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MEMORIU DE PREZENTARE 

 

 
 

1. Introducere 

 

1.1. Date generale de recunoaştere a investiţiei: 

 

Denumire proiect:  Plan urbanistic zonal – construire locuințe individuale și 

funcțiuni complementare    

 

Beneficiar:     U.A.T. Municipiul Săcele 

 
Iniţiator:     Paniti Izabella și alții 

 

Elaborator:     S.C. Schmidt Architecture Studio S.R.L. 

B-dul Muncii nr.13, ap.1, mun. Brașov 

C.U.I. 36454911, J8/1750/2016 

Tel: 0766 413 990; 0749 855 945   

E-mail: contact@arhbv.ro 

 

Amplasament: Jud. Brașov, mun. Săcele, str. Lanurilor f.n.  

 

Faza de proiectare:    P.U.Z. 

 

Număr proiect:    PI2 

 

Data elaborării:    01.2016    

 

1.2. Obiectul documentaţiei  

Obiectivul pentru care se întocmeşte prezentul Plan Urbanistic Zonal îl reprezintă stabilirea 

indicilor şi reglementărilor urbanistice pentru terenurile situate în intravilanul municipiului Săcele,     

str. Lanurilor f.n. în vederea construirii de locuințe individuale și funcțiuni complementare. 

Solicitări ale temei program: 

- stabilirea de reglementări specifice zonei de locuințe 

- stabilirea de reglementări privind circulaţia, parcările şi spaţiile verzi  

- stabilirea indicilor urbanistici de utilizare şi ocupare a terenului conform H.G. 525/1996 

- stabilirea modului de amplasare al construcţiilor pe parcele. 

Documentaţia rezolvă problemele funcţionale, de circulaţie, situaţia juridică şi echiparea cu 

utilităţi edilitare a amplasamentului.  
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1.3. Surse documentare 

• Studii şi documentaţii aprobate anterior P.U.Z. 

- documentaţia de urbanism nr. 36060/2000, faza P.U.G. aprobată cu H.C.L. Săcele nr. 

23/22.02.2001, respectiv H.C.L.  nr. 170/17.12.2015. 

- P.U.Z. “Construire ansamblu de locuinţe, str. Câmpului f.n.” aprobat cu HCL nr. 

66/26.05.2011 

- P.U.Z. “Construire ansamblu rezidenţial” aprobat cu HCL nr. 124/28.06.2007 

- P.U.Z.“Construire locuinţe individuale str. Câmpului” aprobat cu HCL nr. 

141/17.12.2008 

- P.U.Z.“Construire locuinţe, sedii firme și prestări servicii, str. Câmpului” Aviz Unic nr. 

159/17.12.2010 

 

• Studii de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.Z. 

- documentaţie cadastrală - ridicare topografică  

- studiu geotehnic 

- echipare edilitară – rețele electrice 

 

• Proiecte de investiţii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistică a 

zonei  

În zonă au fost aprobate Planuri Urbanistice Zonale pentru construirea de locuințe, sedii de 

firme, prestări servicii, depozit, spălătorie auto. 

 

2. Situaţia existentă 

2.1. Concluziile studiului geotehnic 

Date geomorfologice geologice 

Zona amplasamentului se află situat în Depresiunea Brașov, la contactul cu versantul N-V al 

masivului Piatra Mare. Formele de relief sunt reprezentate prin piemonturi, glacisuri de bordură 

formate prin îngemănarea agestrelor rețelei hidrografice din zonă. 

Terenul natural este relativ plan. 

S-au executat cinci sondaje geotehnice în care s-au identificat următoarele: 

 

S1 

- 0,00 – 0,60m – sol vegetal 

- 0,60 – 1,20m – nisip fin 

- 1,20 – 2,50m – nisip mediu cu rar pietriș mărunt 

- 2,50 – 4,50m – pietriș cu nisip mare 

 

S2 

- 0,00 – 0,60m – sol vegetal 

- 0,60 – 1,30m – nisip fin 

- 1,30 – 1,70m – nisip mare cu rar pietriș mărunt 

- 1,70 – 3,50m – nisip mediu compact 

 

