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                       MEMORIU JUSTIFICATIV 
 
 
1.2. Obiectul lucr rii 
 Planul Urbanistic de Detaliu reprezint  documenta ia prin care se asigur  
condi iile de amplasare, dimensionare, conformare i servire edilitar  a unuia sau mai 
multe obiective, pe o parcel , în corelare cu func iunea predominant i vecin ile 
imediate. 
 Documenta ia are caracter de reglementare specific i se elaboreaz  pentru 
aprofundarea prevederilor din Planul Urbanistic General, corelate cu condi ion rile din 
Certificatul de Urbanism. 
 Obiectul prezentului PLAN URBANISTIC DE DETALIU prezentat în continuare sub 
denumirea prescurtat  P.U.D., îl constituie comanda investitorului D-na Munteanu 
Angela, ce solicit  proiectantului întocmirea în FAZ  PUD, ca i faz  preliminar  
necesar  trecerii la elaborarea documenta iei tehnico-economice, în baza c ruia 
proprietarul s  solicite realizarea i amplasarea unei troi e în scuarul din Str.Nicolae 
Titulescu. 
         Prin aceast  documenta ie se urm re te studierea i stabilirea unor condi ii 
urbanistice privind amplasarea unei troi e în scuarul din Str.Nicolae Titulescu, situat în 
Municipiul Dorohoi, UTR 10(unitatea teritorial  de referin ) din PUG ( planul 
urbanistic general). 
  Prezentul P.U.D. cap , dup  aprobare, valoare juridic i se constituie în act de 
autoritate al administra iei locale. 
 
1.3. Baza legal  

Pentru întocmirea Planului Urbanistic de Detaliu este strict necesar a se ine 
seama de legisla ia specific  urbanismului, precum i de legisla ia complementar  
domeniului, astfel: 

- Legea nr. 350/2001 modificat i completat de Legea nr.289/2006 privind 
amenajarea teritoriului i urbanismului; 

- Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de Amenajare  a teritoriului 
na ional – Sec iunea I – C i de comunica ie; 

- Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de Amenajare  a teritoriului 
na ional – Sec iunea a II-a – Apa; 

- Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare  a teritoriului na ional 
– Sec iunea a III-a – Zone protejate; 
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- Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare  a teritoriului 
na ional – Sec iunea a IV-a – Re eaua de localit i, cu modific rile i complet rile 
ulterioare; 

- Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare  a teritoriului 
na ional – Sec iunea a V-a – Zone de risc natural; 

- Codul Civil; 
- H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

complet rile i modific rile ulterioare; 
- Legea nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban; 
- Regulamentul RUR din 26.09.2006 referitor la organizarea i func ionarea 

Registrului Urbani tilor din România, publicat în M.O. nr.853/18.10.2006; 
- Regulamentul RUR din 26.09.2006 privind dobândirea dreptului de semn tur  

pentru documenta iile de amenajare a teritoriului i de urbanism, publicat în 
M.O. nr.853/18.10.2006; 

- Ordinul MLPAT nr.21/N/2000 – Ghidul privind elaborarea i aprobarea 
regulamentelor locale de urbanism; 

- Ordinul MLPAT nr.13/N/1999 – Ghidul privind metodologia de elaborare i 
con inutul-cadru al Planului Urbanistic General – PUG; 

- Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 – Ghidul privind metodologia de elaborare i 
con inutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal - PUZ; 

- Ordinul MLPAT nr.37/N/2000 – Ghidul privind metodologia de elaborare i 
con inutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu - PUD; 

- Ordinul comun al ministrului lucr rilor publice i amenaj rii teritoriului, al 
ministrului ap rii na ionale, al ministrului de interne i al directorului 
Serviciului Român de Informa ii nr.34/N/M.30/3.422/4.221/1995  pentru 
aprobarea Preciz rilor privind avizarea documenta iilor de urbanism i 
amenajarea teritoriului,precum i a documenta iilor tehnice pentru autorizarea 
execut rii construc iilor. 
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2. ÎNCADRAREA ÎN ZONA 
 
