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MEMORIU DE PREZENTARE 
1. Introducere 

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 
 

Denumirea proiectului:  INTOCMIRE PUZ -  HALE DEPOZITARE 

Beneficiar: GANEA MARCEL DOREL si GANEA BIANCA ELENA 
Proiectant: SC GLOBAL PROIECT  SRL, Braşov 
Amplasament: Str. Ecologistilor f.n., Sacele, jud. Brasov 
Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal   
Data elaborării: Septembrie 2011 

 

1.2. Obiectul documentaţiei: 

Definirea elementelor urbanistice ce vor sta la baza întocmirii documentaţiilor 
pentru obţinerea autorizaţiei de construire a obiectivelor ce urmează a se amplasa în zona 
studiată, în vederea avizării acestora de către organele abilitate şi aprobării în Consiliul 
Local. 

P.U.Z. stabileşte: 
- indicii de teren; 
- dimensiunile, funcţiunile şi aspectului arhitectural al obiectivelor; 
- integrarea şi armonizarea cu construcţiile existente; 
- rezolvarea circulaţiei, accese, parcaje; 
- circulaţia terenurilor în funcţie de proprietari; 
- echiparea edilitară.  
Obiectivul documentaţiei constă în:  
- construirea pe acest teren a doua tronsoane de hale avand dimensiunile de 18,00 x 

90,38 m, cu un regim de construire P+Ep. 
- stabilirea destinatiei zonei studiate: zona pentru unitati industriale, mica industrie, 

depozite, prestari servicii 
- amenajarea unor terase si alei auto si pietonale dalate: 
- amenajarea unor spatii verzi. 

 

2. Încadrare în localitate 

2.1. Situaţia obiectivului în cadrul localităţii 

Initiatorii acestei documentatii – GANEA MARCEL DOREL si GANEA BIANCA 
ELENA – sunt proprietarii terenului situat la adresa: Str. Ecologistilor f.n., Sacele, parcela 
cu nr. cad. 2334,  teren arabil in  suprafata de 8 700,00 mp, conform  extrasului CF nr 
103517. Acest teren este situat in extravilanul municipiului Sacele, conform PUG Sacele  
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nr. 36060/2000, aprobat prin HCL nr. 23/21.02.2011, functiunea urmand a fi stabilita 
prin prezenta documentatie PUZ. 

Prin avizul prealabil de oportunitate se solicita studierea unei zone mai mari care va 
include urmatoarele: intreaga parcela de amplasament a investitiei „hale de depozitare”, 
strazile Ecologistilor (DE 35) si Rampei (DE 38), pe intreaga lungime adiacenta parcelei de 
amplasament, inclusiv zonele prevazute pentru supralargiri pe ambele parti si terenurile 
invecinate, dispuse la sudul parcelei beneficiarului, pana in str. Zizinului. 

Terenul este liber de constructii. 
 

2.2. Prevederi ale documentaţiilor de urbanism elaborate anterior 

Intrucat terenul studiat se afla in extravilanul municipiului Sacele, pe acest teren se 
va elabora Proiect Urbanistic Zonal, pentru stabilirea indicilor de teren, destinatiei, a  
regimului de înălţime si a regimului de aliniere . 
 

 3. Situaţia existentă 

 3.1. Accesibilitatea la căile de comunicaţie 

Terenul studiat se afla in extravilanul municipiului Sacele, avand front la str. 
Ecologistilor (drum aflat in proprietatea municipiului Sacele, drum propus a trece in 
domeniul public). Acest drum se va moderniza, conform PUZ CET, doar pe partea de E a 
acestuia, ajungand la o ampriza de 7,00 m a partii carosabile, cu zona verde de 1,00 m si 
trotuare de 2,50 m de o parte si de alta a acesteia. 
 Circulatia principala in zona se desfasoara pe str. Ecologistilor, cat si pe str. 
Rampei, accesul realizandu-se direct din str. Ecologistilor. 
 

3.2. Suprafaţa ocupată, limite, vecinătăţi 

 Terenul studiat nu prezinta denivelari semnificative, conform studiului topografic 
realizat. 

 Terenul aflat in proprietatea initiatorului lucrarii are  nr. cad 2334 si o suprafata 
totala de  8700 mp. Celelate terenuri studiate prin PUZ sunt proprietate privata si au 
urmatoarele nr. cadastrale: A 37/6, A 37/5, A 37/4, A 37/3, A 37/2, 2314. 

