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                                MEMORIU GENERAL 
 

6. INTRODUCERE 
 

      1.1. Date de recunoaștere a documentației 
 
        NR. PROIECT :                        364 / 2017 
 

       DENUMIRE PROIECT:   CONSTRUIRE ANEXĂ PENTRU EXPLOATAȚIE  

                                                          AGRICOLĂ P+M 
 

        AMPLASAMENT:               JUD. BOTOȘANI, MUN. DOROHOI PC A/642/46                       

 Extravilan, CF/NCP 55515 
         

        BENEFICIAR:                         BRUMĂ DORINEL 

                                                           U.A.T. MUNICIPIUL DOROHOI 
                                                

       PROIECTANT GENERAL:  B.I.A. LILIANA LEONTESCU                        

 

        DATA ELABORĂRII:            mai 2017              

         

1.2. Obiectul lucrării 
 Obiectul proiectului este elaborarea soluției urbanistice, pentru realizarea unei 
anexe pentru exploatație agricole, P+M în vederea obținerii aprobării de către UAT 
Dorohoi. Planul Urbanistic de Detaliu aprobat este necesar pentru trecerea la 
elaborarea documentației tehnico-economice, în baza căreia beneficiarul urmează a 
solicita eliberarea Autorizației de Construire. 
           Amplasamentul imobilului propus este situat pe teritoriul administrativ al mun. 
Dorohoi, PC    A/ 642/46 extravilan, CF/NCP 55515, județul Botoșani. 
Terenul este în proprietatea d-lui Brumă Dorinel obținut prin C.V.C. nr.784/14.05.2014 
și C.V.C. nr. 1539/ 30.09.2015 în suprafață de 1.425,00 mp. 
           Proiectul are la bază Certificatul de Urbanism nr.393 din 20.12.2016 eliberat de 
Primăria mun. Dorohoi și presupune constuirea unei anexe pentru exploatație agricolă 
parter + mansardă. 
           Anexa pentru exploatație agricolă este o construcție situată în extravilan într-o 
zonă ce este populată cu astfel de construcții dar la o distanță considerabilă de 
localitatea de reședință, menită să adăpostească scule și alte bunuri ale acestora, 
precum și spații de locuit.  
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2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE ȘI ÎN ZONĂ 
 
2.1.Concluzii din documentaţii elaborate 

 

2.1.1.Situarea obiectivului în cadrul localității 

 
 Investiția se va realiza pe terenul ce este situat pe teritoriul administrativ al mun. 
Dorohoi, PC    A/ 642/46 extravilan, CF/NCP 55515, județul Botoșani, obținut prin  
C.V.C. nr.784/14.05.2014 și C.V.C. nr. 1539/ 30.09.2015 în suprafață de 1.425,00 mp de 
către d-l Brumă Dorinel. 
           Terenul în formă trapezoidală, are o deshidere în partea de Nord de 17,60 m la 
drumul de exploatare din pietriș, pe latura de Est în lungime de 80,80 m se învecinează 
cu un teren în proprietatea d-lui Poroc, pe latura de Sud în lungime de 24,50 m se 
învecinează cu un teren în proprietatea d-lui Păduraru Gheorghe iar pe latura de Vest 
în lungime de 70,20 m se învecinează cu un teren în proprietatea d-lui Brumă Cristinel. 
 
2.1.2.Concluziile studiilor de fundamentare 

 
          Investiția se va realiza în baza studiilor de fundamentare:ridicare topografică și 
studiu geotehnic. 
          Ridicarea topografică cu avizul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Botoșani și studiu geotehnic cu referat privind verificarea de calitate la cerința Af.  
 
2.1.3.Prescripții și reglementări din documentații elaborate  

 
          Amplasamentul se situează în PC 642/6 zonă cu terenuri arabile – conform 
documentației faza P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.65/29.03.2007. 
          Certificatul de urbanism nr.393/20.12.2016 stabilește condițiile necesare 
realizării unei anexe pentru exploatație agricolă, bazin vidanjabil betonat și 
împrejmuire teren. 
 
2.2.Concluzii din documentaţii elaborate concomitent cu P.U.D. 

