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MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 

1. Introducere 
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei: 

− Denumirea proiectului:  PROIECT URBANISTIC ZONAL  
CANALUL MORII – NORD- EST SACELE 
Jud. Brasov, localitatea Sacele, str. DE 210 F.N. 
nr cad 106544  

− Initiator,Beneficiar: Giras Sandor si Giras Anamaria, 
Primaria Municipiului Sacele 

− Proiectant: S.C. CONSTRUCT XSTREAME S.R.L. 

− Amplasament: Jud. Brasov, loc. Sacele, DE 210, F.N. 

− Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal 

− Data elaborării: Mai  2012 

1.2. Obiectul documentaţiei: 
Tema de proiectare întocmită de beneficiar impreuna cu proiectantul lucrarii, solicită 

realizarea unui ansamblu de construcţii de locuit cu regim de înălţime S+P+1+M, S+P+2E 
pe un teren aflat în partea de nord – vest a localităţii utilizat drept teren agricol la nr. cad 
106544, respectiv amenajarea pe terenul de la A211/1/29 a unei zone cu destinatia de 
zona mixta zona locuinte individuale, cuplate si insiruite respectiv zona cu servicii 
complementare/dotari de cartier (spatii comerciale si functiuni complementare de tip 
gradinita , cresa, locuri de joaca pentru copii, parcari aferente) 

Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii pentru zona studiată: 
În  Planul de Urbanism General (PUG) al Municipiului Sacele terenul în studiu se află în 

intravilanul localitatii cu destinaţia teren agricol . 
P.U.Z. stabileşte: 
- integrarea şi armonizarea cu construcţiile existente; 
- rezolvarea circulaţiei, accese, parcaje; 
- circulaţia terenurilor în funcţie de proprietari; 
-    echiparea edilitară. 
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; stabilirea indicilor urbanistici P.O.T., C.U.T., regim de inaltime, aliniere fata 
de axele cailor de comunicare;trecerea intregii suprafete a terenului in intravilanul localitatii 
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Sacele; scoaterea parcelor de teren din circuitul agricol (trecerea din teren agricol -pasune 
in teren construibil). 
1.3.Surse documentare: 

- Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior PUZ 

- PUG Sacele nr.36060/2000 aprobat cu HCL 23.22.02.2001, respectiv HCL nr.16 

din 21.02.2011 de prelungire a valabilitatii PUG. 

- Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu PUZ 

Concomitent cu Planul Urbanistic Zonal s-au întocmit ridicări topografice şi realizat 

studii geotehnice. 

Nu s-au realizat investiţii pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistică a zonei. 

Prevederi ale documentaţiilor de urbanism elaborate anterior 
Anterior elaborarii prezentului studiul urbanistic, au fost elaborate si avizate 

urmatoarele: 
– PATJ Brasov – Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean – proiect nr. 32058 / 
1997, elaborat de sc PROIECT BRASOV sa 
– Planul de Amenajare a Teritoriului Tara Barsei – proiect nr. 30128 / 1994, elaborat 
de sc PROIECT BRASOV sa 
– Strategia locala de dezvoltare economica si sociala a municipiului Sacele 
– ridicare topografica 
– studiu geotehnic 

De asemenea, la intocmirea prezentului PUZ, s-a consultat si respectat „Ghidul 
privind metodologia de elaborare si continutul cadrul al Planului Urbanistic Zonal, indicativ 
GM-010-2000, Bucuresti, 2000” 

 Prezenta documentaţie se elaborează în conformitate cu prervederile Certificatului 
de Urbanism nr. 558 din 27.10.2011 eliberat de Primăria Municipiului Sacele. 

 

 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
2.1. Evoluţia zonei  - Caracteristici semnificative 
Zona în studiu nu a evoluat în timp, terenul utilizat în urmă cu mulţi ani era utilizat 

drept teren agricol. 
2.2 Încadrarea în localitate 

Poziţia zonei faţă de intravilanul localităţii 

Zona se află în partea de nord – vest a Municipiului Sacele având front stradal la 

drumul de exploatare DE 210, iar la sud parcela este marginita de CCN213.Parcela se afla 

in intravilanul Municipiului Sacele fiind incadrat in UTR6 drept teren de folosinta agricola. 