Suprafata totala pentru care se realizeaza PUZ este de 43 735,00 mp. 
In prezent terenurile studiate se invecineaza la vestul proprietatii cu str. Ecologistilor 

(DE 35), la nord cu parcela aflata in proprietate privata, la sud cu str. Zizinului, iar la est cu 
Str. Rampei (DE 38).   

 

3.3. Suprafeţe de teren construite şi suprafeţe de teren libere 

Terenurile studiate sunt libere de constructii. 
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3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic 

Parcelele insumand o suprafaţa de 43 735,00 mp sunt situate conform PUG Sacele, 
in extravilanul localitatii Sacele. 

 Initiatorii lucrarii – GANEA MARCEL DOREL si GANEA BIANCA ELENA - doresc 
construirea a doua tronsoane de hale pt depozitare avand dimensiunile de 18,00 x 90,38 
m si un regim de inaltime  P+Ep. 

 Aceste hale vor cuprinde la parter hala propriu zisa de depozitare, vestiare si 
grupurile sanitare aferente, iar la etajul partial dezvoltat pe 1-3 travei - birouri. Structura de 
rezistenta  se propune a se realiza din cadre metalice, ce vor sprijini pe fundaţii izolate. 
Planseul dintre etaje se va realiza din beton pe cofraj metalic pierdut, acoperisul se va 
realiza din structura metalica cu invelitoare panouri metalice, culoarea gri, cu accesoriile 
aferente: opritori zăpadă, coame, jgheaburi si burlane din tabla de Al, culoarea gri. 
Inchiderile se vor realize din panouri metalice. 

 Halele se vor amplasa la 1,00 m fata de  limita de proprietate dinspre N si la 6.35 m  
fata de limita deproprietate dinspre E, intre tronsoane ramanad un rost de 25 cm. 

Aleile de incinta auto si pietonala vor avea o imbracaminte din dale prefabricate. 
Obiectivele propuse se vor integra din punct de vedere estetic zonei. Se vor utiliza 

materiale de buna calitate. 
 

3.5. Tipul de proprietate asupra terenurilor 

Terenul pe care se realizeaza PUZ, este proprietatea privata. Terenul cu nr. cad  . 
2334,  teren arabil in  suprafata de 8 700,00 mp, conform  extrasului CF nr 103517 se afla 
in proprietateaa lui GANEA MARCEL DOREL si GANEA BIANCA ELENA.  

Drumul principal de acces in zona str. Ecologistilor (DE 35) prezinta un traseu 
regulat si imbracaminte asfaltica avand o ampriza de 4,00 m carosabil (in dreptul terenului 
studiat). Acest drum se va moderniza, conform PUZ CET , doar pe partea de E a acestuia, 
ajungand la o ampriza de 7,00 m a partii carosabile, cu zona verde de 1,00 m si trotuare 
de 2,50 m de o parte si de alta a acesteia.  

Str. Rampei (DE 38) are in prezent o latime de 6,26 m si urmeaza a se moderniza 
la o latime a carosailului de 7,00 m cu trotuare de 1,50 m de o parte si de alta a 
carosabilului. 
  

3.6. Concluziile studiului geotehnic privind condiţiile de fundare 

a) Date geomorfologice:  
Zona studiata este studiata in partea sud-estica a Depresiunii Tarii Barsei. Din 

punct de vedere geomorfologic amplasamentul apartine partii terminale a piemontului 
Sacele. 

Depozitele din zona sunt alcatuite in baza din flisul grezos – sistos acoperit de 
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depozite deluviale de argile nisipoase cu intercalatii de roca. Aceste depozite reprezinta 
rezultatul cel mai avansat al procesului de alterare, transport si depunere a materialului 
provenit din rama muntoasa ce delimiteaza depresiunea Barsei si implicit piemontul din 
care face parte. 

