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1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
DOROHOI

Investitor:
Proiectant general:

SC AGROTRANS BV SRL DOROHOI
B.I.A. MIHĂILESCU MIHAI

Amplasament:

Data elaborării:

INTRAVILAN MUNICIPIUL DOROHOI
strada SASA PANA fn, CF 53084
OCTOMBRIE 2015
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1.2. Obiectul lucrării
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 parcelă, în corelare cu funcţiunea predominantă şi vecinătăţile imediată.
Documentaţia are caracter de reglementare specifică şi se elaborează pentru aprofundarea
prevederilor din Planul Urbanistic General, corelate cu condiţionările din Certificatul de
Urbanism
Obiectul prezentului PLAN URBANISTIC DE DETALIU
prezentat în
continuare sub denumirea prescurtată P.U.D., îl constituie studierea şi stabilirea unor condiţii
urbanistice privind Amplasare Statii Peco Transportabile, SKID GPL și Spațiu Deservire, strada
Sasa Pana fn CF 53084, municipiul Dorohoi, Jud. Botoşani.
Documentaţia se elaborează în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul", corelată cu HGR 525/1996, cu cadrul conţinut elaborat de
MLPAT cât şi cu alte reglementări în materie de urbanism şi amenajare a teritoriului. Prezentul
PUD capătă, după aprobare, valoare juridică şi se constituie în act de autoritate al administraţiei
locale.
1.3. Baza legală
Pentru întocmirea Planului Urbanistic de Detaliu este strict necesar a se ţine
seama de legislaţia specifică urbanismului, precum şi de legislaţia complementară domeniului,
astfel:
- Legea nr. 50/1991 – privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată cu
modificările şi completările ulterioare
- Ordinul 37/N/2000 al MLPAT
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului
- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările ulterioare
- Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 republicată, cu modificările ulterioare
- Legea apelor nr. 107/1996
- Legea cadastrului imobiliar şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 cu modificările ulterioare
- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
- Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia, cu modificările
ulterioare
- Legea privind circulaţia juridică a terenului nr. 54/1998
- Legea privind exproprierea din cauza de utilitate publică nr.33/1994
- Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 43/1997 – republicată)
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
- H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu
completările şi modificările ulterioare
- Codul civil
REGLEMENTĂRI TEHNICE
-

Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu
(indicativ GM –37/N – 2000).
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2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ
2.1. Concluzii din documentaţii elaborate
Terenul care face obiectul prezentului P.U.D. situat în intravilan Municipiul
Dorohoi, strada Sasa Pana fn, CF 53084, municipiul Dorohoi, Jud. Botoşani.
Conform prescripţiilor din Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de
Urbanism al Mun. Dorohoi, terenul se găseşte într-o zonă rezidenţială cu clădiri P+4E. Terenul
pe care se va realiza investiția este situat în intravilan Municipiul Dorohoi, strada Sasa Pana fn,
CF 53084, Jud. Botoşani.
2.2. Concluzii din documentaţii elaborate concomitent cu PUD
Din analiza studiilor topografice şi după executarea măsurătorilor efectuate, s-a
constatat că terenul nu prezintă o declivitate mare. Pentru realizarea investiției, va fi necesară o
suprafaţă teren de 800 mp.
Zona de intensitate seismică este E, caracterizată prin:
- coeficient de seismicitate 0,15
- perioadă de colţ
0,7
- adâncime îngheţ
1,10 m.
3. SITUAŢIA EXISTENTĂ
Planul urbanistic de detaliu se întocmeşte in conformitate cu condiţiile impuse de
certificatul de urbanism şi la iniţiativa investitorului, în scopul amenajarii unui spatiu comercial
in speta o farmacie.
3.1. Accesibilitatea la căile de comunicaţie
Accesul pietonal și rutier se realizează din strada Sasa Pana .
3.2. Suprafaţa ocupată, limite şi vecinătăţi
Suprafata ocupata este de 150 mp
3.3. Suprafeţe de teren construite şi suprafeţe de teren libere
În jurul spatiului propus spre amenajare si schimbare de destinatie se vor amenaja cai de
acces si spatii verzi.
3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic
Zona studiată are ca funcţiune predominantă locuirea, zona fiind rezidenţială cu
clădiri de tip urban. Blocurile de locuit au regim de înălţime parter, P+4E, sunt construite din
cărămidă cu acoperiş tip terasa.
3.5. Destinaţia clădirilor
Destinaţia clădirilor a fost specificată anterior.
3.6. Tipul de proprietate asupra terenurilor