Municipiul Sacele cu o suprafata de 32000 ha este situat in partea de sud-est a 
Judetului Brasov la 15 km fata de centrul municipiului Brasov.  
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Denumirea de Sacele este atestata documentar in secolul XV.Orasul Sacele a fost 
constituit administrativ din teritoriul comunelor: Baciu, Turches, Cernatu, Satulung. 

In anul 2000 orasul devine unul dintre cele 4 municipii ale judetului Brasov. Municipiul 
Sacele se afla in aproprierea unor importante puncte de trecere transmontane: in sud-vest 
pasul Predeal, in sud-est pasul Bratocea iar in est, pasul Buzau.  

Evolutia localitatii dupa 1990 
  Criza generalizata a economiei romanesti, implicit agricultura s-a agravat 
dupa anul 1990. 
 Caderea economiei s-a reflectat si in evolutia localitatii care in prezent este in 
curs de depopulare.  
  2.3 Elemente de cadru naturale (analiza geotehnica): 
 Caracteristicile reliefului 
  Municipiul Sacele este asezat in depresiunea Brasovului, Este delimitat la vest 
de valea raului Timis si la est de valea Tarlungului.Relieful este in trepte: treapta superioara 
reprezentata de muntii Barsei ( cu masivele Piatra Mare de 1844 m si Postavarul) si 
Ciucas, treapta inferioara cunoscuta sub denumirea „piemont secelean” situat in nord, 
care de fapt este o campie cu o usoara inclinatie de la sud spre nord. Avand contact cu 
masivul Piatra Mare. 
  
 Date hidrogeologice si hidrografice 
 
 Din punct de vedere hidrografic, teritoriul Municipiului Sacele se afla pe cursul superior 
al raului Tarlung, care strabate teritoriul in parte nordica. Acest curs de apa are caracter 
torential cu producere de viituri care revarsandu-se pot inunda suprafete agricole situate 
in luncile joase. Datorita debitului important, poate fi folosit pentru irigatii. Pe raul Tarlung 
este construit un bazin de acumulare de unde este captata apa necesara municipiului.
 Clima 
  
 Clima zonei are un specific temperat-continentala caracterizandu-se prin nota de 
tranzitie intre clima temperata de tip oceanic si cea temperata de tip continental: mai 
umeda si racoroasa caracteristica zonei de munte, cu precipitatii relativ reduse si 
temperaturi usor scazute. Inversiunile de temperatura nu sunt numeroase; de aceea, 
temperaturile minime din timpul iernii nu se inscriu in valorile extreme. Cantitatea de precipitatii 
este relativ mai ridicata ca urmare a contrastelor diurne mici. 

Temperatura medie multianuala a aerului este de 7,60C, temperatura maxima absoluta 
fiind de 370C in luna august. Numarul mediu al zilelor de vara este de aproximativ 50 pe an.    
Numarul mediu al zilelor de iarna este de aproximativ 50 pe an. Umiditatea aerului  
are valori medii anuale de 75%. Precipitatiile atmosferice au valori de 600-700 mm/an. 
Vantul la sol are directii predominante dinspre vest si nord-vest si viteze medii cuprinse 
intre 1,5 si 3,2 m/s. 
Este un climat de adapost cu particularitatile ce-l definesc, un element important este 
fenomenul de inghet timpuriu cu repercursiuni in activitatea agricola. 
 

 Caracteristici geotehnice si geomorfologice 
Date geologice 
Din punctul de vedere la care ne referim, teritoriul localitatii Sacele se 

incadreaza in marea unitate morfostructurala cunoscuta in literature de specialitate 
sub numele de Depresiunea Brasovului. 
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Formata la sfarsitul cretacicului, prin scufundarea unei catene muntoase, 
Depresiunea Brasovului a funcionat ca mediu lacustru marin pana la finele pliocenului, 
cand din nou a redevenit uscat. 

In perioada cat a fost sub imperiul apelor, in regiune au avut loc intense 
depuneri de material aluvionar, reprezentat prin pietrisuri, nisipuri, prafuri si argile, 
depuse stratiform sau torential haotic. 

In cuaternar si post cuaternar, apele de siroire si organismele, pluviatiile nou 
formate, au transportat din versantii nordici ai Muntilor Brasovului mari cantitati de 
aluviuni pe care le-au depus sub forma unor masive conuri de dejectie, orientate de la 
sud spre nord, respectiv dinspre munte spre albia Oltului. 

