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119/2021/DEMOLARE LOCUINȚĂ P, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S (GARAJ)+P+M, 

ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ P ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN 

 
 

 

 

 PLAN  URBANISTIC  de  DETALIU 
 

 

1. GENERALITĂȚI  
 

 

1.1 Date identificare studiu  
 

 

denumirea lucrării demolare locuință P, construire locuință S (garaj)+P+M, anexă 

gospodărească P și împrejmuire teren 
Strada Libertății,  nr.19, mun./jud. Botoșani 

     nr. CAD 50121, CF 50121 
 

               proiect    nr.  119 / 2021 

 

               proiectant general S.C.”ARHISFERA CONSTRUCT” S.R.L. 
     mun. / jud. Botoşani, aleea Viilor nr.1 

 

               beneficiar    DĂNILĂ ALIN 

     DĂNILĂ CRISTINA-ELENA 

 
 

 1.2 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 condiţionările din Certificatul de Urbanism 

nr. 540/08.07.2021, eliberat de către Primăria Municipiului Botoșani. 

 

Obiectul prezentului PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD), îl constituie studierea şi  

stabilirea condiţiilor urbanistice necesare pentru promovarea şi realizarea lucrărilor de demolare 

locuință , construire locuință S(garaj)+P+M, anexă gospodărească parter și împrejmuire teren 

pe Strada Libertății, nr.19, mun.Botoșani, jud. Botoşani. 

 

La elaborarea  PUD s-a urmărit și optimizarea circulațiilor carosabile - pietonale în perimetrul 

studiat și, armonizarea acestora cu functionalitățile existente și propuse pentru aceasta zonă. 

 

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 administrativ al municipiului Botoșani, situat în intravilan. 
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 La elaborarea acestui PUD, au fost luate în consideraţie şi corelate atât dorinţa iniţiatorului de a 

promova obiectivul 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 soluţionarea circulaţiilor carosabile  

respectiv pietonale in incinta; 

 - integrarea 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 suprafaţa de teren existentă (din acte) şi 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.  

 

1.4 valoare tehnică şi juridică a PUD  
 

Planul Urbanistic de Detaliu, după aprobarea în condiţiile legii de către Consiliul Local

 BOTOȘANI, devine instrumentul tehnic de lucru în activitatea administraţiei locale pentru 

 problemele legate de gestiunea teritoriului intravilan, precum şi de dezvoltare urbanistică a unității 

 teritoriale de referință ce aparţine teritoriului administrativ. 

 

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. 
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 1.5 mod  de  prezentare 

 

Planul urbanistic de  Detaliu, a fost întocmit într-un număr de trei 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 SITUAȚIEI EXISTENTE  
 

 

2.1 cartarea fondului construit 

 

Imobilul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul municipiului Botoșani.  

În zona studiată , în decursul timpului, au fost înființate gospodării cu clădiri de locuit având  un 

regim de înălţime de P / P+M. În ultima perioadă, în zona se desfăşoară un proces susținut de 

înființare și reabilitare de gospodării și de înlocuire a fondului construit vechi cu clădiri de locuit 

noi. 

 

Suprafaţa de teren studiată are deschidere pe o latura la strada Libertății şi este alcătuită din: 

 - Teren proprietate privată DĂNILĂ ALIN și DĂNILĂ CRISTINA-ELENA 

 

Accesul existent la parcelă este asigurat din strada Libertății drum de acces modernizat, aflat pe 

latura de est a proprietăţii. 

 

Indicatorii urbanistici existenti, aferenți acestui imobil, raportați la suprafaţa de teren de 901,00 

mp, sunt următorii: 

- procent de ocupare existent   POT = 9,35 %. 

- coeficient de utilizare a terenului CUT = 0,09 

 

Bilanţul teritorial şi indicatorii urbanistici existenţi aferenţi construcţiei sunt detaliaţi în planșa 

PUD02 –  SITUAŢIE EXISTENTĂ. 
 

 2.2 regimul juridic 

 

Imobilul ce face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, situat în intravilanul municipiului 

Botoșani , este alcătuit din terenul identificat prin : Nr.CAD 50121, CF 50121.  

 

Imobilul este proprietate a lui DĂNILĂ ALIN și DĂNILĂ CRISTINA ELENA, terenul fiind 

dobândit ca urmare a: 

- Contractului de Vânzare-Cumpărare nr.2469/08.12.2020, S=901,00 mp. 