 

          Propunerile pe care le înaintează beneficiarul vin în concordanță cu funcțiunile 
existente stabilite prin P.U.G. – Dorohoi și vin spre completarea funcțiunilor existente                   
terenuri agricole (arabile, fânețe, pășuni, vii, livezi), anexa gospodărească propusă 
servindu-i ca punct de lucru în realizarea culturilor de legume,fructe viță de vie și de 
locuire. 
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3. SITUAȚIA EXISTENTĂ 
 
3.1. Accesibilitatea la căile de comunicație 

    Terenul destinat obiectivului ce face subiectul prezentei documentații este 
amplasat în municipiul Dorohoi, în extravilanul localității, conf. C.U. Accesul principal 
pietonal şi carosabil spre zona amplasamentului, se realizează printr-un drum de 
exploatare din pietriș cu lățimea de 7.10 m ce debușează în DN 29B – Dorohoi -  
Botoșani. 
 
3.2. Suprafață ocupată, limite și vecinătăți 

               Soluția de organizare funcțională a terenului este condiționată de forma 
terenului disponibil trapezoidal în S = 1.425,00 mp, cu front de 17,60 m la drumul de 
exploatare. 
               Zona de amplasament și vecinătățile în cadrul zonei studiate sunt: 

-  Nord - drumul de exploatare din pietriș - 17,60 m; 
-  Est     - teren în proprietatea d-lui Poroc -  80,80 m; 
-  Sud    - teren în proprietatea d-lui Păduraru Gheorghe -  24,50 m; 
-  Vest   - teren în proprietatea d-lui Brumă Cristinel - 70,20 m. 

 
Zona învecinată este ocupată de terenuri agricole, anexe pentru exploatație  

agricolă, circulații pietonale și carosabile ce aparțin domeniului public. Proprietățile 
sunt delimitate de împrejmuiri( din metal sau lemn) și porți la accese.  
 
3.3. Suprafațe de teren construite și suprafețe de teren liberei 

 

Terenul este liber de construcții 
P.O.T. existent = 0 %;       C.U.T. existent = 0,00 
 

3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic. 

            În momentul de față, conf. P.U.G. Dorohoi zona are destinația de terenuri 
agricole (arabile, fânețe, pășuni, vii, livezi) și funcțiuni complementare ( anexe 
gospodărești ). 

 
3.5. Titlul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate. 

            În cadrul zonei studiate există terenuri ce se încadrează în următoarele categorii 
de proprietate: 

• Zona stăzilor 
Drum acces - pietriș 
Cale de acces  - pământ 

• Terenuri private – proprietăți private 
Terenul studiat – teren proprietate privată aparținând d-lui Brumă Dorinel. 
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3.6. Condițiile studiului geotehnic privind condițiile de fundare. 

            Amplasamentul propus nu ridică probleme de stabilitate și se poate amolasa 
construcția propusă. 
             Fundarea se va realiza prin depășiurea obligatorie a stratului de sol vegetal, 
respectându-se condițiile de încastrare în stratul viu și adâncimea de fundare. 
             Se recomandă fundarea directă în complexul argilos prăfos plastic vârtos. 
             Presiunea convențională de bază se va considera după cum urmează: 
             Pentru adâncimea de fundare D = 1,2 m – Ppl = 180 Kpa. 
             În forajul executat apa subterană nu a fost interceptată, fiind cantonată la 
adâncime mai mare decât adâncimea forajului executat. 
             Întrucât terenul de fundare se încadrează în categoria pământuri sensibile la 
umezire grupa A, la proiectare, execuție și exploatarea construcției se vor 
respectaprescripțiile Normativului P7/2000. 
 

3.7. Accidente de teren cu precizarea poziției acestora. 

             Nu au fost evidențiate accidente de teren. Amplasamentul propus nu ridică 
probleme de stabilitate și se poate amplasa construcția propusă. 
              Categoria geotehnică 2 și risc geotehnic moderat. 

 

3.8. Adâncimea apei subterane. 

              În forajul executat apa subterană nu a fost interceptată, fiind cantonată la 
adâncimea mai mare decât adâncimea forajului executat. În puțurile existente în zonă 
apa subterană apare la adâcimi de 8,00 -  9,00 m. 
 

