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MEMORIU TEHNIC
1. INTRODUCERE
1.1. Date de recunoastere a documentatiei
Denumirea lucrarii:
PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA
(P+E) IN IMOBIL CU APARTAMENTE (P+E+M+POD MANSARDAT) SI RECOMPARTIMENTARI
INTERIOARE LA IMOBILUL AUTORIZAT CU A.C. 31/2008, EMISA DE CONSILIUL JUDETEAN
SUCEAVA, IN SAT SCHEIA, COM. SCHEIA, JUD. SUCEAVA
Beneficiar :
S.C. COMTRANSPORT S.A. - 1500.00 mp
Proiectant general:
S.C. CAN IT PROIECT S.R.L. – SUCEAVA
Arh. Tulbure Mihai
Faza proiectului : P.U.D.
Data elaborarii : 2018
1.2. Obiectul P.U.D.
Obiectul prezentei documentatii il reprezinta realizarea unei documentatii de urbanism Plan
Urbanistic de Detaliu pentru o suprafata de 1500 mp amplasata in Sat Scheia, comuna Scheia, jud.
Suceava in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru schimbare de destinatie din Locuinta P+E in
Imobil cu apartamente (P+E+M+Pod Mansardat)
Tema – program corespunde Certificatului de Urbanism nr: 688 din 13.12.2017 eliberat de
Primaria Comunei Scheia.
2. INCADRAREA IN ZONA
2.1. Situarea obiectivului in cadru localitatii.
Zona in studiu este amplasata in satului Scheia, comuna Scheia, Jud. Suceava. Conform P.U.G.
existent, suprafeta studiata este in intravilanul comunei Scheia, intr-o zona cu functiuni mixte. Accesul
auto si pietonal se afla la distanta de 58 m de DN17 este asigurat din drumul existent (Str. Ilie Berari)
prin drumul de exploatare propus spre modernizare.
2.2. Concluziile studiilor de fundamentare – nu este cazul
2.3. Prescriptiile si reglementarile din documentatiile de urbanism
Destinatia stabilita prin PUG: zona destinata construirii de functiuni mixte-dotari, prestari servicii,
mica industrie si locuinte.
2.4. Concluzii din documentatii eleborate cu PUD– nu este cazul
3. SITUATIA EXISTENTA
a) Accesibilitatea la căile de comunicaţie.
Amplasamentul in studiu este amplasat in imediata vecinatate a unui drum de exploatare, cu acces
in str. Ilie Berari, prin intermediul unui podet peste canalul de scurgere existent in vecinatate.
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b) Suprafaţa ocupată, limite şi vecinătăţi, indici de ocupare a terenului.
P.O.T. = 13.01%
C.U.T. = 0.26
Regimul de inaltime – P+E
Spatii plantate = 0%
c) Suprafeţele de teren construite şi pe cele libere
Suprafaţă teren = 1500,00 mp
Sc
= 195.25 mp
Sc desf.
= 390.50 mp
Su desf.
= 315.00 mp
d) Caracterul zonei, din punct de vedere arhitectural şi urbanistic.
Terenul se afla intr-o zona cu functiuni mixte-dotari, prestari servicii, mica industrie si locuinte..
Tendinta investitionala a transformat partial zona intr-o zona pentru locuinte si servicii compatibile cu
functiunea de locuire
e) Funcţiunile clădirilor.
Pe amplasament exista o cladire cu functiunea de locuinta. Se dorest schimbarea destinatiei in
cladire cu locuinte colective.
f) Regimul juridic al terenurilor.
Terenul este in suprafata de 1500 mp si este proprietatea S.C. COMTRANSPORT S.R.L. Suceava
g) Concluziile studiului geotehnic privind condiţiile de fundare.
Zona analizata pentru extinderea si amenajarea investitiei nu ridica probleme de stabilitate. Terenul
nu este supus pericolului de inundabilitate.
Stratul de fundare pentru constructia propusa este format dintr-un complex de argila plastic
vartoasa care a fost interceptat sub stratul vegetal.
h) Accidente de teren (beciuri, hrube, umpluturi)-Nu este cazul
i) Adâncimea apei subterane.
Apa subterana a fost interceptata la adancimi de 3.00 m.
j) Parametrii seismici ai zonei.
Conf. P100/2013 – ag=0,20g, Tc=0,7s
k) Analiza fondului construit existent (înălţime, structură, stare).
Pe amplasament exista o cladire cu functiunea de locuinta cu regim de inaltime P+E. Structura este
din zidarie portanta, cu samburi din beton la colturi si intersectii, plansee din beton armat peste toate
nivelurile, sarpanta din lemn. Inaltimea la cornisa este de +7.70 m si inaltimea maxima este de 12.35 m.
Starea cladirii este foarte buna, fiind executata in urma cu aproximativ 8 ani.
l) Echiparea existentă.
Amplasamentul dispune de urmatoarele retele edilitare :
- retea de energie electrica
4. REGLEMENTARI
a) Obiectivele noi solicitate prin tema – program.
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SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA (P+E) IN IMOBIL CU APARTAMENTE
(P+E+M+POD MANSARDAT) SI RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE LA IMOBILUL
AUTORIZAT CU A.C. 31/2008, EMISA DE CONSILIUL JUDETEAN
b) Funcţionalitatea, amplasarea şi conformarea construcţiilor.
Se doreste schimbarea de destinatiei a locuinte exitente cu P+ 1E nivele in imobil cu locuinte
colective P+E+M+Pod mansarda, cu 7 apartamente. Conform expertizei tehnice, structura de
rezistenta permite acest lucru.
c) Capacitatea, suprafaţa desfăşurată.
SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL
SUPRAFATA DESFASURATA

195.2 mp
707.30 mp

d) Principii de compoziţie pentru realizarea obiectivelor noi (distanţe faţă de construcţiile
existente, accese pietonale şi auto, accese pentru utilajele de stingere a incendiilor etc.)
Distanta propusa fata de constructiile existente in vecinatatea amplasamentului este mai mare decat
inaltimea maxima a cladirii propuse Pentru parcarea autorismelor a fost propuse 7 de locuri de parcare
pentru locatari si 2 locuri deparcare pentru vizitatori. Accesul auto si pietonal, si al utilajelor de
stingere a incendiilor se va realiza din drumul de exploatare propus pentru modernizare, cu acces in
str. Ilie Berari prin intermediul unui podet existent.
e) Integrarea şi amenajarea noilor construcţii şi armonizarea cu cele existente menţinute.
Constructia este realizata pe parcela studiata, cu respectarea limitelor impuse de Codului Civil.
Finisajele fatadelor se vor incadra in caracterul predominant al zonei - zona mixta.
f) Principii de intervenţie asupra construcţiilor existente.
Schimbarea de destinatie se va realiza fara a fi afectata structura de rezistenta a ansamblului
structural existent.
g) Modalităţi de organizare şi rezolvare a circulaţiei carosabile şi pietonale.
In interiorul parcelei se vor amenaja 7 locuri de parcare pentru locatar si 2 locuri pentru vizitatori.
Se va amenaja un trotuar perimetral la constructiile propuse. Se va amenaja un loc de joaca pentru copii si
alei cu banci in spatele constructiei studiate. Spatiile ramase libere se vor inerba si se vor planta copaci
ornamentali.
h) Principii şi modalităţi de integrare şi valorificare a cadrului natural şi de adaptare a soluţiilor
In prezent terenul in studiu este cu destinatie de arabil.
Prin amenajarea constructiei propuse se va imbunatati aspectul zonei prin inierbare a spatiilor
neconstruite – spatii verzi amenajate.
i) Condiţii de instituire a regimului de zonă protejată şi condiţionări impuse de acesta: Nu este cazul
j) Soluţii pentru reabilitarea ecologică şi diminuarea poluării (după caz): Nu este cazul
k) Prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului (după caz): Nu este cazul
l) Soluţii pentru reabilitarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi.
Pe amplasament nu sunt spatii verzi amenajate. In urma lucrarilor, spatiile ramase libere se vor
inerba si se vor planta copaci in zona aleilor si parcarii.
m) Profiluri transversale caracteristice.
Accesul la proprietate se face din drumul de exploatare propus spre modernizare prin balastare ce
va avea o latime de 5,00 metri.
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n) Lucrări de sistematizare verticală necesare.
Se vor efectua lucari de sistematizare verticala pe toata suprafata parcelei studiate dupa
terminarea lucrarilor de construire.
o) Regimul de construire (alinierea şi înălţimea construcţiilor, procentul de ocupare şi
coeficientul de utilizare a terenurilor).
P.O.T. = 13.01 %
C.U.T. = 0.47
regim de inaltime : P+E+M+POD MANSARDAT
Hmax=+12.35m
Hcornisa=+7.70 m, cote calculate de la cota terenului sistematizat
p) Asigurarea utilităţilor (surse, reţele, racorduri).
Amplasamentul vaa dispune de urmatoarele retele edilitare :
- retea de energie electrica
- alimentarea cu apa potabila – prin extinderea retelei comunale existente in zona
- retea de canalizarea – prin extinderea retelei comunale existente in zona
- energia termica - centrale termice pe gaz– prin extinderea retelei existente in zona
- retea de internet si televiziune
Toate costurile lucrărilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de racordare, bransare si extindere a
utilităţilor tehnico-edilitare şi a celor de construcţii-montaj a viitoarelor amenajări vor fi suportate de
investitorul privat.
q) Bilanţ teritorial, în limita amplasamentului studiat (existent şi propus).
TOTAL SUPRAFATA TEREN
1500.00 mp
SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL
195.25 mp - existent
SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL
195.25 mp– propus
SUPRAFATA DESFASURATA
390.50 mp - existent
SUPRAFATA DESFASURATA
707.30 mp– propus
SUPRAFATA CIRCULATII PIETONALE
0.00 mp - existent
SUPRAFATA CIRCULATII AUTO SI PIETONALE
483.00 mp – propus
SUPRAFATA ZONELOR VERZI
0.00 mp - existent
SUPRAFATA ZONELOR VERZI
821.75 mp – propus
P.O.T. = 13.01 %- existent
P.O.T. = 13.01 %– propus
C.U.T. = 0.26- existent
C.U.T. = 0.57– propus
regim de inaltime : D+P+E+M+POD MANSARDAT
Hmax=+12.35m
Hcornisa=+7.70m, cote calculate de la cota terenului sistematizat
5. Concluzii
Prin prezenta documentatie se propune reglementare zonei cu privire la regimul de construire,
functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, P.O.T., C.U.T., distantele fata de limitele laterale si
posterioare ale parcelei, organizarea circulatiei si a acceselor, pentru a avea create premizele unei
dezvoltari urbane corecte si in conformitate cu legislatia in vigoare ce reglementeaza acest domeniu.
Proiectat
Arh. Mihai Tulbure
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