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construcție industrială de importanță
redusă ”D” - clasa de importanță IV
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P.U.Z. CONSTRUIRE DEPOZIT
MATERIALE DE CONSTRUCȚII, ANEXĂ
ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
str. Oborul Nou (DS 3368), mun.Dorohoi, jud. Botoșani

arh.stag. Alexandra Laura POPA

C314.2016

profil stradal str. Oborul Nou

str. colectoare, categoria a III-a

profil transversal existent-menținut
ianuarie.2017

SC GLOBAL INVEST
HOLDING SRL DOROHOI
prin Liviu CÎȘLARIU

reglementări urbanistice
zonificare

P.C. 3374(CF/NC 53905)
proprietate privată

SC "GLOBAL INVEST HOLDING" SRL
teren arabil în intravilan care își va schimba
regimul economic în CURȚI CONSTRUCȚII

și funcționalitatea din L.m.e. în I.p.

U.T.R. nr.2

PUZ

accese

alei și platforme pietonale existente

reglementări urbanistice

circulație auto de tranzit
str. Oborul Nou - asfalt

suprafața terenului aflat în
studiul P.U.Z. de față = 5725,0 mp
teren fâneață în intravilan

limita de proprietate parcelă studiată

căi de acces existente

zonă circulație carosabilă

zonificare

parcaje propuse

zonă edificabil

zonă circulație pietonală

limite cadastrale de proprietate

limită unitate teritorială

construcții existente

zonă spații verzi

plantație arboricolă propusă

1

verificatori/experţi nume referat / expertiza nr./ data
proiect nr.

faza

pl. nr.

scarasemnăturanumespecificaţie

şef proiect

proiectat

desenat

arh. urb. Dan Octavian BOTEZ

data

titlu proiect

CONVERSIE FUNCȚIONALĂ DIN ZONĂ DE LOCUIRE
ÎN ZONĂ UNITĂȚI DE DEPOZITARE ȘI COMERȚ

P.U.Z. - plan urbanistic zonal

BILANȚ TERITORIAL P.U.Z.
Liviu CÎȘLARIU, str. Oborul Nou (DS 3368), mun.Dorohoi, jud.Botoşani

40,41

suprafață circulații pietonale+carosabile
suprafață prop. pers. fizice

14,23
45,36
100,00

CF/NC 53905, Contract de vânzare - cumpărare nr.267 /25.02.2016

SUPRAFAȚĂ
suprafața TOTALĂ a
parcelei studiatedin care

2314,0

2596,0
5725,0

815,0

PROCENT

suprafață totală studiată

zonă circulație carosabilă -31,00%
zonă spații verzi -43,00%
zonă edificabilă -18,00%

carosabil + trotuare 900,0

teren curți construcții
PROPUS

365,0
1049,0teren fâneață în intravilan

EXISTENT

0,0

0,0
2314,0

P.C. 3374, U.T.R. 4 / P.U.G. Dorohoi

zonă circulație pietonală 8,00%

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 = 2,5 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 importanță mică (P100 - 1/2013)

A4

LOCUINȚĂ
P

LOCUINȚĂ
P

POTexistent= 0,00 %
CUTexistent= 0,00 CUTpropus= 0,18

POTpropus= 18,00 %