3.9. Parametri seismici caracteristici zonei. 

              Ks – coeficient de seismicitate = 0,16g 
 Tc – perioada de colț = 0,7 s 
               Adâncimea de îngheț a amplasamentului este de 1.00 – 1.10 m de la suprafața 
terenului. 
 
3.10. Echiparea existentă. 

              În zona amplasamentului există posibilitatea racordării la energie electrică. 
 

4. REGLEMENTARI 
 
4.1. Obiective noi solicitate prin temă. 
              Tema program propusă de beneficiar este CONSTRUIRE ANEXĂ PENTRU 
EXPLOATARE AGRICOLĂ P+M, BAZIN VIDANJABIL BETONAT + ÎMPREJMUIRE TEREN. 
              Proiectul prevede realizarea următoarelor obiecte: 

A. CONSTRUIRE ANEXĂ P+M 

• Parter și mansardă destinat locuirii.  
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ANEXĂ P+M  Ac = 126,55 mp; Acd = 186,50 mp; 
Dimensiunile în plan sunt conform planșei (U3 – Reglementări Urbanistice); 
Hmax (coamă) = 7,50 m 
Hmax (streșină) = 2,75 m 
 

B. ECHIPARE TEHNICO -  EDILITARĂ 

• Racord energie electrică din rețeaua electrică existentă în zonă; 

• Alimentare apă din puț de apă de adâncime; 

• Canalizare proprie dotată cu bazin vidanjabil. 
 

• Racord energie electrică din rețeaua electrică existentă în zonă 
În prezent în zonă, în vecinătatea amplasamentului există rețele de energie electrică de 
joasă, medie și înaltă tensiune, la care se va racorda construcția propusă. 
 

• Alimentare apă din puț de apă de adâncime 
Construcția se va racorda la un puț forat prevăzut cu hidrofor, printr-un branșament 
proiectat cu această ocazie. 
Apa rece de consum va îndeplini condițiile de potabilitate conform prescripțiilor 
prevăzute în STAS 1342. 
Hidrofor 

� Vas de expansiune 50l; 
� Putere pompă minim 900w; 
� Tensiune 220 V; 
� Pompă centrifugală, monocelulară, cu turbină din alamă; 
� Motor asincron, monofazat. 

 

• Canalizare proprie dotată cu bazin vidanjabil. 
În zona aferentă construcției nu există rețea de canalizare publică. 
Rețelele exterioare de analizare vor apele uzate din clădire și le vor dirija către bazinul 
vidanjabil proiectat și amplasat în incinta proprietății. Conducta care preia apele 
menajere de la imobil se realizează din PVC 110 mm. 
 

C. SPAȚIU VERDE – ocupă o suprafață de cca 1.025,00 mp unde este inclusă și 
grădina de legume și pomi fructiferi.                            

 
D. PLATFORMĂ AUTO,DEPOZITARE  – ocupă o suprafață de cca 162,85 mp 

realizate din pietriș. 
 
4.2. Funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcției. 
            Amplasarea și funcționalitatea obiectivelor propuse sunt în concordanță cu 
tema de proiectare și nevoile de derulare a investiției. 
            Funcțiunea principală a parcelei va fi cea de cultivare cu legume și fructe precum 
și de locuire. 
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4.3. Principii de compoziție pentru realizarea noilor obiective. 
DISTANȚE 

            Anexa propusă va fi amplasată pe următoarele aliniamente: 
- Față de limita dinspre drumul de acces          - 11,40 m ( 13,95 m) 
- Față de limita din est   (proprietate privată)  -   2,00 m (2,45 m) 
- Față de limita din sud   (proprietate privată)  - 58,15 m (45,00 m) 
- Față de limita din vest   (proprietate privată)  -  4,60 m 

 
 

ACCESE PIETONALE ȘI AUTO 
Accesul auto și pietonal se face din drumul de acces(exploatare) existent, pe 

latura de nord, conform planșei anexate. Acest drum de exploatare asigură acesul la 
parcela studiată de la DN 29B ( Dorohoi – Botoșani). Drumul are o lățime de 7,10 m 
cu 2 benzi de circulație este din pietriș și deservește terenurile agricole aflate în 
extravilanul localității.  
 