In zona Sacele avem a face cu un relief de suprafata format prin 
intrepatrunderea amintitelor conuri de dejectie cu formatiunile de lunca . 

Procesul de colmatare a zonelor fara scurgere a continuat pana in zilele 
noastre aici rezultand depuneri de mal, turba, deci terenuri practic neconstruibile.Pe 
langa alte considerente, asa se explica faptul ca localitatea Sacele s-a dezvoltat spre 
sud, est si vest, unde terenurile zvantate au oferit conditii propice amplasarii 
constructiilor. 

 
Date privind stratificatia terenului de suprafata 
Date fiind conditiile de geneza a terenului de suprafata, respectiv a potentialului 

teren de fundare a viitoarelor constructii, am procedat la o raionare a suprafetei 
cercetate, rezultatele fiind materializate pe planul de situatie GE-01 care este anexa la 
PUG-ul intocmit pentru loc. Sacele. 

In general, sub patura de sol vegetal sau umplutura se gasesc depozite 
aluvionare reprezentate prin pietrisuri, prafuri ori argile, dispuse intr-o structura 
torential haotica, existand diversitate evidenta chiar si pe suprafete restranse. 

Exceptie face zona ce se dezvolta la nord de perimetrul aeroclubului, unde 
apar terenuri maloase si turbarii. 

La sud,est si vest de actualul perimetru, exista in general terenuri avand 
capacitate portanta corespunzatoare fundarii in conditiuni normale, nefiind cazul 
fundatiilor speciale(radiere, piloti, perne de pamant sau balast etc). 

 
Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului 
Analizele de laborator efectuate pe probele de teren coeziv (praf, argila) au pus 

in evidenta urmatorii parametrii: 
 - greutatea volumica = 1,75-1,9 KN/mc     

  - indicele de consistenta IC = 0,5-0,8    
  - indicele de plasticitate IP = 15-35 %    
  - coeziunea C = 30-30 Kpa    
  - porozitatea n = 35-50 %    
  - umiditatea naturala Wn = 15-40 %  
  - gradul de saturatie Sn = 0,9-1,00    
  - unghiul de frecare interna + = 22-280    
  - modulul de compresibilitate edometric pentru treapta de incarcare                                                                                                                                                                                                            
200-300 Kpa; M = 6-8 Mga. 
 Aceste valori caracterizeaza un teren plastic consistent, corespunzator fundarii 
in conditii normale a constructiilor. 
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 Adancimea de inghet 
  Conform STAS 6054/77, in zona Sacele, adancimea de inghet este 
0,90-1,00 m. 
 Date seismice 
 Potrivit normativului P-100/2006, in calculul antiseismic se vor lua in 
consideratie coeficientii Ks=0,16 si ag=0.2g. 
 Conditii de fundare 
 In conformitate cu prevederile STAS-urilor 8316/82 si 605/77, conditiile de 
fundare se prezinta astfel: se poate funda incepand cu adancimile 1,20-2,50 m, 
raportate de la suprafata terenului actual in stratul de nisip prafos cu rar pietris marunt, 
luandu-se in consideratie presiunea conventionala Pconv=250 Kpa pentru sarcini de 
calcul din gruparea fundamentala. 
2.4 Circulatia: 
  Accesibilitatea la căile de comunicaţie 

Amplasamentul este situat pe un teren liber, neconstruit, fara adresă stradală 
accesul pe teren realizandu-se din drumul de exploatare existent (DE210), conform 
ridicare topografica. 

Circulaţia principală în zonă , respectiv calea de comunicatie pana la teren 
urmeaza: Str. Avram Iancu – Str. Ciucas drum de exploatare DE210 - terenul care face 
obiectul documentatiei. 

Drumul de exploatere DE210 este un drum necorespunzator in ceea ce priveste 
circulatia autovehicolelor, avand latimea de 4.00m si carosabil macadam. 

