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1. INTRODUCERE 

1.1. Date de recunoaştere a documentatiei 

Denumirea proiectului: CONSTRUIRE LOCUIȚĂ S+P+1E, ÎMPREJMURE TEREN ȘI RACORD UTILITĂȚI 

Iniţiator (beneficiar): Covatariu Dorina 

Elaborator: S.C. ARHIDESIGN CENTER S.R.L. ,Bld. Mihai Eminescu, NR. 43, SC.A, ET.2, Botoșani, 
TEL: 0744882961    

Data elaborării:  Februarie 2022 

1.2. Obiectul lucrării 

Scopul şi importanţa obiectivului de investiţii: construirea unui imobil pentru locuinta 
individuala cu regim de inaltime S+P+1E si imprejmuire teren. 

Documentația P.U.D. de față are la bază Tema de proiectare înaintată, de beneficiar - inițiator 
precum și Certificatul de Urbanism nr. 96 din 21.02.2017, eliberat de Primăria Municipiului Botoșani  

Tema program prevede realizarea a trei obiective pe terenul studiat: 

- realizarea unei clădiri cu funțiunea de locuință individuală, având regimul de înălțime 
S+P+1E. 

-  împrejmuirea perimetrală a terenului cudouă tipuri de gard  
- realizarea racordurilor necesare pentru buna desfașurare a activităților. 

2. ÎNCADRARE IN ZONĂ 

2.1. Situarea obiectului în cadrul localităţii 

 Imobilul ce face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, situat in intravilanul 
Municipiului Botosani la adresa str. Pacea, nr.82 A, este identificat în Cartea Funciara 
Botosani cu nr. 68807 la numarul cadastral 68807. 

 Imobilul este proprietate a doamnei Covatariu Dorina, fiind dobandit prin Contract de 
Vanzare Cumparare, auentificat cu nr. 1280/02.08.2021. 

            Potrivit declaraţiei proprietarului imobilul nu este implicat în litigii aflate pe rolul 
instanţelor judecătoreşti. 

 Potrivit evidentelor cadastrale, imobilul existent este alcatuit din: 

- teren proprietate privată apartinand doamnei Covatariu Dorina cu suprafata de 844,00 mp, 
teren intravilan. 

  

2.2. Concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect zona / subzona / ansamblul 
care include obiectivul studiat; 

Investitia se va realiza pe terenul intravilan situat in partea de Est a municipiului Botosani 
caracterizată prin parcele de teren cu suprafețe mici de gradini, pe care sunt amplasate in general 
locuinte individuale cu regim de inaltime P, P+1E, P+2E, P+M ( PANA LA 10.00m). Locuinta individuala 
propusa aprtine unitatii teritoriale de referință nr.61 -”Stație de gaze” (LMu1–zona exclusiv 
rezidentiala cu cladiri de tip locuinta si functiuni complementare), inaltime pana la 10.00 m – zona 
de impozitare „D”. 
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2.3. Prescriptii si reglementari din documentatii de urbanism elaborate 

Conform reglementarilor stabilite prin Planul Urbanistic General și a Regulamentului Local de 
Urbanism aprobat de catre Consiliul Local BOTOSANI, imobilul studiat (teren și construcții) se afla în 
UTR nr. 61. 

Imobilul este situat in totalitate in teritoriul intravilan, in partea de Sud a orasului. 

Tipul zonei incadrate in Unitatea Teriotoriala nr.39(U.T.R. 39 Maior Ignat) este LMu1 –zona 
exclusiv rezidentiala cu cladiri regim de inaltime P, P+1E si P+2E(locuinte si functiuni 
complementare) de tip urban, inaltime pana la 10,00 m. 

Interdictie temporara de construire pana la intocmire si aprobare Plan urbanistic de detaliu. 

Conform documentatiei faza P.U.G. aprobat prin HCL nr. 180 din 25.11.1999, 55/2010 și 
383/2011 R.L.U. sunt permisiuni de realizari de constructi. 