S3 

- 0,00 – 0,60m – sol vegetal 

- 0,60 – 1,10m – nisip fin 

- 1,10 – 3,50m – nisip mediu cu pietriș mărunt 

- 3,50 – 4,50m – pietriș cu nisip 

 

S4 

- 0,00 – 0,60m – sol vegetal 

- 0,60 – 1,20m – nisip mediu 

- 1,20 – 3,50m – nisip mare cu rar pietriș mărunt 

- 3,50 – 4,00m – pietriș cu nisip 
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S5 

- 0,00 – 0,60m – sol vegetal 

- 0,60 – 1,10m – nisip fin 

- 1,10 – 3,00m – nisip mediu  

- 3,00 – 3,50m – pietriș cu nisip  

 

Date hidrologice, hidrogeologice 

În sondaje nu s-a identificat apă subterană, ci doar umezeală. 

 

Adâncimea de îngheț 

Conform STAS 6054-77 adâncimea maximă de îngheț este de -1,00m (C.T.N.). 

 

Intensitatea seismică 

Amplasamentul este situat în zona seismică ag=0,2 g, Tc=0,7 sec. 

 

Condiții tehnice de fundare. Concluzii 

- cota de fundare se va lua de la cota -1,10m în jos 

- se pot executa fundațiile clădirilor fără hidroizolații speciale 

- straturile de fundare sunt: nisip fin, nisipuri medii cu rar pietriș mărunt, pietriș cu nisip 

- presiunea convențională de calcul conform NP112-2014 anexa A, pentru B=1,00m și Df=-

2,00m C.T.N. este: 

• p conv.=250 kPa pentru nisipuri fine 

• p conv.=300 kPa pentru nisipuri medii 

• p conv.=400 kPa pentru nisipuri cu pietriș 

- la calculul terenului de fundare pe baza presiunilor convenționale trebuie să respecte 

condițiile:  

• la încărcări centrice:  

în gruparea fundamentală – P ef. < P conv. 

în gruparea specială– P’ ef. < 1,2 P conv. 

 

• la încărcări excentrice după o direcție:  

în gruparea fundamentală – P ef. max. < 1,2 P conv. 

în gruparea specială– P’ ef. max. < 1,4 P conv. 

 

• la încărcări excentrice după ambele direcții:  

în gruparea fundamentală – P ef. max. < 1,4 P conv. 

în gruparea specială– P’ ef. max. < 1,6 P conv. 

 

După aprobarea P.U.Z.-ului, la faza D.T.A.C. se va executa pe fiecare amplasament propus, 

sondaj geotehnic.  

  

2.2. Evoluţia zonei  

Zona este în dezvoltare şi ponderea cea mai mare o ocupă terenul neconstruit.  

 

2.3. Încadrarea în zonă 

Terenul reglementat (înscris în C.F. nr. 100540 nr. cad. 10540, C.F. nr. 100543 nr. cad. 

100543, C.F. nr.100553 nr. cad. 100553, C.F. nr. 106170 nr. cad.106170, C.F. nr.106175 nr. cad. 

106175, C.F. nr. 106173 nr. cad. 106173, C.F. nr. 105594 nr. cad. 105594, C.F. nr. 100556 nr. cad. 

100556, C.F. nr. 100554 nr. cad. 100554, C.F. nr. 106172 nr. cad.106172, C.F. nr. 101539 nr. cad. 

101539, C.F. nr. 100555 nr. cad. 100555, C.F. nr. 100117 nr. cad. 2630, C.F. nr. 100546 nr. cad. 

100546, C.F. nr.100547 nr. cad. 100547, C.F. nr. 100545 nr. cad. 100545, C.F. nr. 100544 nr. cad. 

100544, C.F. nr. 100542 nr. cad. 100542, C.F. nr. 100548 nr. cad. 100548, C.F. nr. 109674 nr. cad. 

109674, C.F. nr. 113105 nr. cad. 113105, C.F. nr. 112930 nr. cad. 112930, C.F. nr. 101537 nr. cad. 

101537, C.F. nr. 100541 nr. cad. 100541, C.F. nr. 100561 nr. cad. 100561, C.F. nr. 100550 nr. cad. 
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100550, C.F. nr. 100551 nr. cad. 100551, C.F. nr. 100552 nr. cad. 100552, C.F. nr. 100557 nr. cad. 