Accesibilitatea la caile de comunicatie se poate realiza prin trei moduri: 
Accesul pe DE210 dinspre str. Avram Iancu se realizeaza prin intermediul unui 

podet existent; portiunea dintre str. Avram Iancu cu carosabil asfaltat si podetul existent se 
numeste tot str. Avram Iancu, are o lungime de cca.100m si o latime utila de 5.00m cu 
carosabil de macadam (piatra sparta compactata); 

Accesul pe DE210 dinspre str. Ciucas: 
DE210 este delimitat pe o lungime de cca 100m de proprietatile particulare, care au 

acces principal la str. Ciucas, si continua ca drum de exploatare ce deserveste terenuri 
agricole pe ambele parti ale acestuia pana la terenul ce face obiecul PUZ in lungime de 
cca 300m; drumul de exploatare DE210, pe portiune delimitata de proprietatile particulare, 
are o latime de 5.00m si carosabil de macadam iar pe portiunea de 300m ce deserveste 
terenurile agricole are o latime de 4.00m ca carosabil macadam 

Accesul pe DE210 dinspre un alt drum de exploatare care face legatura intre 
centura Municipiului Sacele si DE210.Acest drum de exploatare este propus pentru largire 
si modernizare facand in viitor parte din reteaua stradala modernizata a Municipiului 
Sacele; 
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2.5. Ocuparea terenurilor, limite si vecinătăţi: 
Terenul în suprafaţă totala de 15100mp,  este un teren intravilan de folosinta 
agricola,  conform C.F.Nr. 106544. 
Vecinătăţile sunt la: 

- Nord-Vest, drum de exploatare DE210 (carosabil macadam) 
- Nord-est, proprietati particulare terenuri de folosinta agricola 
- Sud-vest, canal de desecare CCN 213  
- Sud-Est, terenuri proprietati particulare 

 Suprafeţe de teren construite şi suprafeţe de teren libere 
Pe terenul studiat nu se afla constructii. 
Regimul economic 
Folosinta actuala a terenului este agricol situata in intravilan unde nu sunt 

reglementari de urbanism. Destinatia de teren construit si amenajat, a terenului se va 
realiza in baza prezentei documentatii de P.U.Z.. 

 
 
 
 
2.6. Echiparea edilitara: 
2.6.1  Alimentare  cu  apă: 
In zona existe o retea de alimentare cu apa conform aviz principiu favorabil nr. 1692 

din 02.12.2011 emis de Compania APA Braşov; reteaua de alimenatre cu apa este 
realizata din conducta de distribuţie OL Dn 50 mm, aflata pe str. Avram Iancu respectiv pe 
DE214/2/19 (str. I.C. Bratianu) 
 2.6.2  Canalizare: 

In zona existe o retea de canalizare apa menajera conform aviz principiu favorabil 
nr. 1692 din 02.12.2011 emis de Compania APA Braşov; reteaua de canalizare apa 
menajera este realizata din conducte PVC-KG Dn 250 mm, aflata pe str. Avram Iancu 
respectiv pe DE214/2/19 (str. I.C. Bratianu). 

2.6.3  Instalatii  de  încălzire: 
 In zona amplasamentului studiat nu exista retele de incalzire. 
 2.6.4  Instalatii  de  gaze  naturale 
 Reteaua de alimentare cu gaz se afla pe str. Avram Iancu, conform aviz Distrigaz 
Sud Retele GDF Brasov nr.2022/A/30.11.2011 

2.6.5  Instalaţii electrice. 
In zona amplasamentului studiat se afla o retea de LEA 20 kV IF Cernatu la care se 

va face racordarea parcelor de teren studiate. 
 2.6.6  Telecomunicatii. 



  
Plan urbanistic zonal Canalul Morii-Nord-Est Sacele 

 7 

          Pe amplasamentul studiat nu există retele de telecomunicatii.  
2.6.7 Canalizare pluviala: 
Pe amplasamentul studiat nu există retele de canalizare ape pluviale. 
 
2.7 Probleme de mediu: 
Factorii de mediu nu sunt afectaţi, în zona studiată şi imediata vecinătate a acesteia 

nu există întreprinderi sau activităţi care să polueze mediul. 

Deseurile menajere vor fi colectate in containere ecologice si transportate la o 
rampa ecologica de către firme specializate pe baza de contract prestări servicii 
salubritate. 

Se vor respecta prevederile Directiei de Sanate Publica conform aviz de principiu 
favorabil 287/A/12.03.2012.  

 
2.7.1Apărarea împotriva inundaţiilor: zona studiata nu se afla in zona inundabila 
 
 

 

 

 

3.Propuneri de dezvoltare urbanistica: 
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 

Singurele studii efectuate în teren până în prezent sunt studiile  geotehnice şi 

ridicările topografice. 