2.1. Concluzii din documenta ii elaborate 
 Terenul ce face obiectul prezentului P.U.D. este situat în intravilanul Municipiului 
Dorohoi conform aprob rii valabilit ii PUG –ului aprobat de HCL nr.65/29.03.2007. 
         În conformitate cu certificatul de urbanism nr.272/14.09.2015 eliberat de 
Prim ria Municipiului Dorohoi, zona studiat  se afl  amplasat  în UTR (unitatea 
teritorial  de referin ) nr.10. 
         Destina ia stabilit  prin documenta iile de urbanism aprobate în UTR-ul nr.10, 
este de construc ii de locuin e cu un regim de în ime P+1,P+M i parter. 
         Terenul pe care se propune amplasarea unei troi e este scuarul din Str.Nicolae 
Titulescu cu str. Libert ii ce este în proprietatea U.A.T. al municipiului Dorohoi 
(Unitatea Administrativ Teritorial ) i va r mâne în aceeia i proprietate cu drept de 
folosin  gratuit  a Troi ei,a fântânii existente i aleilor de acces. 
Accesul la aceast  Troi  se face din Str.Nicolae Titulescu. 
         Situarea obiectivului în cadrul localit ii cu prezentarea caracteristicilor zonei în 
care este inclus: teren în intravilanul Mun. Dorohoi. 
  
2.2. Concluzii din documenta ii elaborate concomitent cu P.U.D. 
 Din analiza studiilor topografice i dup  executarea m sur torilor efectuate, s-a 
constatat c  terenul prezint  denivel ri. Pentru amplasarea noului obiectiv este 
necesar  abordarea unei solu ii de fundare specific  terenului. 
  
2.3. Încadrare în localitate 
 Terenul care face obiectul prezentului P.U.D. este situat în intravilanul 
Municipiului Dorohoi i are acces pietonal i carosabil din Str.Nicolae Titulescu. 
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3. INTRODUCERE 
 
3.1. ACCESIBILITATE LA C ILE DE COMUNICA IE 
 Accesul pietonal i carosabil va fi din Str.Nicolae Titulescu. 
3.2. SUPRAFA A OCUPAT , LIMITE I VECIN I 

Suprafa a zonei studiate este de 9.000 mp.Terenul propus pentru amplasare 
troi i amenajare fântân  existent  este de 13,40 din total suprafa  Scuar 
Str.Nicolae Titulescu cu Str.Libert ii de 110.60 mp - PC 3082.  

 
3.3. CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL URBANISTIC 
 
 Din punct de vedere arhitectural zona are un caracter urban cu cl diri de 
locuin e permanente, parter,P+M i P+1.Tendin a este de cre tere a confortului termic 
prin anveloparea, acoperirea,studierea i analizarea din punct de vedere estetic 
fa adele, dându-i astfel zonei un caracter pl cut. 
 
3.4. DESTINA IA CL DIRILOR 
 
 Construc iile existente în zon  au func iunea de locuin e permanente.În zona 
studiat , în prezent se g sesc locuin e în regim de în ime P i P+4. 

Structura locuin elor este din zid rie de c mid  pe funda ii de piatr   
sau BA cu acoperi  tip arpant  acoperite cu tabl . 
 
3.5. TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR 
 
 Terenul studiat, în suprafa  de 9.000 mp are urm toarele forme de proprietate: 

 Propriet i private                                                           5.770,00 mp 
 domeniu public al statului (str zi )                               1.580,00 mp 
 domeniu public al statului (spa ii verzi )                     1.650,00 mp 

 
  