2.4. Concluzii din documentaţiile elaborate cu PUD 

Propunerile pe care le înainteaza investitorul vin în concordanta cu functiunile existente in zona 
si  UTR 61- LMu1 (functiune predominanta) - Zona rezidentiala cu cladiri P; P+1E, P+M (pana la 10m), 
subzona predominant rezidentiala cu cladiri de tip rural cu echipare: telefonie , salubritate , energie 
electrica , televiziune prin cablu, canalizare si alimentare cu apa.  

Funcțiuni complementare admise: 

Is, I1, Pp, GC+TE, CCr,  PSp, 

Conform PUG SI RLU aprobat, tipurile de subzone interzise in U.T.R.39:  

Funcțiuni interzise: 

LMre1, LMre2, LMrf1, LMrf2, LIu1, I2, A, CCf,S. 

3. SITUAȚIIA EXISTENTĂ 

a) Accesibilitatea la căile de comunicații 

Terenul destinat obiectivului ce face obiectul prezentei documentatii, este amplasat In Jud. 
Botoşani, str. Pacea, nr.82 A mun. Botoşani cu o suprafata totala de S=844,00 mp. 

Pe latura Sud-Estica a amplasamentului se afla Aleea I.P. Darie, drum privat de acces avand 
suprafat de uzura pietris. 

b) Suprafata ocupata, limite si vecinatati 

Suprafața terenului: 844,00 mp 

Situarea terenului față de vecinătăți: 

Nord-Vest (limita posterioară): Proprietăți private 

Nord-Vest (limita laterală-
dreapta): 

Proprietăți private 

Sud-Est (limita stradală): Drum privat  (Aleea I.P. Darie) 

Sud-Vest (limita laterală-
stânga): 

Proprietăți private 

 

Terenul studiat are o pantă descendentă accentuată (aprox. 7%) pe direcția N-V către S-E, 

respectiv spre Aleea I.P.Darie . 

 

Indicatorii urbanistici existenti, aferenti acestui imobil, raportati la suprafaţa de teren aferentă 
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(măsurată) de 844,00 mp, sunt urmatorii: 

procent de ocupare existent 0,00→ maxim conform PUG – 35% 

 coeficient de utilizare a terenului existent 0,00 → CUT maxim conform PUG = 1,00 

 

BILANT TERITORIAL EXISTENT 

  suprafata procent 

Teren 844.00 100.00 

Spatiu verde 844.00 100.00 

Pietonal 0.00 0.00 

Carosabil 0.00 0.00 

Constructie  Sc 0.00 0.00 

Constructii    Sdc 0.00   

P.O.T. 0.0 

C.U.T. 0.00 

c) Suprafeţele de teren construite şi pe cele libere. 

Terenul studiat este amplasat intr-o zonă rezidențială  aflată în curs de dezvoltare,  cu constructii 
realizare sporadic, fara continuitate. 

Pe terenul studiat nu se afla deficate construcții, terenul este liber de sarcini. 

d) Caracterul zonei, din punct de vedere arhitectural şi urbanistic 

Zona rezidentiala cu cladiri P; P+1E/2E, (pana la 10m), subzona predominant rezidentiala cu cladiri de 
tip rural.  

În zonă sunt edificate în general locuințe individuale de dimensiuni mici și medii, dezvoltate pe unu 
sau două niveluri, amplasate izolat pe parcelă sau alipite la una dintre limitele laterale, cu acces din curte; 
numărul acestor clădiri este limitat, însă dau naștere unui front stradal discontinuu; continuitatea frontului 
stradal este întreruptă de parcelele needificate. 

e) Funcţiunile clădirilor. 