100557, C.F. nr. 100558 nr. cad. 100558, C.F. nr. 100559 nr. cad. 100559, C.F. nr. 100560 nr. cad. 

100560, C.F. nr. 103161 nr. cad. 103161, C.F. nr. 105703 nr. cad. 105703, C.F. nr. 106165 nr. cad. 

106165, C.F. nr. 106176  nr. cad. 106176, C.F. nr.106167 nr. cad. 106167, C.F. nr. 106166 nr. cad. 

106166, C.F. nr. 102325 nr. cad. 102325, C.F. nr. 106177 nr. cad. 106177, C.F. nr. 106171 nr. cad. 

106171, C.F. nr. 106169 nr. cad. 106169, C.F. nr. 106168 nr. cad. 106168, C.F. nr. 106174 nr. cad. 

106174, C.F. nr. 101542 nr. cad. 101542, C.F. nr. 101541 nr. cad. 101541, C.F. nr. 101540 nr. cad. 

101540, C.F. nr. 101538 nr. cad. 101538, C.F. nr. 101543 nr. cad. 101543, C.F. nr. 105593 nr. cad. 

105593, C.F. nr. 100549 nr. cad. 100549) este situat în intravilanul municipiului Săcele, str. Lanurilor 

f.n. și are următoarele vecinătăți: 

- la nord – terenuri proprietate privată (nr. cad.105773, nr. cad.105772, nr. cad.105771, nr. 

cad. 105770, nr. cad.105769, nr. cad.105768, nr. cad.109678, nr. cad. 109022, nr. 

cad.109761, nr. cad. 107013) 

- la sud – terenuri proprietate privată (nr. cad. 113111, nr. cad. 102324, nr. cad.102323) 

- la est –  DE161 (str. Gorganului) 

- la vest –DE164 (str. Agronomiei) 

 

2.4. Căi de comunicaţie existente. Circulaţie 

În prezent, accesul la zona studiată se realizează din DE164 (str. Agronomiei), drum cu o 

lăţime ce variază de la 3– 4,85 m și DE161 (str. Gorganului) drum cu o lăţime ce variază de la 3– 4,40 

m. 

 

2.5. Ocuparea terenurilor 

 Terenurile reglementate sunt proprietate privată a doamnei Paniti Izabella, a altor persoane 

fizice și a mun. Săcele conform extraselor de Carte Funciară anexate. 

 

2.6. Echipare edilitară existentă 

• Apă 

În zonă există rețea de distribuție apă PE 90/110 mm și conducta de aducțiune Azb mm400 . 

• Canalizare  

Pe strada Câmpului există rețea de canalizare Bc Dn 500mm. 

• Gaze naturale 

Atât pe strada Agronomiei cât și pe strada Lanurilor există rețea de distribuție gaze naturale. 

• Energie electrică  

În zonă există reţele de distribuţie a energiei electrice.   

• Telecomunicaţii 

În zonă există instalaţii/echipamente de telecomunicaţii. 

 

2.7. Probleme de mediu  

În prezent pe teritoriul analizat în cadrul P.U.Z. nu sunt factori de poluare. Factorii de poluare 

sunt provocaţi de circulaţia rutieră. 

Dezvoltarea obiectivului creează premize pentru protecţia mediului cu condiţia respectării 

prevederilor din P.U.Z. referitoare la evacuarea apelor uzate menajere şi pluviale, precum şi colectarea 

şi transportarea deşeurilor la centrul zonal de depozitare.  

  

2.8. Opţiuni ale populaţiei 

 În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010, pentru aprobarea Metodologiei de 

informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 

teritoriului şi de urbanism - art. 37, publicul va fi informat şi consultat cu privire la realizarea 

prezentului P.U.Z.  
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3. Propuneri/reglementări urbanistice şi elemente de regulament 

 

3.1. Prevederi ale P.U.G. 

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Săcele, terenul studiat are destinaţia de  

zonă unităţi industriale, depozite, prestări servicii. 

 

3.2. Valorificarea cadrului natural 

 Cadrele naturale şi construite existente în zonă nu vor avea de suferit ca urmare a 

implementării prevederilor prezentului P.U.Z., măsurile propuse fiind în armonie cu elementele 

cadrului natural. 

