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ANEXĂAGRICOLĂ P
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H
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-
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arh.POPA Alexandra Laura iul.2018
arh.POPA Alexandra Laura

specificație

data
reglementări urbanistice

D E

nume semnătura scara

1:500

ȘOLTUZ GHEORGHE CRISTIAN

P.U.D. CONSTRUIRE ANEXE
PENTRU EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ

PUD.03

45/2018

cerința

PUD

SC ARHISFERA CONSTRUCT SRL
aleea Viilor, nr.1, mun.Botoșani, jud.Botoșani

J7/445/17.10.2016 CUI 36640493

arh.TULBURE G. Mihai

accese propuse

alei pietonale propuse

teren liber neconstruit

reglementări urbanistice

limite de proprietate vecini

plantaţie arboricolă propusă

platforme carosabile propuse

limită de proprietate
ȘOLTUZ Gheorghe Cristian

limita zonei studiate

platforme carosabile existente

limite

existent

propus

construcţie propusă

împrejmuire propusă

ȘOLTUZ Gheorghe Cristian
suprafaţă / mp %

teren 3066,00
din care curți construcții

teren/sp.verzi
0,00

3066,00

100,00
-

94,65
anexe agricole
carosabil
pietonal

0,00
0,00
0,00

3,30
1,00
1,05

existent propus
3066,00

SC=SDC

166,00
2900,00
101,00
30,00
35,00

POTpropus = 3,30 %
CUTpropus = 0,03

POTexistent= 0,00 %
CUTexistent= 0,00

BILANȚ TERITORIAL P.U.D.

acceleraţia terenului pentru proiectare

perioada de control (colt)

valoarea încărcării de zăpadă pe sol

presiunea de referinţă a vântului

categoria de importanţă

clasa de importanţă şi expunere la cutremur

grupa

ag= 0,15 g (Cod de proiectare P100 - 1/2013)

0,7 sec (Cod de proiectare P100 - 1/2013)

S0.K = 2,0 kN/m2 (CR1 - 1 - 3- 2012)

qref' = 0,7 kN/m2 (CR1 - 1 - 4- 2012)

D - construcţie de importanţă redusă (H.G. 766/1997 Anexa 3)

IV - construcţie de importanţă mică (P100 - 1/2013)

A4

total carosabil+pietonal 0,00 -65,00

coord.urb.

proiectat

desenat

referat / expertiza nr. / data
beneficiar:

titlu proiect:

amplasament:

proiect nr.

faza

planșa nr.

Nr.CAD/CF 52474,P.C. 670/3, extravilan
mun.Dorohoi, jud.Botoșani

coord.urb.
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