Terenul studiat, în suprafaţă de 800,00 mp are următoarele forme de proprietate:
proprietate privata
800 mp
3.7. Concluziile studiului geotehnic privind condiţiile de fundare

Fundarea se va realiza prin depăşirea obligatorie a stratului de umplutură şi sol
vegetal, respectându-se condiţiile de încastrare în stratul viu şi adâncimea de fundare conform
Normativului P 10 / 86 în vigoare
Zona de intensitate seismică este E, caracterizată prin:
- coeficient de seismicitate 0,15
- perioadă de colţ
0,7
- grad seismic asimilat
VII
- adâncime îngheţ
1,05-1,10 m.
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3.8. Analiza fondului construit existent
Structura şi starea clădirilor din vecinătatea amplasamentului sunt specificate în
planşa nr. 2.
3.9. Echipare edilitară
3.9.1. Alimentarea cu apă
Zona studiată dispune de alimentare cu apă în sistem centralizat.
3.9.2. Canalizarea
Există reţea de canalizare menajeră.
3.9.3. Alimentarea cu căldură
Alimentarea cu căldură a zonei studiate se face pe baza de CT cu gaze naturale
3.9.4. Alimentarea cu energie electrică
In zona studiată alimentarea cu energie electrică nu ridică probleme deosebite,
construcţiile existente fiind racordate la sistemul energetic naţional.
3.9.5. Alimentarea cu gaze naturale
Zona este alimentată cu gaze naturale.
3.9.6. Telecomunicaţii
Zona este racordată la reţeaua de telecomunicaţii existentă.
4. REGLEMENTĂRI
4.1. Elemente de temă.
Tema de proiectare, stabilită împreună cu investitorul prevede, în cadrul zonei
studiate, Amplasarea a doua statii peco transportabile, amplasare SKID GPL și un spațiu
pentru deservire, intravilan Municipiul Dorohoi, strada Sasa Pana fn, CF 53084 Jud.
Botoşani.
Respectând obiectivele propuse de către investitor şi opţiunile lui privitor la:
structura funcţională, alcătuirea constructivă şi expresia arhitecturală, şi ţinând seama de
particularităţile amplasamentului propunem , coroborate cu obtinerea avizelor din partea
Agentiei de Protecția Mediului Botosani, Direcția de Sănătate Publica, Grupul de
Pompieri Nicolae Iorga , acordul autentic al vecinilor propunem Amplasarea a doua
statii peco transportabile, amplasare SKID GPL și un spațiu pentru deservire,
intravilan Municipiul Dorohoi, strada Sasa Pana fn, CF 53084 Jud. Botoşani.
4.2. Descrierea soluţiei
Date care au stat la baza prezentului proiect
 Tema de proiectare
 Actele de proprietate ale construcţiei
 Studii topografice
 Certificat de Urbanism
Conform temei de proiectare şi discuţiilor cu beneficiarul de investiţie, avute pe
parcursul elaborării studiului, se prevede :
- amplasarea a doua statii Peco Transportabile pentru carburanti- benzina și motorina
cu capacitati de 12 mc fiecare, un SKID GPL pentru distributie gaz lichefiat la autoturisme și
un spațiu pentru deservire.
- realizarea unei pltforme betonate, accese, parcari. Amenajarea se va realiza pe toată
incinta studiata și va cuprinde platforme betonate din pavele vibropresate.
- statiile de distributie carburanti sunt alcătuite din pompe de alimentare cu recuperare
și recirculare de vapori, rezervoare de combustibil 2x2 x 6 mc fiecare și 5000 l în cazul SKID
GPL, spațiu de deservire pentru persoanele aflate la alimentare.
- realizarea a doua ziduri antiexplozie conform planurilor și masurilor dispuse de
avizatori.
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4.3. Organizarea circulaţiei
Accesul principal în incinta este rutier şi se face din strada Sasa Pana. Capacitatea
obiectivului nu impune modificarea sau amplificarea circulaţiei carosabile şi pietonale existente.
4.4. Regim juridic, circulaţia terenurilor
În capitolul 3.6. privind situaţia existentă, s-a specificat regimul juridic al
terenului. Actele doveditoare privind proprietatea asupra terenului sunt anexate prezentului
studiu.
Pentru realizarea obiectivului este necesară o suprafaţa de 44,00 mp, teren proprietatea SC
Agrotrans BV SRL Dorohoi.
4.5. Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor
Aliniamentul propus reprezintă limita admisibilă a obiectivului şi este specificat
în planşa nr. 3, Reglementări urbanistice.
Criteriile care au stat la baza determinării aliniamentelor propuse au fost
următoarele:
Criterii funcţionale:
- asigurarea suprafeţelor construite maxime necesare, corespunzător procentului
de ocupare la sol, stabilit prin Planul Urbanistic General al Municipiului
Dorohoi şi Regulamentului de Urbanism aferent zonei, care nu ne modifica.
- necesitatea adaptării la teren;
4.6. Regimul de înălţime
- Parter- obiective tehnologice temporare
4.7. Modul de utilizare al terenului
BILANŢ TERITORIAL
Teren proprietate S.C. AGROTRANS B.V. S.R.L. – 800,00 mp
Nr.
crt.