 

Folosința actuală a terenului este de teren curți de construcții, teren arabil. 

 

Conform  reglementărilor stabilite prin Planul Urbanistic General  şi a Regulamentului Local de 

Urbanism aprobat de către Consiliul Local BOTOȘANI, imobilul studiat se afla în UTR nr. 8 

LMrf1– subzonă exclusiv rezidențială (locuințe și funcțiuni complementare) de tip rural,fără 

echipare edilitară de tip urban. 

 

Pentru aceasta zonă sunt stabilite reglementări fiscale specifice zonei de impozitare D. 

 

 2.4 analiză a fondului construit 

 

Terenul studiat se afla în partea centrală a intravilanului municipiului Botoșani. 

Zona de amplasament cu folosință teren curți de construcții, urmare reconstiturii dreptului de 

proprietate de dupa anii ’90 și ulterior a parcelărilor, cunoaște în ultima perioada un ritm susținut 

lacramioara.partenie
Highlight

lacramioara.partenie
Highlight



 

 6    

de înființare / construire de noi gospodării, cu clădiri de locuit având amplasament individual pe 

lot, având  regim de înălțime P, P+1. 

 

Materialele preponderent utilizate la constructiile existente în această zonă sunt : zidărie portantă 

din BCA sau blocuri ceramice; zidărie din chirpici, acoperită cu azbociment, tabla şi ţiglă 

ceramica; tencuieli exterioare cu mortar de var ciment, cu finisaj aparent în câmpuri separate cu 

nuturi în tencuială, cu diverse granulaţii, culoare alba ori pastelate. 

 

Pe amplasament se află o construcție C1 locuință cu S=84 mp, cu zidărie de chirpic, acoperiș pe 

structură de lemn acoperit cu tablă metalică. Se propune demolarea acestei construcții. 

 

 2.5 căi de comunicaţii  
 

Terenul studiat este delimitat pe o latură de strada Libertății cu un profil transversal de 9,0 m 

variabil pe lungimea acestuia. 

 

Drumurile existente în zona studiată, sunt modernizate și au dimensiuni variabile ale profilului 

transversal așa cum este constatat în parcursul longitudinal al acestora. 

 

 2.6 echiparea tehnico-edilitară 
 

Zona studiata dispune de următoarele utilităţile urbane: alimentare cu apă, canalizare, alimentare 

cu energie electrică, alimentare cu gaze naturale, salubritate, rețele de telecomunicații amplasate în 

profilul transversal al străzii. 

 
 
 

 

3. REGLEMENTĂRI – PROPUNERE DE INTERVENȚIE URBANISTICĂ  
 

În urma 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 

promovarea şi realizarea lucrărilor de înfiinţare a unei gospodării, cu o clădire de locuit S+P+M și 

etaj, anexe gospodărești și împrejmuire teren. 
 

Intervenţia urbanistică prevăzută pentru realizarea acestui obiectiv are în vedere edificarea unei 

construcţii de locuit întro configuraţie planimetrică şi expresie arhitecturală personalizată în 

conformitate cu exigenţele beneficiarului, dar şi în concordanţă cu particularitățile specifice 

amplasamentului: configuraţia terenului, expresia arhitecturală a construcţiilor existente în zona. 

 

 3.2 descrierea soluţiei 

 

Respectând obiectivele propuse pentru acest obiectiv de investiţii, a  opţiunilor privitor la structura 

funcţională, alcătuirea constructivă şi  expresia arhitecturală, dar ţinând seama şi  de 

particularităţile amplasamentului, prin soluţia propusă se urmăreşte asigurarea condiţiilor optime 

de funcţionare a funcţiunilor propuse, precum şi  încadrarea armonioasă în ansamblul construit 

existent. 