 

3.3. Circulaţie. Situaţia proiectată 

 Accesul la terenul studiat se va face din strada Câmpului prin DE161 (str. Gorganului) și 

DE164 (strada Agronomiei), ambele propuse spre modernizare. Accesul la parcelele propuse se va 

realiza din str. Lanurilor, drum nr. cad. 102325, str. Măceșului, str. Rozelor și din drumurile nou 

proiectate. 

 Profilele transversale ale drumurilor modernizate şi nou proiectate sunt prevăzute în planșa U2. 

Necesarul locurilor de garare/parcare va fi calculat conform Normativului P132-93 la faza 

D.T.A.C. 

 

3.4. Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici 

 

3.4.1. Zonificarea funcţională – reglementări urbanistice 

În conformitate cu cerinţele temei – program zona studiată va avea funcţiunea de locuințe şi 

funcţiuni complementare. 

Se vor prevedea spaţii verzi şi aliniamente cu rol de protecţie minim 25% din suprafaţa 

fiecărei parcele. 

   

Se prevăd următoarele zone funcționale:  

• ZL1a – zona de locuințe nou creată 

• ZL1b – zona de locuințe cu regim de înălţime max. P+1+M, parcelare realizată pe baza 

P.U.Z. “Construire ansamblu rezidenţial” aprobat cu HCL nr. 124/28.06.2007 

• ZL1c – zona de locuințe cu regim de înălţime max. P+1+M nou creată de tip izolat 

• ZL2 – zona de locuințe cu regim de înălţime max. P+2+M, parcelare realizată pe baza 

P.U.Z.“Construire locuinţe, sedii firme și prestări servicii, str. Câmpului” Aviz Unic nr. 

159/17.12.2010 

• ZL3 – zona de locuințe cu regim de înălţime max. P+1+M, parcelare realizată pe baza 

P.U.Z.“Construire locuinţe individuale str. Câmpului” aprobat cu HCL nr. 141/17.12.2008 

• ZL4 – zona de locuințe nou creată 

• ZFC – zonă funcțiuni complementare  

• ZG – zona gospodărie comunală  

• ZC – zona de circulaţie 
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3.4.2. Bilanţ teritorial 

Existent 

Nr. 

crt. 
Zone funcționale 

Suprafata 

(mp) 
% 

1 Teren agricol intravilan  27778 47,29 

2 

Zonă locuințe  

subzona aferentă construcțiilor 2874 4,89 

3 subzona aferentă spațiilor verzi private 7373,7 12,55 

4 subzona aferentă circulațiilor private 14331,3 24,40 

5 
Zonă funcțiuni 

complementare 

subzona aferentă construcțiilor 0 0,00 

6 subzona aferentă spațiilor verzi private 0 0,00 

7 subzona aferentă circulațiilor private 0 0,00 

8 Zonă circulații    subzona rutieră, pietonală 6387 10,87 

9 Zonă verde publică 0 0,00 

10 Zonă gospodărie comunală 0 0,00 

Total 58744 100,00 

Propus 

Nr. 

crt. 
Zone funcționale 

Suprafata 

(mp) 
% 

1 Teren agricol intravilan  0 0,00 

2 

Zonă locuințe  

subzona aferentă construcțiilor 17372,8 29,57 

3 subzona aferentă spațiilor verzi private 10858,25 18,48 

4 subzona aferentă circulațiilor private 15200,95 25,88 

5 
Zonă funcțiuni 

complementare 

subzona aferentă construcțiilor 1538 2,62 

6 subzona aferentă spațiilor verzi private 961 1,64 

7 subzona aferentă circulațiilor private 1346 2,29 

8 Zonă circulații    subzona rutieră, pietonală 10021 17,06 

9 Zonă verde publică 1392 2,37 

10 Zonă gospodărie comunală 54 0,09 

Total 58744 100,00 

 

3.4.3. Indici urbanistici  

▪ ZL1a – zona de locuințe nou creată 

Procent de ocupare al terenului (P.O.T.)  

Existent - P.O.T.max.= 30% 

  Propus - P.O.T.max.= 40%  

 

  Coeficient de utilizare al terenului (C.U.T.)  

