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EXPUNERE  DE  MOTIVE  ŞI  RAPORT  DE  SPECIALITATE 
LA 

PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL CONSILIULUI  LOCAL 
pentru  aprobare plan urbanistic de detaliu modificator PUD „Construire locuinta S+P+M, str. 

Anotimpurilor F.N”, aprobat prin HCL nr. 139 din 26.07.2007 
 

A. EXPUNEREA  DE  MOTIVE 
Prin cererea nr. 4110 din 06.02.2013, Radu Horia, solicita aprobarea documentatiei plan 

urbanistic de detaliu modificator PUD „Construire locuinta S+P+M, str. Anotimpurilor F.N.”, aprobat 

prin HCL nr. 139 din 26.07.2007. 

B. RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 Planul urbanistic de detaliu „Construire locuinta S+P+M, str. Anotimpurilor F.N., proiect nr. 

76/07.2007, avand ca beneficiar pe Radu Ionut Ovidiu,  a fost aprobat prin HCL nr. 139 din 

26.07.2007.Prin acest PUD a fost studiat terenul in suprafata de 1092 mp , care ulterior a fost 

dezmembrat in doua parcele de 609 mp si 483 mp, pe care s-a propus amplasarea unei locuinte 

S+P+M. 

Ca urmare a cererii nr. 41629 din 02.08.2011, a fost emis certificatul de urbanism nr. 409 din 

12.08.2011, pentru obtinerea autorizatiei de construire locuinta, prin care s-a solicitat intocmirea unui 

plan urbanistic de detaliu modificator al PUD- ului „Construire locuinta S+P+M, str. Anotimpurilor”, 

aprobat prin HCL nr. 139 din 26.07.2007, avand in vedere ca pe terenul studiat se propunea 

amplasarea unei singure case de locuit. 

De asemenea, in baza H.C.L. nr. 85 din 27.05.2010 pentru avizarea construirii de locuinte si a 

intocmirii documentatiilor aferente, pe terenurile cu functiuni agricole, industriale si echipamente 

tehnico-edilitare, aflate in UTR 5 si 15 si a H.C.L.  nr. 106 din 24.06.2010 pentru avizarea incheierii 

Conventie intre Municipiul Sacele, Consiliul local si proprietarii de imobile terenuri aflate in UTR 5 si 

15,  a fost incheiata conventia cu proprietarul terenului ce face obiectul studiului. 

Din analiza fondului construit existent, reiese faptul ca in vecinatatea terenului exista 

constructii cu functiunea locuinte.Circulatia in zona se desfasoara pe str. Anotimpurilor, strada cu 

carosabil de 4,5 m. 

Indicii aprobati cu HCL nr. 139 din 26.07.2007 sunt urmatorii: 

- regimul de aliniere al constructiilor – 7 m din axul strazii Anotimpurilor 

- regimul de inaltime al constructiilor S+P+M 

- procentul maxim de ocupare al terenului 40% 

- coeficientul maxim de ocupare al terenului 1 
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Prin documentatie se propune modificarea PUD – ului aprobat cu HCL nr. 139 din 26.07.2007, 

prin amplasarea unei noi locuinte pe parcela in suprafata de 483 mp, proprietate a lui Radu Horia si 

Radu Catalina, cu pastrarea indiciilor aprobati. 

Pentru alimentarea cu apa se are in vedere extinderea retelei de apa existente pe str. 

Anotimpurilor.Evacuarea apelor uzate menajere se va face la reteaua de canalizare prin extinderea 

acesteia.Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la reteaua existenta in zona. 

Zone functionale propuse: 

zonificare                                         existent                                           propus 

                                                 mp                  %                             mp                  % 

1.        zona constructii                       137,40            12,6                         237,96              21,79 

2.       zone platforme, circulatii         268,10            24,6                        380,25              34,83 

           interioare 

3.      zona neconstruita                      686,25            62,80                       473,52             43,38 

         (spatii verzi)                    

              TOTAL                                1092               100                         1092                 100 

 Indicii de control propusi prin prezenta documentatie sunt :  

- procentul de ocupare al terenului (POT) maxim propus este de 40 %  

- coeficientul de utilizare al terenului (CUT) maxim propus este de 1 

- regimul maxim de inaltime P+E+M 

Pentru planul urbanistic de detaliu au fost obtinute toate avizele si acordurile solicitate prin 

certificatul de urbanism nr. 409 din 12.08.2011, inclusiv avizul Arhitectului Sef cu nr. 

47866/14.12.2012 si avizul unic  al Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din 

cadrul Consiliului Judetean Brasov, cu nr.13 din 30.01.2013. 

In conformitate cu prevederile art. 67, cap. 6, al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului si urbanismul, supunem spre analiza si aprobare: 

- Planul Urbanistic de Detaliu modificator PUD „Construire locuinta S+P+M, str. 

Anotimpurilor F.N.” , proiect nr. 042012, intocmit de S.C. TOP FORM S.R.L., beneficiar 

Radu Horia si Radu Catalina Georgiana 

- perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu modificator PUD „Construire 

locuinta S+P+M, str. Anotimpurilor F.N.” sa se stabileasca la 5 ani, incepand de la data 
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