Din punct de vedere litologic se intalnesc materiale coezive, argile si prafuri cu 
fragmente de roca si necoezive, pietris cu nisip, de varsta cuaternara care domina 
intreaga depresiune. 

b) Date hidrologice şi hidrogeologice 
Perimetrul cercetat se inscrie pe terasa superioara dreapta a Paraului Timis, dar 

se caracterizeaza ca nefiind afectat de acesta, asadar este neinundabil. 
 Panza de apa freatica se gaseste pana la peste 10 m adancime 
c) Stratificaţia terenului 
În perimetrul cercetat s-au executat doua sondaje, rezultatele fiind urmatoarele: 
La suprafata se gaseste o patura de sol vegetal groasa de 0,30 m dupa care se 

extinde pana la -3,00 m un strat de praf nisipos cu pietris marunt, urmatorul strat de 
aproximativ 90 cm fiind de pietris si bolovanis in matrice nisipoasa. 

d) Adâncimea de îngheţ 
Conform STAS 6054-77 în zona în care ne referim adâncimea maximă de îngheţ 

măsoară  0,90 - 1,00 m. 
e) Intensitatea seismică 
Potrivit STAS 11100/1/93 şi normativului P100/92 amplasamentul studiat se 

caracterizează prin intensitatea seismică I=7, zona seismică D având coeficientul dinamic 
Ks= 0,16 şi perioada de colţ Tc=1,00 cm/secunda. 

f) Condiţii de fundare 
Obiectivele proiectate în perimetrul cercetat se pot funda în două variante: 
- La  adâncimea minimă Df = 1,10 m, fundaţiile se încastrează în stratul de praf 

nisipos argilos, situaţie în care se va lua în considerare presiunea 
convenţională Pconv. = 280 kPa  

- Adâncimile de fundare sunt raportate de la suprafaţa actuală a terenului. 
 

3.7. Echipare edilitară  

3.7.1. Alimentarea cu apă 

Apa potabila se va asigura prin racordare la conducta de distributie PE De 110 
mm de apa potabila aflata de pe str. Ecologistilor. 

Alimentarea cu apă caldă se va face prin prepararea apei calde menajere în 
centrala termică proprie ce se va amplasa in constructiile propuse. 

3.7.2. Canalizarea menajeră  

Evacuarea apelor uzate menajere  se va face in colectorul „I” existent pe malul 
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opus al raului Timisul Sec, printr-o conducta de canalizare noua Dn min 300 mm. 
Racordarea noii conducte la colectorul „I” se va face intr-un camin de vizitare existent. 

3.7.3. Alimentarea cu energie electrică 

Corpurile propuse se vor racorda la reteaua de energie electrica existenta pe 
strada Ecologistilor, conform documentaiilor de specialitate care se vor intocmi. 

3.7.4. Alimentarea cu gaze naturale 

Pe teren există reţea de gaze naturale de medie presiune (cd MP OL Ø 500), 
beneficiarul trecand terenul afectat de conducta de gaz (un culoar de 6,00 m) in domenil 
public. 

3.7.5. Alimentarea cu căldură 

Alimentarea cu căldură se va face de la centrala termică ce se va amplasa la 
parterul halei. 

3.7.6. Telefonizarea 

In zona exista cabluri Tc, fibre optice in sapatura si cablu interurban in sapatura.  
 

4. Reglementări 

4.1. Obiective  solicitate prin tema program:  
Initiatorii lucrarii GANEA MARCEL DOREL si GANEA BIANCA ELENA – doresc 

construirea a doua tronsoane de hale pentru depozitare (pe terenul cu nr. cad. 2334), care 
vor avea dimensiunile de 18,00 x 90,38 m si un regim de construire P+Ep. 

 Aceste hale vor cuprinde la parter hala propriu zisa de depozitare, vestiare si 
grupurile sanitare aferente, iar la etajul partial dezvoltat pe 1-3 travei - birouri. Structura de 
rezistenta  se propune a se realiza din cadre metalice, ce vor sprijini pe fundaţii izolate. 
Planseul dintre etaje se va realiza din beton pe cofraj metalic pierdut, acoperisul se va 
realiza din structura metalica cu invelitoare panouri metalice, culoarea gri, cu accesoriile 
aferente: opritori zăpadă, coame, jgheaburi si burlane din tabla de Al, culoarea gri. 
Inchiderile se vor realize din panouri metalice. 

 Halele se vor amplasa la 1,00 m fata de  limita de proprietate dinspre N si la 6.35 m  
fata de limita deproprietate dinspre E, intre tronsoane ramanad un rost de 25 cm. 

Aleile de incinta auto si pietonala vor avea o imbracaminte din dale prefabricate. 
Obiectivele propuse se vor integra din punct de vedere estetic zonei. Se vor utiliza 

materiale de buna calitate. 
- amenajarea unor terase si alei auto si pietonale dalate 
-  amenajarea unor spatii verzi 
Pe restul terenurilor studiate se propun constructii cu functiuni si dimensiuni 
asemanatoarele cu cele propuse de initiatorul PUZ-ului. 

