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PROIECT-HOT Ă RÂRE
pentru aprobarea documentaţiei ,,Plan urbanistic Zonal.
în localitatea CURTEŞTI, ZONA LEBADA-RAI, comuna Curteti, în vederea
realizării obiectivului ,, PLAN URBANISTIC ZONAL-EXTRAVILAN ÎN COMUNA
CURTEŞTI, ZONA LEBĂDA-RAI, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE P+1

Consiliul local Curteşti, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, azi
Analizând propunerea domnului primar Maricel Anton, cu privire Ia aprobarea unei
documentaţii de urbanism, ,,Plan urbanistic Zonal în localitatea CURTEŞTI, ZONA LEBADARAI, comuna Curteşti, în vederea realizării obiectivului ,, PLAN URBANISTIC ZONALEXTRA VILAN IN COMUNA CURTEŞTI, ZONA LEBADA-RAI, PENTR U CONSTR UIRE
LOCUINŢE P+1
Având raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatuiui de
specialitate al primarului precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul
consiliului local,
In baza prev. art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, modificată şi completată precum şi prev. Legii nr. 50/1991, republicată cu
modificări şi de Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu
modificările şi completările ulterioare,
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicate cu modificările şi completările ulterioare,

HOT Ă R ĂŞ TE

Art.1 Se aprobă ,, Plan urbanistic zonal din localitatea CURTEŞTI, ZONA LEBĂDARAI, comuna Curteşti, C.F/CAD. 51391 în P. C. 529/14, 529/15, C.F/CAD. 52618 în P.C.
529/14, 529/15, C.F/CAD. 51301 în P.C. 529/2/1 (proprietar Ababei-Bosînceanu Constantin);
C.F/CAD. 53523 în P.C. 529/14, 529/15 ( proprietar Botez Ovidiu-Adrian şi Botez Anca );
C.F/CAD. 52197 în P.C.529/9 ( proprietar Pîrjolea Alis-Olivian ); C.F/CAD. 52237 în P.C.
529/10 ( proprietar Gagiuc Alin Vasile şi Gagiuc Mihaela ), conf. planselor anexate pentru
obiectivul ,, PLAN URBANISTIC ZONAL-EXTRAVILAN ÎN COMUNA CURTEŞTI, ZONA
LEBĂDA-RAI, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE P+1 de către investitorii: Gagiuc AIin
Vasile, Ababei-Bosînceanu Constantin, Botez Ovidiu-Adrian şi Pîrjolea AIis-Olivian conform
reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr.0031/2015, întocmit de către,

s.c. HEVRA CRISS DESIGN S.R.L, anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,
cu următoareie condiţii:
Amplasare, delimitare, suprafată zonă studiată în P.U.Z.: Amplasamentul studiat se află
în extravilanul comunei Curteşti; delimitare: la nord de proprietate Direcţia Silvică (pădure), la
sud de drum DN 28 B (E 58 ), la est de proprietate Direcţia Silvică (pădure), la vest de
proprietate privată.
Suprafaţa zonei studiate în P.U.Z. :- 12.950 mp din care 6.315 m.p. se va introduce în intravilan.
Prevederile P.U.G.-R.L.U. aprobate anterior:
-UTR.-extravi lan-zonă cu terenuri agricole;
-regim de construire:----; funcţiuni predominante:
-H max =
; P.OT. max= ----; C.U.T.
-retrageri minimă faţă de aliniament:
- retrageri minime faţă de limitele Iaterale:
- retrageri minime faţă de Iimitele posterioare:
Prevederi P.U.Z. propuse:
-U.T.R.: Zonă de locuinţe individuale cu clădiri P, P+1 E;
-regim de construire: P, P+1 E;
-funcţiuni predom inante:Zonă de locuinţe individuale;
H max= 6,00 m la streaşină sau atic; -P.O.T. max. 30%; C.U.T. max.0,90;
-retragerea minimă faşă de aliniament= 13,00 m,
- retrageri minime faţă de Iimitele Iaterale: H/2 dar nu mai puţin de 3,00 m;
- retrageri minime faţă de limitele posterioare: 5,00 m;
-circulaţii şi accese: accesul pe terenurile proprietate se face din drumul D.N. 28 B (E58) prin
drumul coiector;
-echipare tehnico-edilitară:alimentare cu energie electrică se face de la reţeaua de joasă tensiune
din zonă. Alimentarea cu apă se face din puţ forat, apele menajere se vor deversa într-un bazin
vidanjabil.

Art.2 Prezenta hotărâre îşi menţine valabilitatea pe o perioadă de 12 Iuni de la data
adoptări i.
Art.3 Primarul comunei Curteşti va asigura aducerea la îndeplinire prev. prezentei
hotărâri.