 

Orientarea clădirii de locuit faţa de punctele cardinale se realizează cu îndepliniriea următoarelor 

condiţii: 
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- Asigurarea însoririi (inclusiv aportul termic) - amplasarea clădirilor trebuie să asigure 

însorirea acestora pe o durata de minimum 1½ ore la solstiţiul de iarna sau de 2 ore în 

perioada 21 februarie - 21 octombrie, a tuturor  încăperilor; 

- Asigurarea iluminatului natural; 

- Asigurarea confort psihologic ( asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din 

spaţiile inchise); 

 

Se propune demolarea construcției existente pe teren iar în urma eliberării terenului se vine cu 

următoarele propuneri de construcții: 

 - pentru construcţia de locuit propusă C1 sunt avuţi în vedere următorii indicatori: 

 

- regim de înălţime: subsol(garaj)+parter+masardă (S+P+M),  

- accese în clădire: 

- acces principal la faţadă estică, cu o alee pietonală de 1,20 m lăţime; 

- SC= 123,25 MP 

- SDC= 255,0 MP 

- cota pardoseală parter la + 0,45 m faţă de cota terenului natural în zona de 

amplasament (+/- 0,00 = 148,80); 

 

  - functionalităţi propuse:  

   - SUBSOL : - garaj 

   - PARTER : - cameră de zi, birou şi dependinţe (vestibul, casa scării 

                             bucătărie, baie, cameră centrală termică,depozitări); 

-MASARDĂ : - dormitoare și dependințe (casa scării,baie, hol distribuție); 

- caracteristici de performanţă a construcţiei: 

          - categoria de importanţă - D 

          - clasa de importanţă a construcţiei – IV 

          - categoria de pericol de incendiu – C 

          - grad de rezistenţă la foc - II         

- la limita de proprietate spre NV se propune un perete orb sau un perete cu 

ferestre opace și tâmplării fixe pentru respectarea prevederilor Codului Civil 

        

 - sistem constructiv propus:  

- fundaţii continue de beton cu grinzi de fundare din beton armat; 

   - stâlpişori, grinzi, planşeu si centuri din beton armat, turnat monolit; 

- zidărie portantă din cărămidă cu ziduri exterioare de 30 cm grosime; 

   - planşeu din beton armat;  

   - şarpanta din lemn, în patru ape; 

   - streaşină (cu căpriori aparenţi) de 90 cm lăţime; 

   -  învelitoare din țiglă ceramică, jgheaburi şi burlane confecţionate din tabla  

protejată anticoroziv;  

- tencuieli exterioare cu mortar de var ciment, cu finisaj aparent în câmpuri 

separate cu nuturi în tencuială, cu diverse granulaţii, culoare alba ori 

pastelate; 

- tâmplărie exterioară din lemn stratificat (sau PVC pentacameral) culoare 

maron, cu geam termopan; 

-  trotuar de protecţie de 60 cm lăţime, din beton placat cu piatră naturală 

perimetral construcţiei;   

- pardoseli din parchet în încăperile de locuit şi din gresie ceramică în 

dependinţe; 

- tencuieli interioare cu mortar de var ciment la pereţi şi tavane; 

- zugrăveli lavabile, culori pastelate pe tencuieli interioare; 

- placaje de faianţă în grupuri sanitare şi bucătărie;  

- tâmplărie interioară din lemn. 
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- pentru construcţia anexă C2 sunt avuţi în vedere următorii indicatori:  

 

- regim de înălţime: parter (P),  

- accese în clădire: 

- acces principal la faţadă estică, cu o alee pietonală de 2,00 m lăţime; 

- SC= 38,8 MP 

- SDC= 38,8 MP 

- cota pardoseală parter la + 0,15 m faţă de cota terenului natural în zona de amplasament  

(+/- 0,00 = 153,07); 

 

- functionalităţi propuse:  

- PARTER  : - spațiu depozitare, wc, terasă acoperită; 

- caracteristici de performanţă a construcţiei: 

        - categoria de importanţă - D 

           - clasa de importanţă a construcţiei – IV 

             - categoria de pericol de incendiu – C 

             - grad de rezistenţă la foc - II   

- la limita de proprietate spre NV se propune un perete orb sau un perete cu 

ferestre opace și tâmplării fixe pentru respectarea prevederilor Codului Civil 

              

- sistem constructiv propus:  

- fundaţii continue de beton cu grinzi de fundare din beton armat; 

  - stâlpişori, grinzi, planşeu si centuri din beton armat, turnat monolit; 

- zidărie portantă din cărămidă cu ziduri exterioare de 30 cm grosime; 

  - planşeu din beton armat; 

  - şarpanta din lemn, în patru ape; 

  - streaşină (cu căpriori aparenţi) de 90 cm lăţime; 

  -  învelitoare din tiglă ceramică, jgheaburi şi burlane confecţionate din tabla  

protejată anticoroziv;  