3.2. Prevederile PUG 

Conform PUG Sacele nr.36060/2000 aprobat cu HCL 23.22.02.2001, respectiv HCL 
nr.16 din 21.02.2011 de prelungire a valabilitatii PUG, pentru terenurile libere de 
constructii se instituie interdictie temporara de construire, iar autorizatiile de construire 
se vor elibera numai dupa aprobarea prezentului PUZ. Nu sunt admise locuinte 
colective tip bloc de locuinte. 

3.3. Valorificarea cadrului natural. 

Terenul fiind plat, cadrul natural nu poate fi valorificat în mod special. 
3.4. Modernizarea circulaţiei. 

Modernizarea circulaţiei constă în amenajările propuse prin prezentul proiect pentru 

drumul  DE210. 
Modalităţi de organizare şi rezolvare a circulaţiei: 
3.4.1.Drum de exploatare DE210: 
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Drumul de exploatare DE210 este pozitionat perpendicular pe strada Avram 
Iancu strada ce face parte din  reţeaua stradală a localtatii Sacele; acesta are o latime de 
4.00m si un carosabil de macadam fiind neconform circulatiei autovehicolelor. 

Drumul de exploatare DE210 este propus pentru largire si modernizare conform 
detaliilor prezentate in partea desenata, iar in final va avea o latime de 10.00m cu cate o 
banda pe sens de 3.50m latime, fiind dispus simetric stanga-dreapta fata de axul existent. 
Largirea drumului de la 4.00m la 10.00m se va executa simetric fata de axul existent, prin 
cedarea unei fasii de teren de 3.00m latime pe toata lungimea lui DE210 pe ambele parti 
ale acestuia. 

Accesibilitatea la caile de comunicatie se poate realiza prin trei moduri: 
- Accesul pe DE210 dinspre str. Avram Iancu se realizeaza prin intermediul unui 

podet existent; portiunea dintre str. Avram Iancu cu carosabil asfaltat si podetul 
existent se numeste tot str. Avram Iancu, are o lungime de cca.100m si o 
latime utila de 5.00m cu carosabil de macadam (piatra sparta 
compactata);Portiunea neasfaltata este propusa pentru mdornizare prin 
realizarea infrastructurii si asflatarea acesteia. Latimea acestei portiuni este de 
5.00m si este delimitata de proprietati partuculare existente , nefiind posibila 
largirea partiei carosabile. 

Accesul pe DE210 dinspre str. Ciucas: 
- DE210 este delimitat pe o lungime de cca 100m de proprietatile particulare, 

care au acces principal la str. Ciucas, si continua ca drum de exploatare ce 
deserveste terenuri agricole pe ambele parti ale acestuia pana la terenul ce 
face obiecul PUZ in lungime de cca 300m; drumul de exploatare DE210, pe 
portiune delimitata de proprietatile particulare, are o latime de 5.00m si 
carosabil de macadam iar pe portiunea de 300m ce deserveste terenurile 
agricole are o latime de 4.00m ca carosabil macadam. 
Portiunea neasfaltata este propusa pentru mdornizare prin realizarea 

infrastructurii si asflatarea acesteia. Latimea acestei portiuni este de 5.00m si este 
delimitata de proprietati partuculare existente , nefiind posibila largirea partiei 
carosabile. 

- Accesul pe DE210 dinspre un alt drum de exploatare care face legatura intre 
centura Municipiului Sacele si DE210.Acest drum de exploatare este propus 
pentru largire si modernizare facand in viitor parte din reteaua stradala 
modernizata a Municipiului Sacele; 

Acest drum de exploatare va fi dimensionat in asa fel incat sa respecte conditiile de 
circulatie a vehiculelor pe drumurile publice, atat a autovehicolelor cu gabarit mai mare de 
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3.5t cat si caracteristicilor ce trebuiesc indeplinite pentru accesul autospecialelor de 
intervenţie în caz de incendiu. 

Conditiile minime ce trebuiesc indeplinite pentru accesul autospecialelor de 
interventie in caz de incendiu vor fi urmatoarele: accese carosabile din domeniul public, cu 
o latime de minim 3.80m si o inaltime libera de minim 4.20m. 