3.6. CONCLUZII GEOTEHNICE  
 
3.6.1.Geologia zonei 
Terenul studiat este situat într-o zon  de platou.  
Amplasamentul  este  stabil  din  punct  de  vedere  al  alunec rilor  de  teren i nu este 
inundabil. 
Presiunea de calcul pentru  stratul de fundare se poate considera:  
Ppl= 165 kPa, pentru hf=1,50 m de la CTN;  
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3.6.2.Hidrologia zonei 
Nivelul   hidrostatic  este  situat  la  adâncimi  de  cca. 5,00 m de  la CTN (masurat în 
fântâni) cu fluctua ii pe vertical  în func ie de regimul precipita iilor. 
3.6.3. Conform macrozon rii seismice dup  codul de Proiectare  
Seismic, privind zonarea valorii de vârf a acceler rii terenului pentru cutremure, având 
M1(perioada medie a intervalului de revenire la 100 de ani) dup  P100 – 1/2013, 
localit ii Dorohoi îi corespund: ag = 0,16 i Tc = 0,7 sec. 
3.6.4.Adâncimea de înghe -dezghe  a zonei este de  - 1.10 m. 
 
3.7. ECHIPAREA EDILITAR   
   
3.7.1. Alimentare cu ap  
 Zona studiat  dispune de alimentare cu ap  în sistem centralizat.  
3.7.2. Canalizarea 
 Nu exist  re ea de canalizare menajer  în zon . 
3.7.3. Alimentare cu gaze naturale 
 Exist  re ea de alimentare cu gaze naturale. 
3.7.4. Alimentarea cu energie electric  
 Exist  re ea de alimentare cu energie electric . 
3.7.5. Telecomunica ii 
 Zona este racordat  la re eaua de telecomunica ii existent . 
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4. REGLEMENTARI 
 
4.1. Elemente de tem  
 Tema de proiectare, stabilit  împreun  cu investitorul prevede, în cadrul zonei 
studiate, amplasarea unei troi e i amenajarea i cur area fântânii existente din 
scuarul str.Nicolae Titulescu cu Str. Libert ii. 
4.2. Descrierea solu iei 
 Date care au stat la baza prezentului proiect: 

 Tema de proiectare; 
 Certificat de Urbanism, nr. 272/14.09.2015; 
 Spa iul din interiorul Scuarului str.Nicolae Titulescu cu Str.  

Libert ii, permite amplasarea Troi ei i creare accese spre fântâna existent  ce va 
urma s  fie cur it i reamenajat  de c tre investitor.  

Respectând obiectivul propus de c tre investitor i ob iunile lui  
privitoare la structura func ional , alc tuirea constructiv i expresia arhitectural , 
bineîn eles inând seama de particularit ile amplasamentului, propunem: 

 Amplasarea unei Troi e                                       Ac = 2,80 mp; 
 Reamenajarea i cur irea fântânii existente Ac = 6,20 mp; 
 Amenajare alei acces(pietonal)                         Ac = 4,40 mp; 
 Sistemul constructiv al Troi ei va fi din lemn sculptat – de 3 m în ime încastrat  

într-o caset  din metal cu h = 1,80 m care la rândul ei va fi încastrat  în soclu i 
funda ie din BA.  

 Acoperi ul este tip arpant  din lemn de r inoase, acoperit cu tabl  lindab. 
 Descrierea detaliat  a lucr rilor propuse se va face la urm toarea faz   

de proiectare – D.T.A.C. 
4.3. Principii de compozi ie pentru realizarea obiectivului 
Troi ele sau Altare la r scruci, aceste exponate ale artei ne ti, vechi mostre de 
spiritualitate româneasc , le întâlnim azi atât la sat cât i la ora . Potrivit credin ei 
populare, troi ele se construiesc la intersec iile drumurilor, pentru a alunga r ul. 
Mircea Eliade, cel mai cunoscut istoric al religiilor,afirma, în lucrarea sa ”Sacrul i 
Profanul”, c  troi a sau stâlpul cerului are rol ritual i închide axul cosmic, pentru c , 
odat  în at, teritoriul din jurul lui devine locuibil. 
”Dac  dorim cu adev rat s tim cine suntem i ce reprezent m sub soare, va trebui s  
apel m, între altele, i la sugestiile pe care ni le ofer  troi ele (descendentele 
coloanelor cerului)” scrie cercet torul Ionel Opri an în ampla antologie ”Troi e 
române ti”. 
Troi a este o construc ie din lemn format  dintr-o îmbinare a mai multor cruci 
contextual reprezentând trinitatea divin . 
Întorcându-ne în timp, acest loc din Dorohoi, numit i ”Trei fântâni” era locul  de unde 
se aproviziona centrul ora ului cu ap . Apa era adus  în centru i în locurile unde nu 
erau fântâni, cu sacaua(butoi de lemn într-o c ru  tras  de un cal). 
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Oamenii ridic  troi e în amintirea cuiva drag, în semn de mul umire sau cu rol 
protectiv. 
     Amplasarea Troi ei este în a a fel încât accesul pietonal s  nu afecteze traficul auto 
dar i aceasta s  fie vizibil  având un efect spiritual, de protec ie – vezi plan a A2 – 
propunere. 
Accesul va fi din str.N.Titulascu iar fa ada principal  a troi ei va fi paralel  cu aceast  
strad . 
4.4. Regim juridic, circula ia terenurilor 
 Regimul juridic propus este prezentat detaliat în plan a A1 i capitolul 3.6. 
privind situa ia existent . 
4.5. Regimul de în ime 