  Existent - C.U.T.max.= 0,70 

  Propus - C.U.T.max.= 1 

 

Regimul maxim de înălțime 

Existent:  - max. S+P+E+M  

Propus: – max. P+1+M cu Hmax. cornișă= 7m, Hmax. coamă= 11,5m  

 

Mansarda va avea un unghi de maxim 60 față de planul orizontal. Suprafața utilă a mansardei 

nu va depăși 60% față de suprafața ultimului nivel plin, iar un corp de clădire poate avea o singură 

mansardă și anume spațiul construit deasupra ultimului etaj. 
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▪ ZL1b – zona de locuințe cu regim de înălţime max. P+1+M, parcelare realizată pe 

baza P.U.Z. “Construire ansamblu rezidenţial” aprobat cu HCL nr. 124/28.06.2007 

Procent de ocupare al terenului (P.O.T.)  

Existent - P.O.T.max.= 30% 

  Propus - P.O.T.max.= 40%  

 

  Coeficient de utilizare al terenului (C.U.T.)  

  Existent - C.U.T.max.= 0,70 

  Propus - C.U.T.max.= 1 

 

Regimul maxim de înălțime 

Existent:  - max. S+P+E+M  

Propus:   – max. P+1+M cu Hmax. cornișă= 7m, Hmax. coamă= 11,5m  

Mansarda va avea un unghi de maxim 60 față de planul orizontal. Suprafața utilă a mansardei 

nu va depăși 60% față de suprafața ultimului nivel plin, iar un corp de clădire poate avea o singură 

mansardă și anume spațiul construit deasupra ultimului etaj. 

 

▪ ZL1c – zona de locuințe cu regim de înălţime max. P+1+M nou creată de tip izolat 

Procent de ocupare al terenului (P.O.T.)  

Existent - P.O.T.max.= 30% 

  Propus - P.O.T.max.= 40%  

 

  Coeficient de utilizare al terenului (C.U.T.)  

  Existent - C.U.T.max.= 0,70 

  Propus - C.U.T.max.= 1 

 

Regimul maxim de înălțime 

Existent:  - max. S+P+E+M  

Propus:   – max. P+1+M cu Hmax. cornișă= 7m, Hmax. coamă= 11,5m 

 

  Mansarda va avea un unghi de maxim 60 față de planul orizontal. Suprafața utilă a mansardei 

nu va depăși 60% față de suprafața ultimului nivel plin, iar un corp de clădire poate avea o singură 

mansardă și anume spațiul construit deasupra ultimului etaj. 

 

▪ ZL2 – zona de locuințe cu regim de înălţime max. P+2+M, parcelare realizată pe baza 

P.U.Z.“Construire locuinţe, sedii firme și prestări servicii, str. Câmpului” Aviz Unic nr. 

159/17.12.2010 

Procent de ocupare al terenului (P.O.T.)  

Existent - P.O.T.max.= 35% 

  Propus - P.O.T.max.= 40%  

 

  Coeficient de utilizare al terenului (C.U.T.)  

  Existent - C.U.T.max.= 1 

  Propus - C.U.T.max.= 1 

 

Regimul maxim de înălțime 

Existent:  - max. P+2  

Propus:   – max. P+2+M cu Hmax. cornișă= 10m, Hmax. coamă= 14,5m  

 

Mansarda va avea un unghi de maxim 60 față de planul orizontal. Suprafața utilă a mansardei 

nu va depăși 60% față de suprafața ultimului nivel plin, iar un corp de clădire poate avea o singură 

mansardă și anume spațiul construit deasupra ultimului etaj. 
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▪ ZL3 – zona de locuințe cu regim de înălţime max. P+1+M, parcelare realizată pe baza 

P.U.Z.“Construire locuinţe individuale str. Câmpului” aprobat cu HCL nr. 

141/17.12.2008 

Procent de ocupare al terenului (P.O.T.)  

Existent - P.O.T.max.= 40% 

  Propus - P.O.T.max.= 40%  

 

  Coeficient de utilizare al terenului (C.U.T.)  