.Curţile interioare neacoperite cu aria mai mare de 600 mp şi închise pe toate 
laturile de construcţie, situate la nivelul terenului sau al circulaţiilor carosabile adiacente ori 
la o diferenţă de nivel mai mică de 0,50 m faţă de aceste circulaţii, se prevăd obligatoriu cu 
accese carosabile pentru autospecialele de intervenţie în caz de incendiu, cu gabarite de 
minim 3,80 m lăţime şi 4,20 m înălţime. 

Pentru curţile interioare menţionate, situate la diferenţe mai mari de 0,50 m (fără 
acces carosabil) se asigură numai acces pentru personalul de intervenţie (treceri 
pietonale) cu lăţime de min. 1,50 m şi înălţime de 1,90 m. 

. Nu este obligatorie asigurarea acceselor carosabile la anexe gospodăreşti, 
precum şi la construcţiile încadrate în categoria de importanţă D (redusă). 

3.4.2.Accesele carosabile în interiorul zonei (drum de incinta) 
Drumul de incinta  asigură accesul de la drumul de exploatare DE210 – drum 

existent , la imobilele noi propuse (vezi planul A-003). 
Suprafata de teren aferenta drumului de incinta este propusa pentru a trece in 

domeniul public sau sa se instituie in cartea funciara a unei servituti publice de trecere. 
 Drumul de incinta este compus astfel: 

-partia carosabila pe un singur sens va avea o latime de 3,50m, in total partea carosabila a 
drumului fiind realizata din doua sensuri de circulatie va avea 7m latime. 
-circulatia pietonala se va realiza pe trotuarele amplasate pe partea fiecarui sens de 
circulatie si vor avea latimea de 1.50 m latime. 
 -partea carosabila se va prevedea, pentru ambele sensuri de circulatie cu o cate o 
rigola de colectare a apelor pluviale. Toate rigolele adiacente partii carosabile se vor 
colecta si se vor dirija catre un separator de hidrocarburi si nisipuri, fiind interzisa 
deversarea apelor neepurate; 
 -drumurile de incinta, deoarece sunt infundate, sunt prevazute la capat cu zone de 
intoarcere a autovehicolelor avand raza minima de virare de 6.00m conform specificatiilor 
tehnice in vigoare. 
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3.4.3Podet peste canalul CCN 213: 
Legatura intre drumurile de incinta si drumul de exploatare existent (DE214/2/19) se 

va face prin intermediul unor podete peste canalul CCN 213 (canalul Morii); podetul se va 
realiza in baza avizului favorabil nr. 4447/24.02.2012 eliberat de catre Primaria 
Municipiului Sacele Directia de Patrimoniu Gospodarire Oras, Serviciul Administrativ – 
Compartiment Protectia Mediului. 
 In avizul favorabil nr.447/24.02.2012 este permisa realizarea de podet peste 
CCN213 (canalul Morii) cu conditia respectarii restrictiilor sepcificate si anume este strict 
interzisa deversarea apelor menajere; respectiv podetele propuse vor face obiectul unui 
proiect de specialitate ce se va autoriza in conditiile specificate de legea in vigoare; 
 Deoarece canalul CCN213 (canalul Morii) colecteaza apele pluviale de pe str. Morii 
pana la confluenta cu Valea Baciului, se pot colecta in el apele pluviale de pe terenurile ce 
fac obiectul prezentului PUZ cu conditia trecerii acestor ape printr-un separator de nisipuri 
si hidrocarburi in prealabil. 
 Podetul se va realiza respectand principiul de executie prezent in plansa de 
reglementari urbanistice si anume: 

- podetul propus nu va afecta albia existenta a canalului CCN213; 
- Podetul ce se va realiza peste canalul CCN213 se vor realiza in baza unei 

documentatii de specialitate, proiect de executie intocmit de catre specialisti 
atestati in conformitate cu normele in vigoare, documentatie tehnica ce va fi 
supusa avizarii si autorizarii de catre organele de specialitate;in elaborarea 
documentatiei, pentru podetele propuse a trece peste CCN213, nu se va tine 
cont intr-un mod special de solutia tehnica prezentata in plansa de 
Reglementari Urbanistice din prezentul PUZ, adoptandu-se o solutie corecta 
din punct de vedere tehnic, juridic si economic;  