h  =  3,40 m la pazie i  5,40 m la coam . 
4.6. Modul de utilizare al terenului ce urmeaz  a fi amenajat 
Terenul ce urmeaz  a fi amenajat este în proprietatea  U.A.T. mun. Dorohoi i este de 
13,40 mp. 
 

BILAN UL TERITORIAL Sts Stc Stp Sce Sde Scp Sdp Sct Sdt 
Suprafa a terenului studiat 9000 - - - - - - - - 
Suprafa a terenului  - 110.60 - - - - - - - 
Suprafa a terenului  - - - - - - - - - 
Suprafa a construit  existent  - - -   6.20  - - - - - 
Suprafa a pietonal propus - - - - 4.40 - - - - 
Suprafa a construit  propus  - - - - - 2.80 - - - 
Suprafa a desf urat  propus  - - - - - - 2.80 - - 
Suprafa a construit  total  - - - - - - - 13,40 - 
Suprafa a desf urat  total  - - - - - - - - 13,40 

POTe=(Sce/Stp)x100 = 5,60  % 
CUTe =(Sde/Stp) = 0,056 

POTp = (Sct/Stp) x 100 = 8,14 % 
CUT = Sdt/Stp = 0,09 

  
                CUTpr = 0,09     POTpr = 8,14 % 
 
4.7. Planta ii 
 Se vor planta flori perene i de sezon, iarb  (gazon) în spa iul verde ce limiteaz  
troi a propus i fântâna existent . 
 
4.8. Echiparea edilitar  
4.8.1. Alimentarea cu ap  
 Nu este cazul.  
4.8.2. Canalizarea 
 Nu este cazul.  
 
4.8.3. Alimentarea cu c ldur  
 Nu este cazul.  
4.8.4. Alimentarea cu energie electric  
 Nu este cazul.  
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4.8.5. Alimentarea cu gaze naturale 
 Nu este cazul.  
4.8.6. Telecomunica ii 
 Nu este cazul.  
 
 

5. CONCLUZII 
 Realizarea investi iei men ionate va asigura: 

- amenajarea unui teren ce are o semantic  deosebit  pentru memoria colectiv  
i istoria Municipiului Dorohoi. 

-  pentru ridicarea gradului de stabilitate în zon  se recomand : 
o rezolvarea scurgerii rapide a apelor meteorice; 
o înierb ri i plant ri de flori i gazon; 

- ocuparea for ei de munc  într-o perioad i într-o zon  în care num rul 
persoanelor active este în continu  sc dere, datorit  reducerii masive a 
num rului de locuri de munc . 
 

 
Dup  aprobarea P.U.D., acesta constituie act de autoritate al  

administra iei locale i cap  valoare juridic . 
 Conform preciz rilor f cute de investitor lucr rile vor fi executate în regie 
proprie de c tre antreprenori autoriza i. 
 
 Pe parcursul elabor rii documenta iei, investitorul va ob ine toate avizele i 
acordurile emise de organele în drept, potrivit legisla iei în vigoare. 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
carh. Liliana Leontescu 
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