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R O M Â N I A
JUDEŢULBRAŞOV

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SĂCELE
Str. PiaţaLibertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 0268 273.091

www.municipiulsacele.ro,    E-mail: primaria@municipiuluisacele.ro
DIRECTIA ARHITECT ŞEF

Birou Urbanism

Nr.6375/12.06.2018

Aprobat,
Primar,

Ing. VIRGIL POPA

Ca urmare a cererii adresate de Atzberger Magdalena, in calitate de proiectant pentru Tancau
Mihaela, cu domiciliul in jud. Brasov, municipiul Sacele, strada Ilie Minea nr.6, telefon/fax
_0757467513 e-mail ____, înregistrată la nr.4167 din 23.01.2018,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare, se emite

AVIZUL DE OPORTUNITATE
Nr. 4 din 28.06.2018

Pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru “ZONA LOCUINTE”
generat de imobilul: Terenuri proprietate privata, conform extrasului de carte funciara 1637 din
08.01.2018, înscris în C.F. nr. 113419 a localitatii Sacele, sub nr. cad. 113419, si a extrasului de
carte funciara nr. 1638 din 08.01.2018, inscris in C.F. nr. 113418 a localitatii Sacele, nr. cad.
113418, cu respectarea următoarelor condiţii:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: conform Certificat de urbanism nr.
529/16.11.2016

Teritoriul reglementat prin PUZ este delimitat la nord de parcela cu nr. Cad. 113184, la vest DE 246
(str. Postavarului),  la sud limita PUZ “Construire locuinte”, str. Ciucas, aprobat prin H.C.L. nr. 49 din
24.05.2012, iar la est CCN 194.
Planul urbanistic zonal va fi corelat cu planul urbanistic zonal “Construire locuinte”, str. Ciucas, proiect
nr. 28/2010, aprobat prin H.C.L. nr. 49 din 24.05.2012

2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi
Pentru zonificarea functionala se va avea in vedere: separarea functiunilor, raportul

interdependent al diferitelor zone functionale, evitarea incompatibilitatilor functionale in zonele
destinate locuirii si functiunilor complementare ale acestora.
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In RLU se vor stabili si defini: functiunea dominanta a zonei, functiunile complementare cu
conditionari si functiunile interzise, incompatibile cu locuirea.

Zone funcţionale propuse:
Se vor delimita precis şi cuprinde în bilanţul teritorial subzonele funcţionale:
a) subzona edificabilă cu destinaţia locuinte.
b) subzona circulaţiilor rutiere si pietonale aferente.

Limita de aliniere a constructiilor va fi corelata cu alinierea propusa prin documentatia de
urbanism existenta in imediata vecinatate, si anume minim 9 m din axul strazii Postavarului. Profilul
strazilor principale va fi de 10 m (2 x 3,5 m carosabil + minim 1,5 m trotuar bilateral).

Se vor institui interdicţii de construire pe culoarele de protecţie a reţelelor edilitare existente si
propuse si a zonelor de protectie, dupa caz (sanitara, hidrologica, etc)..

Se va asigura racordarea urbanistică fluentă a subzonelor noi edificabile la subzona circulatiilor
existente. Se va avea in vedere dimensionarea corecta a infrastructurii aferente circulatiilor in raport cu
numarul de autoturisme generat de noua investitie si traficul rezultat din racordarea la reteaua de strazi
existente.

Zonificarea se va realiza specific pentru faza PUZ, fără a fi necesară indicarea unei anumite
forme sau amplasări prestabilite a eventualelor construcţii.

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime)
- POT maxim propus 25%; CUT maxim propus 0,80
- retragerea fata de limitele de lot pentru zona edificabila va respecta prevederile Codului Civl
- regimul maxim de inaltime admis este  P+2E+M
Se va prevedea o suprafata de minimum 20% spatiu verde amenajat pe parcela.
Se vor prevedea reguli pentru spatiile verzi plantate prin specificarea numarului de arbori

plantati raportat la suprafata studiata.

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor
- cladirile vor fi racordate de retelele edilitare prin extinderea acestora;costurile  necesare

implementarii investitiei vor fi suportate de initiatorii documentatiei
- se va asigura 1 loc de parcare pentru locuintele cu o suprafata utila de maxim 100 mp

inclusiv, si doua locuri de parcare pentru locuintele cu o suprafata utila de minim 100 mp
exclusiv;locurile de parcare vor fi asigurate in interiorul imobilului supus investitiei

5. Capacităţile de transport admise
Dimensionarea tramei stradale si a cailor de acces se va face conform prevederilor

Regulamentului General de Urbanism al României aprobat prin HG Nr. 525/1996 şi a Normativului
pentru adaptarea clădirilor civile şi a spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap,
indicativ NP 051/2001, aprobat prin Ordinul nr. 649/25.04.2001 MLPTL.

Modernizarea unor drumuri existente sau crearea unor drumuri noi solicitate prin prezentul aviz
se va face prin asigurarea terenului necesar de catre initiatorii documentatiei tehnice de urbanism.

6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z.
Ridicare topografica actualizata pentru faza PUZ, vizata OCPI Brasov;
Studiu geotehnic de ansamblu pentru faza PUZ;
Alte studii impuse prin avizele obtinute prin CU.
Toate studiile de fundametare a PUZ vor fi elaborate de specialisti atestati in domeniu conform

legislatiei in vigoare si a prevederilor RUR.
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7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a
publicului

Se va respecta procedura de consultare a populaţiei conform prevederilor Legii nr. 350/2001 cu
completările şi modificările ulterioare, a Ordinului MDRT nr. 2701/2010 şi a „Regulamentului local de
implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a
teritoriului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Săcele nr. 102 din  25.08.2011.
Etapele informarii si consultarii publicului sunt urmatoarele: Etapa initierii PUZ, Etapa Elaborarii
Propunerilor PUZ, Etapa Aprobarii Propunerilor PUZ.

Documentaţia pentru publicarea pe site-ul de internet al primăriei se va depune într-un exemplar
original complet, pe hârtie şi în format digital (pe un CD sau DVD ) fişiere în format PDF pentru toate
piesele scrise ale documentaţiei (memoriu, regulament local de urbanism, respectiv în format PDF şi
DWG (AUTOCAD) pentru toate planşele desenate), plus 3 (trei) exemplare din plansa de reglementari
pentru afisare.

Pentru aprobarea in Consiliul Local se va depune forma finală în 4 (patru) exemplare pe hârtie şi
un exemplar în format digital, digital (pe un CD sau DVD ) fişiere în format PDF pentru toate piesele
scrise ale documentaţiei (memoriu, regulament local de urbanism, respectiv în format PDF şi DWG
(AUTOCAD) pentru toate planşele desenate).

Specialistul cu drept de semnatura are obligatia de a sustine, alaturi de beneficiari, avizarea si
promovarea documentatiei in procesul de avizare si aprobare.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului
de urbanism nr. 529 din 16.11.2016, emis de Primaria Municipiului Sacele .

Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanţei nr. 16001167 din 23.01.2018.
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poştă la data de ........................... .

Arhitect-şef
Arh. Manuela Alina Roznovat

Intocmit
Ing. Burlac Horia