4.2. Funcţionabilitatea, amplasarea şi conformarea construcţiilor 

 Constructiile ce fac obiectul prezentei documentatii vor avea regim de inaltime 
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P+Ep,  avand o structura de rezistenta din zidarie stalpi metalici si ferme metalice, fundatii 
izolate de beton, planseu de beton, inchideri din panouri metalice, invelitoare din panouri 
metalice, cu accesoriile aferente: opritori zăpadă, coame, burlane, jgheaburi.  

La parterul halelor vor fi amplasate spatii cu functiunea de depozitare, vestiare si 
grupurile sanitare aferente, iar la etajul partial dezvoltat pe 1-3 travei – birouri. 

Aleile de incinta auto si pietonala vor avea o imbracaminte din dale prefabricate. 
Aceste constructii vor respecta regimul de aliniere de 15,00 m din axul strazii 

Ecologistilor – drum modernizat, de 9,50 m din axul strazii Rampei – drum modernizat si 
15,00 m fata de str. Zizinului. Fata de limitele de proprietate de la nord si sud se va 
respecta codul civil. 

 

4.3. Capacitatea, suprafaţa desfăşurată 

Spatiile propuse pe terenul fam. Ganea realizează o suprafaţă construită totala Sc 
= 3 253,68 mp  şi  una desfasurata Sd = 3253,68 mp.  

 

4.4. Principii de compoziţie pentru realizarea obiectivelor noi 

Distanţe faţă de construcţiile existente în zonă –constructiile vor respecta regimul 
de aliniere de 15,00 m din axul strazii Ecologistilor – drum modernizat, de 9,50 m din axul 
strazii Rampei – drum modernizat si 15,00 m fata de str. Zizinului. În cadrul parcelei se vor 
respecta prevederile codului civil cu privire la distanţele faţă de vecinătăţi. 

Accesul pietonal şi auto se va realiza dinspre drumul de acces str. Ecologistilor, cat 
si pe latura de V a proprietatii – str. Rampei. 

Accesul pentru utilajele de stingere a incendiului se va face tot din str. Ecologistilor. 
 

4.5 Integrarea şi amenajarea noilor construcţii şi armonizarea cu cele 

existente, menţinute 

Atât materialele utilizate la realizarea obiectivelor, cât şi volumetria şi imaginea lor 
sunt moderne, specifice spatiilor de propuse, astfel încât se armonizeze cu destinatia 
zonei. 
 

4.6. Principii de intervenţie asupra construcţiilor existente 

Se pastreaza distantele minime prevazute in normative, astfel incat nu sunt 
necesare intervenţii. 
 

4.7. Modalităţi de organizare şi rezolvare a circulaţiei 

In cadrul prezentului PUZ s-au analizat problemele de drumuri si sistematizare 
verticala, având in vedere circulaţia care se desfăşoară la limita E-ul si V-ul a zonei 
studiate, respectiv str. Ecologistilor si str. Rampei. 
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4.7.1. Drumuri    

Drumul principal de acces in zona str. Ecologistilor (DE 35) prezinta un traseu 
regulat si imbracaminte asfaltica avand o ampriza de 4,00 m carosabil (in dreptul terenului 
studiat). Acest drum se va moderniza, conform PUZ CET , doar pe partea de E a acestuia, 
ajungand la o ampriza de 7,00 m a partii carosabile, cu zona verde de 1,00 m si trotuare 
de 2,50 m de o parte si de alta a acesteia.  

Str. Rampei (DE 38) are in prezent o latime de 6,26 m si urmeaza a se moderniza 
la o latime a carosailului de 7,00 m cu trotuare de 1,50 m de o parte si de alta a 
carosabilului. 

4.7.2.  Accesele  carosabile  in  interiorul  zonei  
 Accesul  rutier  la  proprietăţi  se  asigura  din  drumul de acces din str. Ecologistilor 
cat si din drumul de acces de la latura de V a proprietatii – Str. Rampei,  racordările  
necesare  aflându-se  in  incinta  proprietăţilor  respective.  Se  realizează  astfel  accesul  
la  platforma de  parcare.  Îmbrăcămintea  drumului  de  acces se propune a fi asfaltica,  
asigurând  o  capacitate  portanta  de  400  Dan/cmp. 