1
2
3

Construcţii, utilităţi

Teren situație existenta
Statii Peco, Skid și spațiu
deservire
Teren liber neconstruit
Total

C.U.T. = 0,06

Existent
Sc
Scd
mp
mp

Propus
Sc
mp

Scd
mp

800,00
-

-

44,00

44,00

756,00
800,00

-

44,00

44,00

P.O.T. = 6,00%

4.8. Plantaţii
În jurul spațiului propus a se amenaja sunt spaţii verzi, cai de acces rutiere si pietonale.
4.9. Echiparea edilitară
Zona dispune de toate categoriile de utilităţi, iar în conformitate cu avizele de
amplasament obţinute de la deţinătorii de reţele, amenajarea poate fi realizată fără afectarea
acestora.
4.9.1. Alimentarea cu apă
Amplasamentul propus nu afectează reţelele apă
4.9.2. Canalizare
Amplasamentul propus nu afectează reţelele existente.
4.9.3. Alimentarea cu căldură
- nu este cazul
4.9.4. Alimentarea cu energie electrică
Imobilul este racordat la reţea .
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4.9.5. Alimentarea cu gaze naturale
Zona este racordată la reţeaua de gaze din zonă.
5. CONCLUZII
Realizarea investiţiei menţionate va asigura:
amenajarea unui teren liber prin amplasarea unor construcții tehnologice și
prestari de servicii într-o zonă de locuinţe a mun. Dorohoi asigurand astfel compatibilitatea cu
zona de locuire.
ocuparea forţei de muncă într-o perioadă şi într-o zonă în care numărul
persoanelor active este în continuă scădere, datorită reducerii masive a numărului de locuri de
muncă.
Întreaga incinta va fi amenajata cu mobilier specific: cosuri de gunoi, jardiniere,
banchete, corpuri de iluminanat, elemente de semnalizare, elemente de supraveghere și alarma.
Spațiul de deservire: cuprinde realizarea unui spațiu realizat pe structura metalica
cu panaouri termoizolante cu regim de înălțime parter și va adaposti functiuni de servici.
Accesele la spațiul de deservire vor fi independente de fluxul de alimentare la
statiile Peco și SKID iar compartimentarile interioare vor fi exclusiv pentru functiuni de servicii
în cadrul activitatilor din incinta.
După aprobarea PUD, acesta se constituie în act de autoritate al administraţiei
locale şi capătă valoare juridică .
Conform precizărilor investitorului lucrările vor fi executate de către antreprenori
autorizaţi.
Pe parcursul elaborării documentaţiei, investitorul va obţine toate avizele şi
acordurile emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare.
ÎNTOCMIT,
arh. Mihai Mihăilescu
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Anexă P.U.D.

CAIET DE SARCINI

Cap. I. DATE GENERALE
Planul Urbanistic de Detaliu urmăreşte realizarea următoarelor obiective:
1. utilizarea funcţională permisă a parcelei
2. condiţiile concrete de conformare şi amplasare a construcţiei
Cap. II. LIMITELE PARCELEI
Limitele parcelei sunt prezentate detaliat în planşa nr. 5 – OBIECTIVE DE
UTILITATE PUBLICĂ / REGIM JURIDIC AL TERENULUI / CIRCULAŢIA TERENULUI
- aliniament stradaL 6,00 m.
BILANŢ TERITORIAL
Teren proprietate S.C. AGROTRANS B.V. S.R.L. – 800,00 mp
Nr.
crt.