- termoizolaţie pe planşeul de lem de peste mansardă cu saltele de vată 

minerală de minim 15 cm grosime; 

  - tencuieli exterioare cu mortar de var ciment, cu finisaj aparent în câmpuri  

separate cu nuturi în tencuială, cu diverse granulaţii, culoare alba ori 

pastelate; 

- tâmplărie exterioară din lemn stratificat (sau PVC pentacameral) culoare  

maron, cu geam termopan; 

-  trotuar de protecţie de 60 cm lăţime, din beton placat cu piatră naturală  

perimetral construcţiei;   

- pardoseli din parchet în încăperile de locuit şi din gresie ceramică în  

dependinţe; 

- tencuieli interioare cu mortar de var ciment la pereţi şi tavane; 

- zugrăveli lavabile, culori pastelate pe tencuieli interioare; 

- placaje de faianţă în grupuri sanitare şi bucătărie;  

- tâmplărie interioară din lemn. 

 

 

Indicatorii urbanistici propuşi, aferenți acestor construcţii ulterior reglementărilor urbanistice 

propuse: 

- procent de ocupare propus    POT = 13,70 %. 

- coeficient de utilizare a terenului propus  CUT = 0,29 

 

Bilanţul teritorial şi indicatorii urbanistici preconizaţi pentru realizarea construcţiei sunt detaliaţi 

în plansa PUD03 – REGLEMENTĂRI URBANISTICE. 
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 3.3 organizarea circulaţiilor 

 

În cadrul PUD s-au analizat relaţiile amplasamentului cu drumul existent şi problemele de 

 sistematizare verticală legate de acestea.  

Analiza situaţiei existente a evidenţiat faptul că drumul existent la limita de proprietate estică, este 

nemodernizat și nu se încadrează în dimensiunile profilul transversal din reglementările specifice. 

 

- strada Libertății, cu un profil transversal existent de 6,90 m, se propune modernizarea 

profilului transversal, astfel: 

 

- carosabil                 existent  3,50 m -> propus 7,00 m;    

- trotuare                  existent  1,00+1,00 m -> propus 1,00+1,00m;      

                  profil transversal existent 6,90 m -> propus 9,00.    

   

- aceasta este o stradă de categoria a IV-a de folosință locală,  care va deservi accesul la 

parcele. 

   

Accesul pietonal, prevăzut se va realiza în partea estică a amplasmentului, este continuat către 

platforma accesului principal în clădirea de locuit, cu alee pietonala cu o lăţime de 2,00 m.  

  

Accesul carosabil, prevăzut se va realiza în partea estică a amplasamentului cu platformă 

carosabilă de o lăţime de 5,00 m. Aleea carosabilă propusă, asigură şi platforma de parcare 

ocazională pentru un autoturism, ce va deservi construcția propusă. În dreptul acesteia se va teși 

bordura. 

Terenul de amplasament al imobilului studiat prezintă o pantă naturală, relativ continuă pe direcţia 

V - E, situaţie care asigură evacuarea naturală a apelor meteorice.  

 

Lucrările de sistematizare verticală la noul obiectiv vor avea în vedere atât evitarea mişcărilor de 

terasamente, cât şi respectarea caracteristicilor existente ale terenului natural și ale construcțiilor 

existente din zona de amplasament. 
 

 3.4 regimul juridic şi circulaţia terenurilor 

 

Prin propunerea de modernizarea a profilului stradal o suprafață de 11,15 mp, proprietate privată a 

beneficiarului care va fi propusă pentru trecerea în domeniul public. 

 

 3.5 regimul de aliniere 

  

Criteriile care au stat la baza determinării alianiamentelor propuse au fost următoarele: 

- asigurarea suprafeţelor construite maxime necesare, corespunzător procentului de ocupare 

la sol, stabilit prin Planul Urbanistic General al municipiului Botoșani şi a Regulamentului 

de Urbanism  aferent zonei; 

- necesitatea adaptării la condițiile concrete din teren privind amplasarea construcțiilor 

propuse și raportat la arterele de circulație. 

 

Având în vedere cele de mai sus, prin soluţia adoptată, pentru clădirea de locuit se propune un 

aliniament distinct, faţă de limita de proprietate la stradă. 