4.7.3.  Parcaje  la  sol     
 Se vor  dimensiona  corespunzător  gradului  de  motorizare  mediu  si  a  
capacităţii  funcţionale  a  noii  construcţii  propuse. 
 4.7.4.  Circulaţia  pietonală   
 Sunt  prevăzute alei auto si pietonale de incinta, avand o imbracaminta din dale 
prefabricate. 
 4.7.5. Spatii verzi 
 Zonele ramase libere si spatile dispuse perimetral parcelelor vor fi amenajate ca 
spatii verzi, tip gazon, plantate cu arbusti de inaltime medie. 
 

4.8. Condiţii de instituire a regimului de zonă protejată şi condiţionări impuse 

de aceasta 

Nu este cazul. 
 

4.9. Soluţii de reabilitare ecologică şi diminuare a poluării 

Zona are in prezent destinatia de teren arabil. Se va prevedea o zona de gazon 
plantata si cu arbusti ornamentali. 

Se va realiza mobilier urban: jardiniere şi coşuri de gunoi, semnale. 
 
4.10. Prevederea unor obiective publice în vecinătatea obiectivului. 

Nu este cazul. 
 

4.11. Soluţii pentru reabilitarea şi dezvoltarea zonelor verzi 



 
S.C. GLOBAL PROIECT S.R.L. 

Braşov, str. B.P. Hasdeu nr. 4, bl.15, sc.a, ap.3 

10 
 

Se vor mentine caracterul zonei. 
 

4.12. Profiluri transversale caracteristice 

Alcătuirea profilelor transversale este realizata în conformitate cu STAS 10144/3 – 
Elemente geometrice a drumurilor  de acces. 

În incintă: 
- Lucrările de drumuri de acces şi platformele carosabile vor avea o 

îmbrăcăminte din dale prefabricate 
 

4.13. Lucrări necesare de sistematizare verticală 

În cadrul P.U.Z. a fost necesară şi analiza lucrărilor de sistematizare verticală, 
caracterizate prin înscrierea convenabilă a construcţiilor existente şi a celor proiectate în 
teren. 

La elaborarea soluţiilor de sistematizare verticală s-au avut în vedere următoarele 
aspecte:  

- stabilirea unor cote verticale convenabile pentru viitoarele construcţii propuse, 
corelate cu amenajările terenului studiat. 

- asigurarea pantelor necesare evacuării apelor pluviale. 
Analiza sistematizării verticale a zonei cuprinse în P.U.Z. fundamentează soluţia de 

amplasare a construcţiilor şi de amenajare a teritoriului. 
 

4.14. Regimul de construire 

P.O.T. max. = 60% 
C.U.T max. = 1,50 
 

4.15. Asigurarea utilităţilor 

 4.15.1. Alimentarea cu apă 
Alimentarea cu apa potabila se va face prin bransare la conducta de distributie PE 

De 110 mm existenta pe str. Ecologistilor conform avizului nr 34/01.02.2012 emis de 
Compania Apa Brasov SA. Reteaua de alimentare cu apa stradala va fi realizata din 
conducte PE De 110 mm si lungime de 150 m. Alimentarea cu apa a fiecarei constructii se 
va realiza prin bransament individual HDPE De 50 mm echipat cu contor de masurare a 
consumatorilor. Pe reteaua de distributie apa se vor monta hidranti de incendiu subterani. 

Alimentarea cu apa rece a obiectelor sanitare şi echipamentelor  centralei termice 
se va realiza prin racordare la reteaua de apa existenta.  

Apa calda de consum menajer este asigurata de schimbătorul de căldura cu 
acumulare, alimentat cu agent termic produs de cazanele ce se vor  monta în centrala 
termica. 
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Apele uzate menajere vor fi colectate de pe fiecare parcela de pe fiecare parcela 
prin retele exterioare de canalizare ce se vor realiza din conducte PVC Dn 110 mm, cu 
evacuare in colectorul de canalizare stradal ce se va realiza din conducte PVC Dn 150 
mm, L = 200m. Acest colector se va racorda la colectorul de canalizare „I” situat pe terenul 
stang al malului stang al paraului Timis, prin intermediul unei conducte PVC Dn 300 mm in 
lungime de 200 m amplasata pe terenul proprietate beneficiar (Ganea Marcel Dorel) situat 
vis – a – vis si va supratraversa paraul Timis. 