In zona studiata sunt  construite locuinte unifamiliale cu regim de inaltime P,  P+1E/2E, , zona tip LMu1, 
subzona exclusiv rezidentiala cu cladiri (locuinte si functiuni complementare) de tip urban, inaltime pana la 
10,00m. 

f) Regimul juridic al terenurilor 

 

În zona studiată se identifica terenuri proprietate privată persoane fizice sau juridice. Accesul la 
loturile studiate se face prin intermediul unei cai de acces (Aleea I.P.Darie) este proprietate privată, în cotă 
indiviză pentru proprietarilor din zonă. 

g) concluziile studiului geotehnic privind condiţiile de fundare. 

Amplasamentul analizat  este situat situat sub limita de stabilitate trasata prin PUG al 
municipiului Botosani(conform CU nr.96 din 21.02.2022) intr o zona inclinata catre NE. 

In conditiile actuale, la data intocmirii studiului geotehnic amplasamentul este stabil si nu este 
inundabil. 

Terenul de fundare din amplasament este alcătuit dintr-o argilă prăfoasă, cu caracteristici 
macroporice.Terenul  este  susceptibil  la  tasari  mari  si  diferentiate. 
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Nivelul apei subterane de pe amplasament se  gaseste  la  adancimi mai mari de  4.00 m de la 
CTN(informativ). Menţionăm că nivelul apei subterane are un caracter ascendent și este puternic 
influenţat de infiltrațiile din rețelele edilitare din zonă. 

 Adâncimea fundare pe amplasament, se  va  stabili   in  functie  de   adâncimea minime de 
îngheț a grosimii stratului de sol  vegetal  si  umpluturi  și a caracteristicilor terenului de fundare: 

- adâncimii de îngheţ – Conform STAS 6054/77 – minim 100…110cm; 

-respectarea adâncimii minime de fundare – conform NP112/04, tab. 3.1 – Hî+20 cm; 

-adâncimea de  fundare  recomandata – 1.50m  de  la  CTN  in  functie  de  grosimea  stratului  
cu  caracteristici  geotehnice  slabe; 

Portanţa stratului de fundare, cu respectarea adâncimilor minime menţionate mai sus, fără 
măsuri de îmbunătăţire a calităţii pământului, stabilite conform STAS 3300/2-85 se consideră, 
pentru:  

calculul terenului la starea limită de deformaţii (pentru încărcări de calcul din gruparea 
fundamentală în condiţii de umiditate naturală) stabilită conform STAS 3300/2-85 şi Normativ 
NP125/2010 - Ppl;  

calculul terenului la starea limită de capacitate portantă (pentru încărcări de calcul din 
gruparea specială în condiţii de umiditate naturală) stabilită conform STAS 3300/2-85 şi Normativ 
NP125/2010 - Pcrt; 

cota de 
fundare (m) 

latime 
fundatie (m) 

Ppl 
(kPa) 

Pcr 
(kPa) 

-1.50 1.00 170 190 

-2.00 1.00 190 210 

    

În situaţia altor adâncimi de fundare şi a altor dimensiuni ale fundaţiilor, valorile vor fi 
rerecalculate conform STAS 3300/2-85. 

Se va  respecta  conditia  Pef<Ppl, in  caz  contrar  se  va  trece  la  inbunatatirea  terenului  de  
fundare. 

Sisteme de fundare recomandate pentru amplasamentul analizat: 

In  urma  efectuarii  analizelor  asupra  stratului  de  fundare  se  recomanda  fundarea  directa  
pe  stratul  de  argila  prafoasa.  

Stratul de fundare este   format  dintr-un  complex argilo-prafos, macroporic, susceptibil  la  
tasari  mari  si  diferentiate.   

Întrucât  determinările  de  laborator  indică  teren cu  caracteristici  scazute,  cu  
compresibilitate    mare  şi   foarte  mare, porozitate  foarte  mare, se  recomanda  rigidizari  
suplimentare  pentru  preluarea  tasarilor    mari  şi  diferenţiate  şi  de  asemeni  tronsonarea  
cladirilor  ,funcţie  de  normativele  în  vigoare.  