- Prin realizarea podetelor propuse nu se va afecta in nici-un fel albia minora a 
canalului existent;  

Podetul va fi proiectat si realizat de firme special atestate conform 
reglementari in vigoare la data executiei lucrarilor atat in ceea ce priveste 
sarcina maxima la care vor fi supuse cat si siguranta in exploatare. 
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3.5. Zonificarea funcţională. Reglementări. Bilanţ teritorial. Indici urbanistici. 
3.5.1Tipul de proprietate asupra terenurilor 

Cele doua parcele ce fac obiectul prezentului PUZ sunt proprietati private dupa cum 
urmeaza:  

- parcela in suprafata totala de 15100.00mp este proprietae privata a Ghiras 
Sandor si Ghiras Ana Maria conform extras de carte funciara CFnr.106544, nr. 
cad.106544 

- parcela in spuprafata de 900mp este la dispozitia Comisiei Locale de aplicare a 
Legii fondului funciar. 

3.5.2.Zonificare functionala: 
Ambele parcele, cea prevazuta la nr. cad.106544 precum si parcela de la 

A211/1/29 au in prezent functiune de Zoana de teren agricol si se vor transforma in baza 
prevederilor prezentului PUZ in: 

- nr. cad.106544, in suprafata de teren de 15.100mp se va transforma din  
ZA- zona teren agricol in teren construibil in intravilan compus din ZL-zona 
locuinte individuale, cuplate si insiruite, ZC- zona cai de comunicatie si  
ZGC-zona gospodarie comunala; 

- A211/1/29 se va transforma din ZA- zona teren agricol in zona mixta cu 
urmatoarele funtiuni: ZL-zona locuinte individuale, cuplate si insiruite respectiv 
Z Sc/Dc – Zona servicii complementare / dotari de cartier (spatii comerciale si 
functiuni complementare de tip gradinita, cresa, locuri de joaca pentru copii, 
locuri de parcare aferente) 
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3.5.3.a.Bilant teritorial parcela de teren nr. cad.106544, in supraf. de teren de 
15.100mp: 

Bilanţ teritorial comparativ 
Existent 

Nr. 
crt. Zone funcţionale mp % 

1. (ZL) Zonă construită  0,00 0 
2. Teren liber 15.100,00 100 
3. Zonă circulaţii auto existente 0,00 0 
  Total 15.100,00 100 

Propus 
1. (ZL) Zonă construită 1.260,00 8 

2. Zonă verde 11.458,00 76 

3 Zonă circulaţii auto  propuse 2382,00 16 
  Total zonă studiată 15.100,00 100 

- POTmax.propus=40% 
- CUTmax.propus=1.00 
- Hmax la coama=13.50m (fata de C.T.N.) 
- Regim maxim de inaltime : S+P+1E+M; S+P+2E 

 
3.5.3.b.Bilant teritorial parcela de teren nr. cad.106544, in supraf. de teren de 
900mp: 

Bilanţ teritorial comparativ 
Existent 

Nr. 
crt. Zone funcţionale mp % 

1. (ZL) Zonă construită  0,00 0 
2. Teren liber 900,00 100 
3. Zonă circulaţii auto existente 0,00 0 
  Total 900,00 100 

Propus 
1. (ZL) Zonă construită 360,00 40 

2. Zonă verde 515,00 57 

3 Zonă circulaţii auto  propuse 25,00 3 
  Total zonă studiată 900,00 100 

- POTmax.propus=40% 
- CUTmax.propus=1.00 
- Hmax la coama=13.50m (fata de C.T.N.) 
- Regim maxim de inaltime : S+P+1E+M; S+P+2E 
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BILANT TERITORIAL ZONAL 

ZONE FUNCTIONALE 

EXISTENT 
 (nr. cad.106544 

+A211/2/29) 

PROPUS 
 (nr. cad.106544 

+A211/2/29) 

[mp] % [mp] % 

ZA- ZONA TEREN AGRICOL 16000,00 100,00% 0,00 0,00% 

ZL- ZONA PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE,  
CUPLATE SI INSIRUITE 0,00 0,00% 12718,00 79,49% 

ZL si Z Sc/Dc - ZONA MIXTA: ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE, 
CUPLATE SI INSIRUITE RESPECTIV ZONA SERVICII 