Preşedinte de edinţă, Consilier
AIONIŢOAIE ADRIAN
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Contrasem nează
Secretarul comunei
Doru Socianu
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EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul da hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru
obiectivului ,, PLAN URBANISTIC ZONAL-EXTRAVILAN ÎN COMUNA CURTEŞTI,
ZONA LEBĂDA-RAI, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE P+1
BENEFICIARI: GAGIUC ALIN VASILE, ABABEI-BOSÎNCEANU CONSTANTIN,
BOTEZ OVIDIU-ADRIAN 51 PÎRJOLEA ALIS-OLIVIAN

În conformitate cu prevederile din PIanul Urbanistic General si a Regulamentului Local
de Urbanism aferent aprobate prin I-ICL nr.3 din 26.01.2012 si a Legii 350/2001 pentru
eliberarea autorizatiilor de constructii ce se reaiizeaza in conditii specifice de amplasament si
pentru care se solicita derogari de la prevederiie zonei este necesara intocmirea unei
documentatii de urbanism.
Amplasamentul studiat se află în extravilanul comunei Curteti; delimitare: la nord de
proprietate Direcţia Silvică (pădure), la sud de drum DN 28 B (E 58 ), Ia est de proprietate
Direcţia Silvică (pădure), la vest de proprietate privată.
Avand in vedere ca reglementarile specifice zonei cu privire la utilizarea terenului si
amplasarea constructiilor se stabilesc prin realizarea unei documentatii de urbanism ,se
propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal comandat de Gagiuc Alin Vasile, AbabeiBosînceanu Constantin, Botez Ovidiu-Adrian şi Pîrjolea Alis-Olivian,executat de S.C. HEVRA
CRISS DESIGN S.R.L, in vederea:
,, PLAN URBANISTIC ZONAL-EXTRAVILAN ÎN COMUNA CURTEŞTI, ZONA
LEBĂDA-RAI, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE P+1
P.U.Z.-ul este elaborat iri conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare
specifice domeniului sau complementar acestuia.
Fata de cele mai sus aratate, va rog sa aprobati Proiectul de Hotă râre in forma
prezentata.
PRIMAR,
MARICEL ANT
,QiNA. *
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NR.3252 /27.03.201 9
RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru
obiectivului ,, PLAN URBANISTIC ZONAL-EXTRAVILAN ÎN COMUNA CURTEŞTI,
ZONA LEBĂDA-RAI, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE P+1
BENEFICIARI: GAGIUC ALIN VASILE, ABABEI-BOSÎNCEANU CONSTANTIN,
BOTEZ OVIDIU-ADRIAN ŞI PÎRJOLEA ALIS-OLIVIAN

Pentru amenajarea acestei investitii s-a eliberat certificatul de urbanism
nr.153/29.06.2017 ,iar documentatia depusa pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal cuprinde
toate avizele solicitate prin acest certificat.
Amenajarea propusa nu aduce prejudicii si nu afecteaza armonia cadruiui construit in care
se incadreaza.
Constructiile propuse se vor realiza pe terenurile proprietate si sunt identificate prin
extrasele de carte funciara nr. C.F/CAD. 51391 în P. C. 529/14, 529/15, C.F/CAD. 52618 în
P.C. 529/14, 529/15, C.F/CAD. 51301 în P.C. 529/2/1 ( proprietar Ababei-Bosînceanu
Constantin); C.F/CAD. 53523 în P.C. 529/14, 529/15 (proprietar Botez Ovidiu-Adrian şi Botez
Anca ); C.F/CAD. 52197 în P.C.529/9 ( proprietar Pîrjolea Alis-Olivian ); C.F!CAD. 52237 în
P.C. 529/10 ( proprietar Gagiuc Alin Vasile şi Gagiuc Mihaela).
Amplasamentul studiat se află în extravilanul comunei Curteti
In conformitate cu prevederile Ordinului MDRT nr.2701/2010 privind aprobarea
metodologiei de consuitare si informare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirii
planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism s-a procedat la informarea si consultarea
populatiei in perioada 10973/26.11.2018.Nu au fost inregistrate sesizari si comentarii privind
acest proiect.

P.U.Z.-ul a fost analizat si a primit acordul tehnic al Comisiei tehnice de amenajare a
teritoriului si de urbanism a Consiliului Judetean Botosani intrunita in data de 22.11.2018
,conform prevederilor Legii nr.350/2001,modificata ulterior.
Avand in vedere că reglementarile specifice zonei cu privire la utilizarea terenului si
amplasarea constructiilor,propunem aprobarea Planului Urbanistic Detaliu comandat de

GAGIUC ALIN VASILE, ABABEI-BOSÎNCEANU CONSTANTIN, BOTEZ OVIDIUADRIAN ş1 PÎRJOLEA ALIS-OLIVIAN, executat de s.c. HEVRA CRISS DESIGN S.R.L,
Fata de cele mai sus aratate, va rog sa aprobati Proiectul de Hotărâre in forma
prezentata.
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