  Existent - C.U.T.max.= 1 

  Propus - C.U.T.max.= 1 

 

Regimul maxim de înălțime 

Existent:  - max. P+1+M 

Propus:   – max. P+1+M cu Hmax. cornișă= 8,5m, Hmax. coamă= 13m  

 

▪ ZL4 – zona de locuințe nou creată 

Procent de ocupare al terenului (P.O.T.)  

  Propus - P.O.T.max.= 40%  

 

  Coeficient de utilizare al terenului (C.U.T.)  

  Propus - C.U.T.max.= 1 

 

Regimul maxim de înălțime 

Propus:– max. P+1+M cu Hmax. cornișă= 8,5m, Hmax. coamă= 13m  

 

▪ ZFC – zona funcțiuni complementare 

Procent de ocupare al terenului (P.O.T.)  

Existent - P.O.T.max.= 30% (pentru loturile 8,9,10) 

  Propus - P.O.T.max.= 40%  

 

  Coeficient de utilizare al terenului (C.U.T.)  

  Existent - C.U.T.max.= 0,70 (pentru loturile 8,9,10) 

  Propus - C.U.T.max.= 1 

 

Regimul maxim de înălțime 

Existent:  - max. S+P+E+M (pentru loturile 8,9,10) 

Propus: – max. P+2+M cu Hmax. cornișă= 10m, Hmax. coamă= 14,5m  

 

Mansarda va avea un unghi de maxim 60 față de planul orizontal. Suprafața utilă a mansardei 

nu va depăși 60% față de suprafața ultimului nivel plin, iar un corp de clădire poate avea o singură 

mansardă și anume spațiul construit deasupra ultimului etaj. 

    

3.5. Dezvoltarea echipării edilitare. Asigurarea utilităţilor (surse, reţele, racordări) 

 

3.5.1. Alimentare cu apă  

Alimentarea cu apă a viitoarelor construcții se va face din rețeaua de distribuție centralizată 

existentă pe strada Lanurilor din HDPE De 110mm, respectiv pe strada Rozelor din HDPE De 90mm 

prin extinderea acesteia cu o lungime totală de cca. 775m pe celelalte drumuri de incintă cu conducte 

din HDPE De 90mm. Locuințele vor fi alimentate prin intermediul unor cămine de branșament pentru 

apometru și robineții aferenți amplasate în incinta la 1,00m față de limita de proprietate, prin conducte 

din HDPE De 32mm. Lungimea totală a conductelor de branșament va fi de cca. 505m. 

Necesarul calculat conform SR 1343-1/2006 pentru întregul ansamblu de locuințe, respectiv 

245 persoane și qs=120 l/om/zi este: Qzi med.=34,340 mc/zi;  Qzi max.=41,990 mc/zi; Q orar max.=3,500 

mc/h; 
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Nu se vor accepta soluții hidroedilitare individuale, respectiv alimentarea cu apă din sursă 

proprie.  

 

3.5.2. Evacuarea apelor uzate menajere  

 Evacuarea apelor uzate menajere de la bucătării și băi se va face în interior prin conducte din 

PP De 40-110 mm, iar în exterior prin conducte din PVC-KG Dn 110mm. Ultimul cămin aflat în 

interiorul fiecărei proprietăți va fi racordat printr-o conductă din PVC –KG Dn 160mm la colectoarele 

stradale din PVC – KG Dn 250mm racordate la rândul lor la colectoarele din PVC – KG Dn 315mm 

care vor fi pozate pe străzile Agronomiei și DE161 (str. Gorganului) cu descărcare în colectorul de 

canalizare existent pe strada Câmpului din Bc  500mm. Lungimea totală a conductelor de canalizare 

care constituie extinderea rețelei centralizate existente inclusiv racordurile, va fi de cca. 2675m. 

Volumele de ape uzate menajere evacuate, calculate conform SR 1846-1/2006 vor fi: 

Qzi med. uz =34,340 mc/zi;  Qzi max. uz =41,990 mc/zi; Q orar max. uz =3,500 mc/h. 

Pentru colectare și pompare ape uzate menajere din zona aflată sub nivelul colectorului de 

canalizare s-a prevăzut o stație de pompare.  

Nu se vor accepta soluții hidroedilitare individuale, respectiv evacuarea apelor uzate menajere 

în bazine vidanjabile. 

Se interzice darea în folosință a construcțiilor care nu sunt racordate la rețelele de alimentare cu 

apă și canalizare.  

Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate în apele de suprafață sau 

în pânza freatică, atât în perioada executării construcțiilor cât și după punerea lor în funcțiune. 

 

3.5.3. Evacuarea apelor pluviale 

Evacuarea apelor pluviale de pe acoperișurile construcțiilor (considerate convențional curate) 

se va face prin intermediul jgheaburilor și burlanelor, la nivelul solului, pentru infiltrare în zona verde.  

Parcările și aleile situate în incinta loturilor vor fi amenajate cu pante de scurgere spre zona 

verde. 

Apele meteorice de pe suprafețele carosabile și trotuare vor fi colectate prin intermediul gurilor 

de scurgere cu depozit de nisip și nămol, în colectoarele de canalizare pluvială din PVC-KG Dn 250-

400mm pozate pe drumurile de incintă și conduse în separatorul de hidrocarburi amplasat la intersecția 

străzii Lanurilor cu strada Agronomiei, dimensionat pentru Qpl=100l/s. 

Apele pluviale vor fi evacuate după epurare, în puțuri absorbante amplasate în zona 

separatorului. 

Debitul apelor meteorice, calculat conform STAS 1846-2/2007 pentru zona de circulații auto, 

parcaje și platforme, pentru o frecvență a ploii de calcul de 1/1, o intensitate de 140l/s/ha corespunzând 

zonei 19 pentru Brașov (conform STAS 9470/73) și o durată a ploii de 5 minute este QPLtotal = 103,45 

l/s. 

3.5.4. Apărare împotriva inundațiilor  

Zona studiată este amplasată la cca. 900m est și 9m mai sus față de pârâul Durbav și întrucât 

(în conformitate cu hărțile de hazard și risc la inundații publicate pe portalul ANAR) se găsește în 

afara zonei inundabile, nu se pune problema lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor. 

 

3.5.5. Apă pentru stingerea incendiilor 

În conformitate cu Normativul pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de 

stingere a incendiilor NP 086-05 și SR 1343/1-2006, pentru zona studiată au fost prevăzuți nouă 

hidranți exteriori care vor fi amplasați, în general, la extremitățile drumurilor. Hidranții vor fi 

alimentați din rețeaua stradală, prin intermediul unor racorduri Dn 80mm cu un debit de 20l/s. 

Timpul teoretic de funcționare a instalației de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori este de 

2h, iar timpul teoretic de refacere a rezervei intangibile este de 24h, aceasta fiind asigurată la nivelul 

rețelei centralizate. 
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3.5.6. Energie electrică 

Echiparea edilitară a zonei se va face în conformitate cu documentația nr. E247-02/2016 vizată 

spre neschimbare de SDEE Brașov. La faza DTAC se vor stabili sursele de alimentare cu energie 

electrică și soluția definitivă. 

Pentru alimentarea cu energie electrică consumator cu Pi=900kW, Pmax abs=240,38 kW, s-au 

prevăzut următoarele lucrări (se vor executa pe tarif de racordare): 

- realizare post de transformare PT20/0,40 kV–1x250kVA, prefabricat în anvelopă de 

beton/metal amplasat pe teren proprietate privată a inițiatorilor PUZ, la limita de proprietate cu acces 

direct din domeniul public 

- realizare racord 20 kV,  pentru PT proiectat în LES 20 kV, în buclă, între distribuitorul L20 

kV, stația Săcele-IF Cernatu și derivația LEA + LES 20 kV SD121A-PTA 109 Trei Dorințe+PTA 76 

Sabiplast, cu executarea următoarelor lucrări: 

• plantare stâlp nr. 15A (proiectat în axul distribuitorului LEA20 kV stația Săcele-IF 

Cernatu) în fundație de beton turnată, pe domeniul public în zona DE161 existent (str. 

Gorganului)  

• montare 1 tronson nou LES 20kV, cu o lungime de aproximativ 450m, de la stâlpul nr. 

15A de racord proiectat până la PT proiectat. 

• echipare stâlp nr. 18.7 existent din axul derivației LEA + LES 20 kV SD121A-PTA 109 

Trei Dorințe+PTA 76 Sabiplast, aferentă distribuitorului L20 kV, stația Săcele-IF 

Cernatu 

• montare 1 tronson nou LES 20kV, cu o lungime de aproximativ 600m, de la stâlpul nr. 