ACCESE UTILAJE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR 
Accesul utilajelor de stingere a posibilelor incendii se poate face din DN29B la 

care este racordat drumul existent din pietriș în lățime de 7.10 m. 
 
4.4. Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente 
Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente în zonă se 
va realiza prin materialele utilizate, prin destinația și prin regimulde înălțime propus. 
 
4.5. Principii de intervenție asupra construcțiilor existente. 
La o distanță de aproximativ 30,00 m spre vest există o anexă S+P+M. 
 
4.6. Modalități de organizare și armonizare a construcțiilor propuse cu cele existente: 
Conform P.U.G. al municipiului Dorohoi aprobat – folosința actuală trecută în 
certificatul de urbanism fiind teren agricol cu permisiuni de realizări de construcții 
aferente exploatațiilor agricole – armonizarea se va realiza prin materialele utilizate și 
conformarea acoperișului - șarpantă în două ape. 
 
4.7. Principii și modalități de integrare și valorificare a cadrului natural și de adaptare 
a soluțiilor de organizare la relieful zonei. 
Amplasarea obiectivului în cadrul terenului s-a realizat luând în calcul forma terenului, 
panta acestuia, amplasarea terenului în raport cu clădirile existente, poziția acestuia 
față de străzile adiacente.  
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4.8. Condiții de instituire a regimului de zonă protejată și condiționări impuse de 
acesta. 
Zona studiată nu prezintă un caracter special din punct de vedere al faunei, vegetației 
sau al construcțiilor existente pentru a fi impuse condiții speciale de protecție. 
 
4.9. Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării. 
Construcția propusă nu va influiența semnificativ poluarea din zonă. Îndepărtarea 
deșeurilor se va realiza periodic, în baza unui contract încheiat între beneficiar și o 
firmă de specialitate. Vor fi respectate normele de igienă privind mediul de viață al 
populației. 
 
4.10. Prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului. 
În acest P.U.D.  nu au fost propuse spre a fi realizate alte obiective decât cele propuse 
în zona studiată. 
 
4.11. Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi, amenajări exterioare. 
Aceste lucrări constau în plantații de aliniament la frontul drumului(gard viu); 
Restul spațiului verde va fi folosit ca teren pentru grădina de legume, plantării de pomi 
fructiferi și viță de vie. 
 
4.12. Profiluri transversale caracteristice+circulație. 
Terenul în cadrul zonei studiate este înclinat, cu panta dinspre est spre vest. 
Construirea anexei nu influiența semnificativ traficul auto și pietonal din zonă. 
 
4.13. Lucrări necesare de sistematizare verticală. 
Se propun lucrări de sistematizare în vederea adaptării cât mai bune a construcțiilor la 
teren, respectând configurația topografică a acestuia. 
La elaborarea soluției de sistematizare verticală se vor avea în vedere următoarele 
criterii: 

- Asigurarea unor accese carosabile și pietonale lesnicioase la clădire. 
- Asigurarea pantelor necesare evacuării apelor rezultate din precipitații și topirea 

zăpezii. 
 
4.14. Regimul de construire ( alinierea și înălțimea construcțiilor, POT, CUT ). 
Anexa va avea regimul de înălțime P+M. 
 
 

ALINIEREA CONSTRUCȚIILOR 
 

Limitele terenului propus pentru realizarea investiției sunt limitele proprietății, conf. 
Extras de CF. 
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ALINIAMENT OBLIGATORIU PENTRU CONSTRUCȚII 
 
Anexa propusă va fi amplasată pe următoarele aliniamente: 

- Față de limita dinspre drumul de acces          - 11,40 m ( 13,95 m) 
- Față de limita din est   (proprietate privată)  -   2,00 m (2,45 m) 
- Față de limita din sud   (proprietate privată)  - 58,15 m (45,00 m) 
- Față de limita din vest   (proprietate privată)  -  4,60 m 

 
 

 
ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR 
 

Anexă P+M 
Hmax (coamă) = 7,50 m 
Hmax (streșină) = 2,75 m 
 
PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI 
Procentul de ocupare propus P.O.T. = 9,80 % 
COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENULUI 
Coeficientul de utilizare propus C.U.T. = 0,15 
 
 
4.15. Asigurarea utilităților ( surse, rețele, racorduri ). 
 

• Alimentarea cu apă din puț de apă de adâncime 
Construcția se va racorda la un puț forat prevăzut cu hidrofor, printr-un branșament 
proiectat cu această ocazie.Apa rece de consum va îndeplini condițiile de potabilitate 
conform prescripțiilor prevăzute în STAS 1342. 