In  cazul  cand  la  sistematizarea  verticala  a  amplasamentului  vor  rezulta  diferente  de  
nivel  care  nu pot  fi  preluate  prin  taluzare, acestea  vor  fi  sprijinite  prin  sisteme  de  sprijin  din  
beton  armat. 

Se vor  lua măsuri pentru eliminarea tuturor posibilităţilor de infiltrare a apei în teren şi de 
umezire a acestuia cu efect negativ imediat asupra construcţiei. În acest sens, măsurile vor trebui 
îndreptate spre cele două posibilităţi de umezire a terenului, din apele de suprafaţă şi din reţelele 
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subterane. 

La proiectarea şi realizarea lucrărilor, pe zona amplasamentelor se vor lua următoarelor 
măsuri suplimentare: 

eliminarea în totalitate a pierderilor de apă din reţele şi din eventualele construcţii ce 
înmagazinează apa; 

se interzice lăsarea săpăturilor deschise timp îndelungat, care ar permite deteriorarea 
indicilor geotehnici, cu efecte negative asupra stabilităţii acestora; 

Conform prevederilor din Indicatorul Ts/1981, pământurile în care se vor executa săpături, se 
încadrează în următoarele categorii de teren: 

      -   sol vegetal , teren mijlociu,  categoria I-a; 

      -    argila  prafoasa, teren  tare, categoria  a  II a; 

      -    argila, teren foarte tare, categoria  a  II a; 

Pentru menţinerea stabilităţii malurilor vor trebui luate următoarele măsuri: 

-pământul rezultat din săpătură nu va fi depozitat la o distanţă mai mică de 1,00 m de 
marginea gropii de fundaţie în cazul săpăturilor de până la 1,00 m adâncime; distanţa se poate lua 
în principiu egală cu adâncimea săpăturii; 

-terenul din jurul săpăturii nu va fi încărcat şi nici supus la vibraţii; 

-se vor lua măsuri de înlăturare rapidă a apelor din precipitaţii sau provenite accidental; 

-dacă din diverse cauze turnarea fundaţiei nu se efectuează imediat după săpare şi se remarcă 
fenomene ce indică pericol de surpare, se vor lua imediat măsuri de sprijinire a pereţilor săpăturii 
sau de transformare a lor în pereţi cu taluz; 

La proiectare şi execuţie se vor respecta normele de protecţia muncii în vigoare şi în mod 
deosebit cele din „Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii, aprobat de MLPAT cu ordinul 
9/N/15.03.1993. 

Începerea activităţilor se va face numai după obţinerea tuturor acordurilor privind 
disponibilizarea amplasamentului de utilităţile subterane ale acestuia. 

Se va solicita prezenţa pe teren a executantului prezentului studiu în următoarele situaţii: 

în cazul apariţiei unor neconcordanţe între situaţia de pe teren şi cea descrisă în prezentul 
studiu; 

după executarea săpăturilor la cota de fundare pentru verificarea naturii terenului; 

-    la fazele determinate cerute de ISC 

La efectuarea sapaturilor pentru fundatii,inainte de turnarea betoanelor se va solicita 
prezenta pe teren a executantului studiului geotehnic pentru receptionarea terenului de fundare si 
avizarea turnarii betonului. 

Confirmarea terenului de fundare si avizarea favorabila pentru turnarea betoanelor se face 
prin semnarea procesului verbal de receptie a naturii si calitatii terenului de fundare. 

Lipsa acestui proces verbal disculpa geotehnicianul de orice raspundere privind constructia 
nou proiectata. 

Adâncimea de  îngheţ a  judeţului Botoşani  este cuprinsă  între 1.00 -1.10 ml. 

h) Accidente de teren (beciuri, hrube, umpluturi). 

Pe zona amplasamentului conform S.G. are stabilitatea generală și locală asigurată. Pe terenul 
studiat nu s-au identificat beciuri, hrube sau umpluturi. 
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i) Adâncimea apei subterane. 

Din  punct  de  vedere hidrologic, apa  subterana este  situata la adancimi mai mari de 4.00m 
de la CTN(informativ). 

j) Parametrii seismici ai zonei. 