1
2
3

Existent
Sc
Scd
mp
mp

Construcţii, utilităţi

Teren situație existenta
Statii Peco, Skid și spațiu
deservire
Teren liber neconstruit
Total

C.U.T. = 0,06

Propus
Sc
mp

Scd
mp

800,00
-

-

44,00

44,00

756,00
800,00

-

44,00

44,00

P.O.T. = 6,00%

Cap. 3. UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ A PARCELEI
3.1.
Parcelele delimitate conform cap. 2 şi planşei nr. 3 se poate utiliza pentru amplasarea
clădirilor propuse.
Cap. 4. CONDIŢII DE CONFORMARE ŞI AMPLASARE A
CONSTRUCŢIILOR
4.1.
AMPLASAREA CONSTRUCŢIEI
Aliniamentele propuse (edificabilul construcţiilor) vor fi identice cu aliniamentele
parcelelor destinate amplasamentului (planşa nr. 3 – REGLEMENTĂRI)
4.2.
CARACTERISTICI VOLUMETRICE
- regim de înălţime
–P
4.3.
EXPRESIE ARHITECTURALĂ
Bloc de locuinte colective P+4E
- acoperişul tip terasa
4.4.
AMENAJĂRI EXTERIOARE
4.4.1. ACCESE CAROSABILE
Nu sunt necesare lucrări de bordurare sau marcaje.
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4.4.2. ACCESE PIETONALE
Capacitatea obiectivului nu impune modificarea sau amplificarea circulaţiei carosabile şi
pietonale existente.
Cap. 5. PROMOVAREA INVESTIŢIEI
5.1.
Planul Urbanistic de Detaliu privind Amplasare Statii Peco Transportabile, SKID GPL și
Spațiu Deservicre, strada Sasa Pana fn CF 53084, municipiul Dorohoi, Jud. Botoşani.,
împreună cu caietul de sarcini aferent, devin ca urmare a aprobării lor, acte de autoritate
ale administraţiei publice locale, pe baza cărora se poate elibera Certificatul de urbanism
şi se poate actualiza regimul juridic, economic şi tehnic al terenului. P.U.D. va constitui
criteriul de judecată în scopul eliberării Autorizaţiei de Construire.
5.2.

Proiectul pentru obţinerea autorizaţiei de construire va fi întocmit conform legii nr.
50/1991 republicată şi Ordinul MLPAT nr. 91/1991.
Proiectul va fi întocmit de arhitect autorizat pentru partea de arhitectură şi inginer
autorizat pentru partea de structură.
Proiectul pentru obţinerea autorizaţiei de construire va fi însoţit de următoarele avize şi
acorduri:
- Certificat de Urbanism
- Acte proprietate
- Hotărârea de Consiliu privind aprobarea PUD
- Caietul de sarcini, anexă la PUD aprobat
- Avizul deţinătorilor de reţele de utilităţi nominalizate de personalul tehnic al
Primăriei prin Certificatul de Urbanism.
- Acordul locatarilor direct invecinati
5.3. Proiectul de execuţie pentru obiectivul cuprins în PUD se va întocmi şi se va prezenta la
autorizare cu condiţia respectării prevederilor legale privitor la:
- regimul avizării şi autorizării lucrărilor de construcţii (L 50/1991 republicată)
- sistemul calităţii în construcţii şi al exigenţelor privitor la asigurarea performanţelor
esenţiale (L 10/1995)
- normativele specifice PSI.
Cap. 6. CONDIŢII DE FUNCŢIONARE ŞI ÎNTREŢINERE
Se admite recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivului numai după închiderea tuturor
lucrărilor de construcţii şi amenajări exterioare şi după realizarea tuturor racordurilor de
utilităţi aferente obiectivului.
- exploatarea construcţiilor şi amenajărilor exterioare va respecta condiţiile impuse prin
acordul de mediu şi prin avizul PSI.
- depozitarea deşeurilor se va face în recipiente închise, iar evacuarea lor se face
periodic, prin grija proprietarului.

Întocmit,
Arh. Mihai Mihăilescu
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