mp (12,93% din
suprafața totală a terenului – 2.080,00mp).
 UTILITĂȚI ȘI DOTĂRI DE INTERES SANITAR
Respectarea prevederilor urmatoarelor acte normative este obligatorie:






OUG nr.195 /2005 privind protectia mediului aprobata modificata și completata cu O.U.G. nr.
75 / 2018.
Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător.
Legea nr. 211 /2011 privind regimul deșeurilor;
Legea nr. 24 /2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul
localităților - Republicata, cu modificările și complelările ulterioare.
Ordinul nr. 994 /2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate
publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.
119 /2014.

Pentru asigurarea utilităților se propun următoarele soluții:
Alimentare cu apa - va fi asigurată prin branșament la rețeaua municipală de distribuție a apei potabile
existentă în profilul transversal din Str. Calea Națională și Str. Nicolae Iorga;

Canalizare menajeră – apele uzate provenite de la consumatori vor fi preluate de o rețea de canalizare
de incintă și dirijate către rețeaua municipală de canalizare existentă în profilul
transversal al Str. Calea Națională și Str. Nicolae Iorga.

Alimentare cu energie electrică
- se va realiza prin branșament la rețeaua municipală existentă în zonă;

Alimentare cu gaze naturale
- se va realize prin branșament la rețeaua municipală existentă în zonă;

Gospodărie comunală
- colectarea selectivă a deșeurilor menajere se va face în pubele amplasate pe
platforma betonată amenajată pe proprietate, iar gestionarea deșeurilor menajere se
va realiza prin contract de prestări servicii publice de salubrizare.

BILANT TERITORIAL

BILANT TERITORIAL
reglementari URBANISTICE
Suprafata teren – CAD 63247
Teren zonă rezidențială

existent
mp

propus
%

2.080,00 100.00
0.00

mp

%

2.080,00 100.00
2.080,00

Suprafață edificabil

1.170.00

56.25

1.350,00

64.90

Subzona locuințe și funcțiuni complementare

1.170,00

56.25

832,00

40.00

Subzona circulații (drumuri și parcare)

330,00

15.86

748,60

35.99

Subzona circulații pietonale

522,30

25.12

230,40

11.08

57,70

2,77

269,00

12.93

Subzona spații verzi și plantate
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INDICATORI URBANISTICI EXISTENȚI și PROPUȘI – pe imobil CAD 63247
ISc – Complex Commercial ORHIDEEA - P
POT existent = 56,00%
CUT existent = 0,56.
Se propune modificarea prin P.U.Z. în zona studiată situată în UTR 14, a
coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) și a înălțimii maxime a imobilului, (nr. max.
nivele admis = 8, cu respectarea prevederilor R.L.U.B. art. 7.4.24.b) – corelat cu
prevederile R.G.U. nr. 525/1996 și prevederile art. 32 aliniat 7) din Legea nr. 350/2001
republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismului.
Investiția este finanțată de persoană juridică, respectiv S.C. TADAS CONSTRUCT
S.R.L. Botoșani, situație în care coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) propus prin
noua reglementare îl va putea depăși pe cel aprobat inițial (3,20) cu maxim 20%, o singură
dată.
LIu2 – BLOC LOCUINTE COLECTIVE – 2S+P+8E+9E retras
POT propus = 40,00% maxim admis conform P.U.G.
CUT propus = 3,84; maxim admis prin P.U.G. 3,20.
(3,20 x 2.080,00mp teren = 6.656,00mp x 1,20 = 7.987,20mp maxim admis).

7. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI
Avand în vedere cerința crescută a populației de cumpărare a unei locuințe în
Municipiul Botoșani, SC TADAS CONSTRUCT SRL - dezvoltator imobiliar, în scopul de a
construi un "BLOC DE LOCUINȚE CPLECTIVE ", achizitionează conform (Contract de
Vanzare Cumparare cu nr. 1686 din 22.12.2010; Contract de Vanzare Cumparare cu nr.
281 din 18.03.2011; act de alipire nr. 2189 din 31.10.2014; act de lotizare nr. 1273 din
09.07.2014; act de lotizare nr. 1274 din 09.07.2014) imobilul alcatuit din teren
(2.080,00mp) și cladiri, situat în intravilanul municipiului Botoșani, pe str. Calea Națională
nr. 78, identificat prin CAD/CF nr. 63247.
Prin grija investitorului, sunt asigurate studiile preliminare: studiu topografic, studiu
geotehnic. După aprobarea PUZ + R se va demara proiectul pentru desființarea corpurilor
de clădiri C1, C2 , C3 de pe amplasament.
Pentru realizarea obiectivului propus a fost solicitat și obținut Certificatul de
Urbanism nr. 198 din 22.03.2021 eliberat de către Primaria Municipiului BOTOȘANI, prin
care este cerută elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal cu regulamentul aferent.
Urmărind asigurarea condițiilor reglementate pentru realizarea investitiei
“CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE 2S+P+10E (propus 2S+P+8E+9E retras) CU
SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, AMENAJARE PARCARE, AMENAJĂRI
EXTERIOARE, RACORD UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER" - în BOTOSANI, str.
Calea Națională nr. 78, investitorul a asigurat întocmirea prezentului studiu și dorește să
promoveze, pentru aprobarea în condițiile legii de către Consiliul Local Botoșani,
documentația urbanistică (PUZ) aferentă.
În etapa urmatoare, pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal se vor asigura
studii suplimentare:
studiu de circulație, cu analizarea influenței aduse traficului din zonă;
studiu de însorire, asupra confortului și sănătății populației privind aportul minim de
însorire al camerelor de locuit;
Investitia se va realiza din sursele proprii ale investitorului.
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Intervenția urbanistică propusă va pune în valoare un teritoriu de intravilan aflat întrun perimetru care parcurge un proces de reconversie funcțională, datorată dinamicii socioeconomice din ultimii ani.

8. CONCLUZII.
Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism permisiuni și restricții - necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea
construcțiilor din zona studiată pentru" CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE
2S+P+10E (propus 2S+P+8E+9E retras) CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER,
AMENAJARE PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORD UTILITĂȚI,
ORGANIZARE DE ȘANTIER " - în imobilul din Municipiul BOTOȘANI, str. Calea
Națională nr. 78, parcela cadastrala 63247.
Costul lucrărilor de construire, echipare edilitară și amenajare a teritoriului, pe
suprafața de teren ce este deținută de către investitor va fi suportat de cătrea acesta.
Pe baza analizei critice a situatiei existente, a prevederilor din PUG, a concluziilor
studiilor de fundamentare și a opiniilor initiatorilor, în conținutul PUZ propus se tratează
urmatoarele categorii de probleme:
 CONFORMAREA CIRCULAȚIEI PROPUSE LA REȚEAUA STRADALĂ
EXISTENTĂ
 SCHIMBAREA FUNCȚIONALITĂȚII URBANISTICE din ISc în LIu1
 ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR
 ORGANIZAREA URBANISTIC-ARHITECTURALĂ ÎN FUNCȚIE DE
CARACTERISTICILE STRUCTURII URBANISTICE reglementată pentru zona
rezidențială cu clădiri cu mai mult de trei niveluri(peste 10 m), subzona rezidențială
cu clădiri de tip urban.
 INDICI ȘI INDICATORI URBANISTICI (regim aliniere, regim de înălțime, POT, CUT, etc.)
 DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDILITARE
 STATUTUL JURIDIC ȘI CIRCULAȚIA TERENURILOR
 DELIMITAREA ȘI PROTEJAREA FONDULUI ARHITECTURAL-URBANISTIC DE
VALOARE DEOSEBITĂ (daca exista)
 MĂSURI DE DELIMITARE PÂNĂ LA ELIMINARE A EFECTELOR UNOR RISCURI
NATURALE ȘI ANTROPICE (daca exista)
 MENȚIONAREA OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICĂ
 MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI, CA REZULTAT A PROGRAMELOR
SPECIFICE
 REGLEMENTĂRI SPECIFICE DETALIATE – permisiuni și restricții - incluse în
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM aferent PUZ.
Elaborarea PUZ este obligatorie în urmatoarele situații:
 SUNT PREVĂZUTE PRIN PLANUL URBANISTIC GENERAL
 SUNT SOLICITATE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM
 PENTRU JUSTIFICAREA UNOR INTERVENȚII URBANISTICE CE NU SE
ÎNSCRIU ÎN PREVEDERILE UNUI PUG APROBAT

Intocmit,

Coordonat,

Arh. Mircea Curteanu

arh. Dan Octavian Botez
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