      - Zona amplasamentului, conform STAS 11 100/1-77 corelat cu N.P100 -1/2013, se 
încadrează în ZONA CU SEISMICITATE C, având următoarele caracteristici: 

• ks - coeficient de seismicitate ag. = 0,20 - P100 – 1/2013; 

• Tc - perioada de colț Tc = 0,7 sec. - P100 - 1/2013; 

• Adâncimea de îngheț - STAS 6054-77 este de 1,10 m. 

• Regimul climato-meteorologic = zona C STAS 10101/21-92 

k) Analiza fondului construit existent (înălţime, structură, stare). 

Terenul propus studiului este liber de sarcini. In zona propusa pentru amplasare exista mai 
multe construcţii de locuinţe cu regim de înălţime P, P+1E/M aparţinând diferitelor persoane 
private.  

Materialele preponderent utilizate la constructiile existente în această zonă sunt : zidărie 
portantă din carimida sau blocuri ceramice; acoperis din  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. 

l) Echiparea existentă. 

In zona amplasamentului situatia echiparii edilitare se prezinta dupa cum urmeaza: 

-  Alimentare cu apa si canalizare: In zona exista dotare cu retele tehnico-
edilitare. Alimentarea cu apa rece, alimentarea locuintei se va face prin bransament la rețeaua 
existenă. 

-  Alimentarea cu energie electrica: In zona exista retele de energie electrică si 
de telecomunicatii inclusiv iluminat public. 

-  Telefonizare - exista retea la limita de proprietate din Aleea I.P. Darie. 

-              Evacuarea apelor menajere se va face in bazin vidanjabil hidroizolat. 

-        Alimentare cu gaze naturale din reteaua existenta prezenta pe Aleea I.P.Darie. 

4. REGLEMENTĂRI 

a)  Obiectivele noi solicitate prin tema – program. 

La întocmirea P.U.D. de față s-a ținut cont de situația existentă, de dinamica intervențiilor 
urbanistice în teritoriu și de caracterul Parcelei de Referință în concordanță cu solicitările și obțiunile 
inițiatorului exprimate în TEMA DE PROIECTARE. 

Tema-program propusa de beneficiar este realizarea unui imobil pentru locuinta individuala 
cu regim de inaltime S+P+1E, imprejmuire teren și racord la utilitățile existente în zonă. 

b) Funcţionalitatea, amplasarea şi conformarea construcţiilor. 

 

Spatiile in cladirile propuse sunt distribuite astfel : 
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Nivel 
Nr. 

Cam. 
Denumire Arie 

Subsol 

  P01 camerta tehnica 24.50 

  P02 camara 22.10 

Parter 

  P01 LIVING 23.40 

  P02 BUCATARIE 19.60 

  P04 DORMITOR MATRIMONIAL 18.30 

  P05 DRESSING 8.10 

  P06 BAIE 5.30 

  P07 CAM. TEHNICA 11.50 

  P08 GARAJ 43.60 

  P09 G.S. 3.30 

  P10 CASA SCARII 7.80 

  P11 VESTIBUL 6.10 

  P12 HOL 10.80 

  P13 TERASA ACOPERITA 30.90 

Etaj 

  E01 DORMITOR 15.70 

  E02 HOBBY 12.50 

  E03 DORMITOR 16.80 

  E04 BAIE 6.10 

  E05 CASA SCARII 9.40 

  E06 DEPOZITARE 9.50 

  E07 HOL 12.10 

  E08 TERASA 10.60 

 

c) Capacitatea, suprafaţa desfăşurată. 

Se propune realizarea unei clădiri cu funcțiunea locuință unifamilială, cu 4 camere locuibile, 
pentru o capacitate de 6 persoane. 