18.7 de racord existent până la PT proiectat 

- realizare RED 0,4 kV la viitorii consumatori în LES 0,4 kV, rețea buclată, racordată din 

TDRI j.t. aferent PT proiectat cu executarea următoarelor lucrări: 

• montare 20 cutii de distribuție la limita de proprietate cu acces direct din domeniul 

public 

• montare 5 circuite noi LES 0,40kV, pentru racordarea CD-urilor proiectate 

• RED 0,4 kV proiectată la viitorii consumatori 

Realizarea branșamentelor individuale la viitorii consumatori nu fac obiectul prezentei 

documentații. Acestea se realizează ulterior în baza ATR individuale și vor consta în montare 

branșamente în LES din cutiile de distribuție. 

Se va delimita și se va trece în domeniul public terenul care va fi ocupat de PT și RED sau se 

va încheia act notarial pentru utilizarea terenului și servitute ce se va înscrie în C.F. (conform planului 

avizat în CTE). 

Racordarea la RED a rețelei proiectate pentru zona studiată în PUZ precum și stabilirea sursei 

de alimentare (a punctului de racordare) se va stabili în cadrul studiului de soluție care va avea la bază 

chestionarul energetic și documentația ce se depune pentru obținerea ATR-ului. 

Față de instalațiile electrice medie tensiune (LEA20kV, PTA) și joasă tensiune (LES 0,4kV), 

aflate pe amplasament se vor respecta distanțele și condițiile impuse de Ord. ANRE nr. 4 și 49/2007 -

Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și siguranță aferente capacităților energetice. 

Dimensiunea (lățimea) zonei de protecție și siguranță a unei linii de m.t. este de 24m (12m 

stânga-dreapta din axul liniei). 

Amplasarea unor clădiri la o distanță mai mică decât distanța de siguranță reglementată față de 

o capacitate energetică (conform NTE 003/04/00) se poate face pe baza unei analize de risc întocmită 

de un proiectant (atestat de ANRE) și avizată în Comisia Tehnico-Economică. Costul analizei de risc 

se suportă de către solicitant. 

Sub LEA nu se vor construi parcaje auto pe platformă în aer liber. 
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Nu se va putea elibera autorizația de construire pentru locuințe până nu se va face dovada 

posibilității extinderii utilităților la teren. 

Lucrările de extindere se vor executa pe cheltuiala investitorului. 

 

3.5.7. Gaze naturale 

Construcțiile viitoare se pot racorda la rețeaua de gaz existentă în zonă.  

Notă: Lucrările de extindere a rețelelor edilitare se vor executa pe cheltuiala investitorilor. 

 

3.6. Protecţia mediului 

           Nici un aspect esenţial de mediu nu va fi afectat prin proiectul propus. 

 Deșeurile menajere vor fi colectate selectiv pe categorii de deșeu în europubele amplasate pe 

platforme betonate în interiorul proprietăților, de unde vor fi preluate spre a fi transportate la rampa 

ecologică pe bază de contract de către firme specializate în servicii de salubritate. 

 

3.7. Obiective de utilitate publică 

✓ Tipul de proprietate al terenurilor 

Terenurile reglementate sunt proprietate privată a doamnei Paniti Izabella, a altor persoane 

fizice și a mun. Săcele. 

✓ Circulația terenurilor 

Terenurile  destinate modernizării drumurilor de acces și terenurile aflate în zona de gospodărie 

comunală – ZG, (prezentate în planşa U4) care sunt proprietate privată vor trece în domeniul public, 

după aprobarea prezentului P.U.Z. 

    

4. Concluzii 

Propunerile de dezvoltare urbanistică făcute prin prezenta documentaţie se înscriu în cerinţele 

temei – program. 

Planul Urbanistic Zonal va fi cuprins în cadrul P.U.G.-ului la actualizarea acestuia după 

aprobarea în Consiliul Local. 

La întocmirea prezentului P.U.Z. s-au respectat prevederile legilor în vigoare, inclusiv Cod 

Civil. 

                 Întocmit: 

   Arh. Veţeleanu Afrodita Ileana 