Dl. Ganea Marcel Dorel a obtinut Notificare de incepere executie nr. 
125/28.07.2009 emisa de SGA Brasov, pentru „Construire hala metalica depozitare” pe un 
teren aflat in proprietate , in suprafata de 9 000 mp conform extras CF nr. 961, cad. 3240 – 
Sacele, situat vis-a-vis de parcela studiata prin prezenta documentatie. 

Apele pluviale conventional curate de pe constructii vor fi colectate prin intermediul 
scocurilor si burlanelor si vor fi descarcate liber la nivelul solului. 

Apele pluviale posibil impurificate de pe caile de circulatii si parcari vor fi colectate 
printr-o retea de canalizare pluviala realizata din conducte PVC Dn 200 mm in lungime de 
200 m amplasata pe strada Ecologistilor, va subtraversa strada Ecologistilor printr-o 
conducta PVC Dn 200, L = 40 m, vor fi trecute printr-un separator de nisip si  produse 
petroliere tip C&O Leander corect dimensionat, si printr-o conducta PVC Dn 250 mm in 
lungime de 85 m si vor fi deversate in paraul Timis. 
 4.15.2. Alimentarea cu energie electrică 

Alimentarea cu energie electrică a viitorilor consumatori se va face conform 
avizului de soluţii şi a proiectului tehnic întocmit de S.C. Electrica S.A. Braşov la comanda 
beneficiarului. 

În principiu se propune racordarea în buclă prin LES 1 kV la instalaţiile electrice de 
joasă tensiune, de la reteaua de energie electrica ce se va extinde pe str. Ecologistilor. 

La obiectiv se vor prevedea blocuri de măsură şi protecţie monofazate, echipate 
cu grupuri de măsură pentru contorizarea consumului de energie electrică. 

Instalaţiile electrice la consumator se vor detalia la fazele următoare de proiectare. 
 4.15.3. Alimentarea cu gaze naturale 

In zona  exista reţele cu gaz metan si in consecinţă, beneficiarul se va racorda la 
aceasta conform avizului obtinut si a documentatiei avizate. 

 4.15.4. Alimentarea cu căldură 

Soluţia de proiectare adoptata pentru încălzire este cu corpuri statice. 
Energia termica necesara  încălzirii spaţiilor şi  preparării  apei  calde  menajere 

este asigurată de două cazane echipate  cu panou de distribuţie, dispozitive de reglare şi 
siguranţa şi cu arzătoare automatizate, montate în centrala termica amplasata în spaţiul 
special amenajat. 
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Circulaţia agentului termic se face cu pompa de circulaţie montată pe conducta, 
asigurând pentru instalaţie regimul de debit şi presiune corespunzător. 

Presiunea în instalaţie este asigurata de vasul de expansiune închis, cu membrana, 
montat pe conducta de întoarcere a agentului termic. Apa calda menajera se obţine cu 
schimbător de căldura cu acumulare. 

Sistemul de evacuare al gazelor este cu tiraj natural.  
Instalaţia de încălzire se va proiecta în  conformitate cu STAS 1907/2-97. Sistemul 

de încălzire folosit este mixt, bitubular, cu distribuţie ramificată. Conductele sunt din ţeavă 
de polipropilena – tubulatura rigidă. 

 4.15.5. Telefonizare 

Corpurile propuse se vor racorda la reteaua de cabluri Tc, conform avizului dat de 

DTc. Braşov. În mod obligatoriu se va comanda documentaţie de specialitate 
pentru lucrările de extindere a reţelelor Tc.  
 
 4.16. Bilanţ teritorial  

BILANT TERITORIAL COMPARATIV PARCELA STUDIATA 

Zone functionale Existent Propus 

mp % mp % 

Constructii  - - 3253,68 37,40 

Circulatii, accese pietonale, amenajari incinta - - 4054,00 46,50 
Zona verde - - 1401,32 16,10 

Teren arabil 8700 100 - - 

Total parcele studiate 8700 100 8700 100 
 

BILANT TERITORIAL COMPARATIV zONASTUDIATA 

Zone functionale Existent Propus 

mp % mp % 

Zona mica industrie si prestari servicii - - 42 355,00 96,85 

Zona cai de comunicatii - - 1 380,00 3,15 

Zona teren extravilan (arabil) 43 735,00 100 - - 

Total zona studiata 43 735,00 100 43 735,00 100 
 

5. Concluzii 
5.1. Consecinţele realizării obiectivelor propuse 

Prin realizarea obiectivelor propuse se va mobila latura de E a str. Ecologistilor. 
Prin plantări şi amenajările ce se vor face se va asigira un aspectul ingrijit al zonei. 
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5.2. Măsuri ce decurg în continuarea P.U.Z. 