• Canalizare proprie dotată cu bazin vidanjabil betonat. 
În zona aferentă construcției nu există rețea de canalizare publică. Rețelele exterioare 
de canalizare vor prelua apele uzate din clădire și le vor dirija către bazinul vidanjabil 
proiectat, amplasat în incinta proprietății. Conducta care preia apele menajere de la 
imobil se realizează din PVC 110 mm. 

• Racord energie electrică din rețeaua electrică aeriană. 
În prezent în zona și vecinătatea amplasamentului există rețele de energie electrică de 
joasă , medie și înaltă tensiune la are se va racorda și construcția propusă. 
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5. BILANȚ TERITORIAL, ÎN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT 
 
Zone funcționale care alcătuiesc amplasamentul studiat sunt: 

- Perimetrul propriu-zis al construcțiilor:anexă pentru exploatație agricolă; 
- Zonă cu spații verzi (grădina de legume, plantării de pomi fructiferi și viță de 

vie) și spații plantate de aliniament; 
 

- Zonă platformă depozitare; 
- Zonă pentru echipare edilitară – bazin vidanjabil betonat, puț de mare 

adâncime. 
Propunerile ce se institue în zonă sunt prezentate în planșa U3 – ”Reglementări 
Urbanistice”. 
 
                 BILANȚ TERITORIAL, ÎN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT 
 
 

BILANŢUL TERITORIAL Sts Stp Sce Scp Sdp Spp Scp Svp  

Suprafaţa terenului studiat 6700 - - - - - - -  

Suprafaţa terenului proprietate - 1425 - - - - - - 100% 

Suprafaţa construită existentă - - -    - - - - - - 

Suprafaţa construită propusă - - - 126,55    - - - - 9% 

Suprafaţa constr. Desf. propusă - - - - 182,05  - - - 

Suprafaţa pietonal propus -  - - - 110,6  - 8% 

Suprafaţa carosabil propus - - - - - - 162,85  11% 

Suprafaţa spațiu verde propus - - - - - - - 1025,0   72% 

POTe=(Sce/Stp)x100 = 0  % 
CUTe =(Sde/Stp) = 0 

POTp = (Sct/Stp) x 100 = 9,8 % 
CUT = Sdt/Stp = 0,15 

  
                POTpr = 9,8 %                                                                      CUTpr = 0,15   
 
6. CONCLUZII 
 
6.1. Consecințele realizării obiectivelor propuse. 
Investiția propusă crează locuri de muncă și spații de depozitare necesare derulării 
unor investiții. 
 
6.2. Măsuri ( sarcini ) ce decurg în continuarea P.U.D.-ului. 
Investiția se va realiza integral de beneficiar: 

1. Eliberare amplasament; 
2. Echipare; 
3. Construire obiective studiate; 
4. Accese carosabile și parcări; 
5. Spații verzi, amenajări exterioare, împrejmuiri. 
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Propunerile din cadrul PUD prin Hotărârea Consiliului Local va putea trece la fazele PAC 
și Pth de proiectare. 
După aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, acesta se constitue în act de autoritate 
al administrației locale și capătă valoare juridică. 
Pe parcursul elaborarii documentației, investitorul va obține toate avizele și acordurile 
emise de organele în drept, potrivit legislației în vigoare. 
În cazul devierii de conducte, această operațiune se va face pe cheltuiala beneficiarului 
de investiție și cu asistarea tehnică de specialitate. 
 
 
Întocmit, 
Carh. Leontescu Liliana 
 
Coordonat, 
Arh.urb. Munteanu I.Rodica 