 

Aliniamentul propus al noii locuințe C1 este de 16,00 m faţă de axul străzii și 12,20 m – 15,90 m 

față de limita de proprietate.  
      

 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 
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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. 

 

 Analiza fondului construit existent, criteriile urbanistice şi funcţionale prezentate în capitolele  

anterioare, au condus la opţiunea promovării lucrărilor de construire pentru realizarea: 

 

- clădire de locuit, cu înălţimea la cornișă de la CTS de 6,45 m ; 

 

- clădire anexă, cu înălţimea la cornișă de la CTS de 3,25 m ; 

 

 3.7 utilizarea terenului 

 

Pentru obiectivul  ce face obiectul prezentei intervenţii urbanistice, au fost stabilite valorile 

maximale ale indicatorilor urbanistici - procentul de ocupare a terenului (POT) şi coeficientul de 

utilizare a terenului (CUT), raportând suprafeţele construite la sol, respectiv desfăşurat construite, 

la suprafaţa de teren aferentă imobilului, în suprafaţa de 901,00 mp. 

 

Indicatorii urbanistici (POT/CUT) existenţi cât şi  cei propuşi pentru acest amplasament se 

regăsesc pe planşele: -  PUD 02 – plan situaţie existentă, respectiv 

           -  PUD 03 –reglementări urbanistice. 

 

 3.8 spaţii verzi şi plantate 
 

La adoptarea soluţiei urbanistice de amplasare a construcţiei propuse  s-a avut în vedere categoria 

de folosinţă a suprafeţelor de teren aferente imobilului existent – teren curți construcții, teren 

arabil. 
 

Realizarea noului obiectiv nu afectează spaţiile verzi existente (așa cum acestea sunt definite în 

reglementările specifice). 

 

 3.9 bilanţ teritorial 
 

Bilanturile teritoriale aferente zonei studiate pentru prezenta interventie urbanistica existenta cât şi  

propusa sunt detaliate pe planşele -  PUD 02 , PUD 03 . 

 

 3.10 echipare tehnico edilitară 
 
  

alimentarea cu apă  

Se prevede alimentarea cu apă prin racordarea la rețeua edilitară existentă în profilul 

transversal al străzii Libertății. 

 

 alimentarea cu energie electrică 

Se prevede alimentarea instalaţiilor interioare, cu branşament pozat la limita de proprietate 

stradală şi racordare la reţelele edilitare existente în profilul transversal al străzii Libertății. 

 

 canalizarea  

Pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere provenite din exploatarea imobilului 

de locuit, se prevede racordarea la rețeaua edilitară de evacuare a apelor reziduale existentă 

în profilul străzii Libertății. 
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 alimentarea cu căldură  

Pentru încălzirea obiectivului se va instala un sistem de încălzire propriu, prin centrală 

termică pe gaze naturale. Se prevede alimentarea cu gaze naturale cu branșament pozat la 

limita de proprietate stradală și racordarea la rețeaua edilitară existentă în profilul 

transversal al străzii Libertății.  

 deşeuri   

Se prevede asigurarea colectării selective (pubele) a deşeurilor provenite din imobilul de 

locuit şi evacuarea acestora de către operatorul urban de gospodărie orășenească. Acestea 

se vor amplasa la strada Libertății. 

 

4. CONCLUZII 
 

Prin soluţia adoptată pentru intervenţia urbanistică ce vizează promovarea şi realizarea 

obiectivului – demolare locuinţă Parter, construire locuință S(garaj)+Parter+Masardă, anexă 

gospodărească Parter și împrejmuire teren, zona de amplasament câştiga în calitate datorită 

îmbunătăţirii fondului construit. 

 
 

                     ÎNTOCMIT, 

   Arh. Alexandra Laura POPA 
 

              COORDONATOR URBANISTIC, 

   Arh. Mihai G.TULBURE 
 
   Februarie 2022 
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 OBIECTIV STUDIU P.U.D. :    DEMOLARE LOCUINȚĂ P, 

CONSTRUIRE S(GARAJ)+P+M,  

ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ P ȘI  

ÎMPREJMUIRE TEREN 

 

 

 Amplasament :    strada Libertății nr.19, mun./jud. Botoșani 

       nr. CAD 50121, CF 50121 

 

 

 

 Inițiator și investitor :   DĂNILĂ ALIN 

DĂNILĂ CRISTINA-ELENA 
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