Suprafață construită   Sc = 250,0 mp  

Suprafata Construită Desfașurată  Sdc  = 500.00 mp  

Se propune realizarea uni gard pe pe conturul amplasamentului la distanta de 5 cm de limita 
de proprietate spre interior, cu lungimea totala de 120 ml, relizat tip opac din stalpi si soclu din 
beton armat, cu inchideri din zidarie de caramida sau BCA 
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d) Principii de compoziţie pentru realizarea obiectivelor noi. 

Clădirea propusă se va amplasa la o distanță de 12,86 m față de locuință cu regim de înălțime 
P+1E, existentă la nord-vest fata de amplasamentul studiat. Pe celelalte laturi ale amplasamentului 
clădirile existente sunt amplasate la o distanță mai mare de 15 m fată de cladirea propusă. 

Accesul auto și pietonal la parcelă se va realiza din cale de acces comuna (Aleea I.P. darie). 

Accesul auto al autospecialelor se poate face prin Aleea I.P.Darie. Traseul autospecialelor de 
intervenție este comun cu cel al utilizatorilor construcției, acesta prin grija administrației urmând a 
fi mereu accesibil în situația unui incendiu. 

e) Integrarea şi amenajarea noilor construcţii şi armonizarea cu cele existente menţinute 

- respectarea și menținerea funcțiunilor dominante și a celor complementare 

specifice zonei din amplasament; 

- respectarea regimului de înălțime admis: max. 10 m.; 

- stilul arhitectural asemănător, existent deja în vecinătățile amplasamentului  

- specific locuirii; 

- prin materiale de construcții și finisaje de calitate superioară care să 

îmbunătățească aspectul și plastica arhitecturală a construcțiilor existente și propuse. 

f) Principii de intervenţie asupra construcţiilor existente. 

Nu este cazul 

g) Modalităţi de organizare şi rezolvare a circulaţiei carosabile şi pietonale. 

Aleea I. P. Darie este o strada nemodernizată  cu strat de uzură din pietri. Din punct de vedere 
al profilului transversal strada este subdimensionata, având lățimea de 7,26 m. 

Se propune lățirea profilului transversal prin cedarea unei părți de teren și transformarea lui 
in drum, astfel încât să se asigure un profil transversal cu lățimea de 9,0 m cu două sensuri carosabile 
și trotuar pietonal pe ambele laturi. 

h) Principii şi modalităţi de integrare şi valorificare a cadrului natural şi de adaptare a 
soluţiilor de organizare la relieful zonei. 

Terenul din amplasament nu prezintă caracteristici speciale care să presupună valorificarea 
cadrului natural. Se vor executa lucrări de consolidare a terenului (preventiv după construire): 
plantații cu rol de stabilizare a terenului. 

i) Condiţii de instituire a regimului de zonă protejată şi condiţionări impuse de acesta. 

 

Zona studiată nu reprezintă caracter special din punct de vedere al faunei, vegetației, sau a 
construcțiilor existente, pentru a fi impuse condiții speciale de protecție. 

j) Soluţii pentru reabilitarea ecologică şi diminuarea poluării  

 

Prin destinația sa OBIECTIVELE propuse nu vor influența zona din punct de vedere ecologic. 
Locuința se va racorda la rețele publice de ultilități de tip urban, iar canalizarea menajeră= bazin 
vidanjabil. 
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k) Prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului 

În P.U.D. de față nu au fost propuse a fi realizate alte OBIECTIVE decât cel din zona studiată. 

l) Soluţii pentru reabilitarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi. 

Aceste lucrări constau în refacerea suprafeței de teren, adiacente pe latura principală 

+ dreapta + posterioară afectate de lucrări de construire prin: plantații decorative, de consolidare 
teren și de protecție arbori + gazon. 

m) Profiluri transversale caracteristice. 

Aleea I. P. Darie este o strada nemodernizată  cu strat de uzură din pietri. Din punct de vedere 
al profilului transversal strada este subdimensionata, având lățimea de 7,26 m. 