Pe baza documentaţiei de faţă, aprobată de organele abilitate în acest sens, a 
aprobărilor şi avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism anexat, emis de Primăria 
Municipiului Sacele, putându-se trece la elaborarea proiectului pentru obţinerea 
Autorizaţiei de Construire.     

 
 

Întocmit, 
                              Arh. Didona Peleanu 
         Ing. Lucian Radu 
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PLAN URBANISTIC ZONAL 

                              CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE 
Str. Ecologistilor fn Sacele, jud. Brasov 

SC GLOBAL PROIECT SRL         proiect nr. 66/2011 

 
           REGULAMENT AFERENT PUZ 

 
 Regulamentul explica si detaliază sub forma unor prescripţii si recomandări Planul 
Urbanistic Zonal, in vederea urmăririi aplicării acestuia. 

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/91, certificatele de urbanism si 
autorizaţiile se vor elibera la cerere, numai cu respectarea stricta a tuturor prevederilor 
PUZ si a regulamentului aferent acestuia in cazul in care nu se intocmeste o documentaţie 
in faza PUD. 

Regulamentul cuprinde  prescripţii si recomandări generale la nivelul zonei studiate 
si recomandări specifice la nivelul subzonelor stabilite in cadrul PUZ.  

 
1. PRSCRIPTII SI RECOMANDARI GENERALE LA NIVELUL ZONEI STUDIATE  
 

 Prescripţii si recomandări generale 
Regulamentul aferent Planului Urbanistic Zonal cuprinde următoarele precizări, 

condiţii si masuri urbanistice privind organizarea zonei de interes local. 
- organizarea arhitectural-urbanistica a zonei (zona pentru unitati industriale, mica 
industrie, depozite, prestari servicii) si incadrarea noilor obiective intr-o solutie de 
ansamblu; 
- organizarea circulatiei carosabile si pietonale si asigurarea unor legaturi corespunzatoare 
cu municipiul Sacele; 
- stabilirea indicilor de teren POT si CUT; 
- construirea pe terenul cu nr. cad. 2334,  teren arabil in  suprafata de 8 700,00 mp a doua 
tronsoane de hale avand dimensiunile de 18,00 x 90,38 m, cu un regim de construire 
P+Ep. 
- amenajarea unor terase si alei auto si pietonale dalate 
- amenajarea unor spatii verzi 
- se vor promova si încuraja acele lucrări si operaţiuni urbanistice care contribuie la 
dezvoltarea armonioasa a zonei studiate, conform PUZ; 
- se va respecta cu stricteţe zonificarea teritoriului, tinand seama de funcţiunile stabilite 
- prin activitatea de construire, potrivit Planului Urbanistic Zonal, urmează a se construi 
numai pe terenuri libere (pot fi necesare defrişări, terasamente, fără a afecta major cadrul 
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natural); 
- se va avea in vedere verificarea dreptului de utilizare asupra terenului (proprietate, 

concesiune) 
- se va urmări protejarea amplasamentelor destinate obiectivelor de utilitate publica; 
- asigurarea condiţiilor de echipare tehnico – edilitara, a acceselor carosabile, etc. 
- respectarea aliniamemtelor, regimului de inaltime, functiune 
- amenajarea complexa funcţional - arhitecturala a spatiilor verzi si de protectie; 

 

 Aspecte compozitionale si functionale privind organizarea arhitectural – urbanistica a 
zonei 

Sunt necesare masuri de promovare a lucrărilor si operaţiunilor urbanistice care 
contribuie la organizarea funcţionala si spaţiala a zonei studiate si anume: 

- Respectarea amplasamentelor prevăzute in cadrul Planului Urbanistic Zonal 
pentru zona studiata cu destinatia: terenuri agricole, prestari servicii dotari complementare 

 

 Recomandari privind organizarea circulatiei 
Lucrarile privind circulatia vor respecta Planul Urbanistic General atat de alcatuire a 

retelei generale de strazi, cat si ca rezolvare a profilurilor de artere, categoria tehnica a 
străzilor, etc. 

De asemenea se va tine seama de seria de standarde pentru lucrări de strazi nr. 
10144/1-6 si normativul pentru proiectarea parcajelor. 