Se propune lățirea profilului transversal prin cedarea unei părți de teren și transformarea lui 
in drum, astfel încât să se asigure un profil transversal cu lățimea de 9,0 m cu două sensuri carosabile 
și trotuar pietonal pe ambele laturi. 

n) Lucrări de sistematizare verticală necesare. 

Realizarea LOCUINȚEI propuse necesită lucrări de sistematizare verticală: taluz. Cota + 0,00 a 
imobilului proiectat va fi considerată mai sus de C.T.S. cu aprox. 0,60 m. 

o) Regimul de construire (alinierea şi înălţimea construcţiilor, procentul de ocupare şi 
coeficientul de utilizare a terenurilor). 

Alinierea construcțiilor 

Corpul de clădire cel mai avansat față de limita proprietății la stradă se află la: 9,0 m 

Distanțele minime ale construcțiilor față 
de vecinătăți sunt: 

Sud-Est (stradal): 9,0 m 

Nord-Est (lateral-stânga): 4,0 m 

Sud-Est (posterior): 2,0 m 

Sud-Vest (lateral-dreapta): 6,0 m 

 

Înățimea construcțiilor 

Corp unic cladire cu (H raportat la cota sistematizată a terenului): 

 -  H la coamă                   - 10,00 m; 

 -  H min. cornișă                - 6.50 m; 

 

BILANT TERITORIAL EXISTENT PROPUS 

  suprafata procent suprafata procent 

TEREN 844.00 100.00 844.00 100.00 

SPATIU VERDE 844.00 100.00 460.45 54.56 

PIETONAL 0.00 0.00 75.00 8.89 

CAROSABIL 0.00 0.00 58.55 6.94 

CONSTRUCTIE  Sc 0.00 0.00 250.00 29.62 

Constructii    Sdc 0.00   450.00   

P.O.T. 0.0 35.0 

C.U.T. 0.00 0.550 
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• procent de ocupare propus POT=35,00-  maxim conform PUG – 35% 

• coeficient de utilizare a terenului propus POT=0,55 - CUT maxim conform PUG = 1,00 

p) Asigurarea utilităţilor (surse, reţele, racorduri). 

 

In zona amplasamentului situatia echiparii edilitare se prezinta dupa cum urmeaza: 

-  Alimentare cu apa si canalizare: In zona exista dotare cu retele tehnico-
edilitare. Alimentarea cu apa rece, alimentarea locuintei se va face prin bransament la rețeaua 
existenă. 

-  Alimentarea cu energie electrica: In zona exista retele de energie electrică si 
de telecomunicatii inclusiv iluminat public. 

-  Telefonizare - exista retea la limita de proprietate din Aleea I.P. Darie. 

-              Evacuarea apelor menajere se va face in bazin vidanjabil hidroizolat. 

-        Alimentare cu gaze naturale din reteaua existenta prezenta pe Aleea I.P.Darie. 

5. CONCLUZII 

a) Consecinţele realizării obiectivelor propuse. 

Realizarea investiției propuse crează spații noi de locuit cu toate anexele aferente, 
înbunătățește circulația pietonală din zonă și aspectul arhitectural al zonei 

b) Măsurile ce decurg în continuarea PUD. 

 

--  Pregătirea amplasamentului. 

--  Construirea Locuinței, a anexelor propuse precum și împrejmuirea. 

--  Amenajarea incintei adiacente. 

--  Refacere zonă afectată de construcții + amenajări. 

--  Realizarea accesului carosabil adiacent se va amenaja. 

--  Spațiu verde - gazon. 

--  Împrejmuirea terenului. 

• Propunerile cuprinse în P.U.D. de față vor sta la baza fazelor următoare de 

proiectare (Proiect tehnic - D.E.) 

După obținerea aprobării P.U.D. prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, 
investitorul pe baza unui nou C.U. emis de către Primăria Botoșani va putea trece la fazele P.T. și 
D.E., în vederea obținerii Autorizației de Construire. 

 

 

Întocmit 

arh. Constantin haralamb 

 

Coordonator urb. 

arh. Tulbure Mihai 
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