Noile drumuri prevazute se vor executa numai pe baza unor proiecte de 
specialitate, care vor fi precedate de sondaje geotehnice astfel incat realizarea lor sa 
cuprinda gama necesara de lucrari specifice drumurilor si explicarea lor sa se faca cu un 
efort cat mai mic. 

Amplasarea constructiilor fata de drumul de  acces auto in zona trebuie sa respecte 
profilurile transversale caracteristice ale arterelor de circulatie si regimul de aliniere propus 
(vezi plansa U03). 

Lucrarile pentru realizarea aleii carosabile din zona studiata se vor executa dupa 
terminarea lucrarilor tehnico – edilitare subterane. 

Executia aleilor carosabile si pietonale si a lucrarilor de sistematizare verticala se va 
face pe baza unui program corelat cu programul de constructii si instalatii, respectandus-e 
prevederile tehnice de executie din normative si standarde. 
 

1.2. Amenajarea si intretinerea spatiului public si mobilierului urban 
Amenajarea spatiilor publice si a mobilierului urban se va realiza numai pe baza 

documentaţiilor de specialitate aprobate si a autorizaţiilor de construire eliberate 
 conform legii 50/1991 si 453/2001. 



 
S.C. GLOBAL PROIECT S.R.L. 

Braşov, str. B.P. Hasdeu nr. 4, bl.15, sc.a, ap.3 

16 
 

2. PRESCRIPTII SI RECOMANDARI SPECIFICE LA NIVELUL SUBZONELOR 

COMPONENTE 
 

Data fiind suprafaţa de teren studiata si functiunea unica de zona pentru unitati 
industriale, mica industrie, depozite, prestari servicii (Z.PS.), se vor face urmatoarele 
prescriptii si recomandari: 

 

Z.P.S. DATE DE RECUNOASTERE 

Parcelele cu suprafaţa de 43 735 mp sunt situate conform PUG Sacele, in 
extravilan. Terenurile studiate nu prezinta denivelari conform studiului topografic realizat, 
avand  nr. cadastrale: A 37/6, A 37/5, A 37/4, A 37/3, A 37/2, 2314. 

Suprafata totala pentru care se realizeaza PUZ este de 43 735,00 mp. 
In prezent terenurile studiate se invecineaza la vestul proprietatii cu str. Ecologistilor 

(DE 35), la nord cu parcela aflata in proprietate privata, la sud cu str. Zizinului, iar la est cu 
Str. Rampei (DE 38).   

PROPUNERI 
- La trasarea cladirilor se va respecta regimul Aceste constructii vor respecta 

regimul de aliniere de 15,00 m din axul strazii Ecologistilor – drum modernizat, 
de 9,50 m din axul strazii Rampei – drum modernizat si 15,00 m fata de str. 
Zizinului.  Amenajarea circulatiei carosabile si pietonale se va face conform  
plansei U03. 

- Sunt admise anexele indepenente, magazii,  si alte constructii corespunzatoare 
activitatilor de prestari servicii, depozite si mica industrie 

- Regimul de inaltime al cladirilor ce urmeaza a se realiza va fi de max.  P+Ep (h 
= max. 12,00 m) 

- Se vor realiza subsoluri totale sau partiale in masura in care studiile geotehnice 
ce se vor face pentru amplasamentul respectiv o vor permite. 

 

Indici privind utilizarea terenului 

Ocuparea la sol cu constructii va trebui sa se incadreza intre urmatoarele procente: 
  POTmax 60% 

CUT max 1,50 
 

Categoriile de materiale de constructie 

Organizarea fiecarui santier in parte va fi facuta cu mare grija in sensul neperturbarii 
vecinatatii si urmaririi operativitatii executiei. 

Materialele de constructie vor fi din gama celor durabile: caramida, bca, panouri 
metalice, tamplarie aluminiu sau PVC, acoperis tip sarpanta cu invelitoare tigla, tabla tip 
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Lindab sau panouri metalice. 

Plantatii si imprejmuiri 

Imprejmuirile vor fi la limita terenului. Se recomanda ca inatimea acestora sa nu 
depasesca h = 1,20 m si sa fie dublate de vegetatie (garduri vii). Acolo unde este posibil 
se recomanda ca imprejmuirile sa se faca numai cu gard viu. 

 

 

          Intocmit, 
         Arh. Didona Peleanu
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