COMPLEMENTARE/DOTARI DE CARTIER 
(SPATII COMERCIALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE DE 

TIP GRADINITA, CRESA, 
 LOCURI DE JOACA PENTRU COPII, PARCARI AFERENTE) 

0,00 0,00% 812,00 5,08% 

ZR - ZONA CURSURI DE APA 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

ZV - ZONA VERDE DE PROTECTIE 0,00 0,00% 781,00 4,88% 

ZGC- ZONA GOSPODARIRE COMUNALA 0,00 0,00% 43,00 0,27% 

ZC - ZONA CIRCULATIE CAROSABILA SI PIETONALA 0,00 0,00% 1646,00 10,29% 

TOTAL (nr. cad.106544+A211/2/19) 16000,00 100,00% 16000,00 100,00% 

 
- POTmax.propus=40% 
- CUTmax.propus=1.00 
- Hmax la coama=13.50m (fata de C.T.N.) 
- Regim maxim de inaltime : S+P+1E+M; S+P+2E 
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ZL- Zona locuinte: 
Zona de locuinte va fi destinata constructiilor de locuinte individuale, cuplate si 

insiruite, in functie de solicitarea proprietarilor terenurilor.Locuintele vor avea un regim 
maxim de inaltime de S+P+1E+M respectiv S+P+2E; se va instituii un 
POTmax.propus=40%; CUTmax.propus=1.00; Hmax la coama=13.50m (fata de C.T.N.) 

ZL si ZSc/Dc – Zona mixta: 
Pentru parcela de A211/1/29 in suprafata de 900mp se va adopta o zonificare mixta 

in functie de cerintele viitorilor proprietari si va fi compusa din zona de locuinte destinata 
constructiilor de locuinte individuale, cuplate si insiruite respectiv  zona cu servicii 
complementare/dotari de cartier (spatii comerciale si functiuni complementare de tip 
gradinita , cresa, locuri de joaca pentru copii, parcari aferente); se va instituii un 
POTmax.propus=40%; CUTmax.propus=1.00; Hmax la coama=13.50m (fata de C.T.N.) 

ZR-Zona cursuri de apa 
Aceasta zona o reprezinta canalul Morii (CCN213), si este in administrarea 

Municipiului Sacele; in baza prezentei documentatii canalul Morii este propus pentru 
regularizare.  

ZV-Zona verde de protectie 
Zona verde de protectie este instituita langa malul canalului Morii(CCN213) si are o 

latime de 2.50m fiind prezenta pe toata lungimea canalului. 
 Se interzice realizarea de constructii sau imprejmuiri in zona de protectie de 2.5m 
latime de langa malul canalului Morii. 
 ZC-Zona circulatie carosabila si pietonala: 
Zona cailor de comunicatie este compusa din: 

- Drum de exploatare DE210, propus pentru modernizare si largire prin cedarea 
a unei fasii de 3.00m latime, pe toata lungimea, simetric fata de marginile 
acestuia; 

- Drum de exploatare DE214/2/9 (str. I.C. Bratianu), la care nu se realizeaza 
interventii; 

- Drum proprietate privata a Ghiras Sandor,  reprezentand un drum de incinta 
propus pentru a trece in domeniul public sau sa se instituie in cartea funciara a 
unei servituti publice de trecere; 

- Podet propus peste canalul Morii (CCN213) ce va face legatura intre drumul de 
incinta si drumul DE214/2/9 (str. I.C. Bratianu); 
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ZGC- Zona gospodarie comunala: 
  In zona de gospodarie comunala se va amplasa, conform aviz Electrica, postul de 
transformare PTz 20/0.4kV/100kVA, respectiv o statie de pompare a apei provenite din 
canalizarea menajera;Zona de gospodarie comunala este amplasata conform plansa de 
Reglementari Edilitare si Reglementari Urbanistice din prezentul PUZ; accesul la zona de 
gospodarie comunala se realizeaza din domeniul public respectiv din DE210 modernizat; 
 Nu se instituie zona de protectie in jurul zonei de gospodarie comunala deoarece 
toate instalatiile ce se vor monta, atat cele electrice cat si cele de pompare a canalizarii 
menajere nu reprezinta risc tehnologic in ceea ce priveste siguranta in exploatare cat si 
buna desfasurare a functiunilor la care sunt proiectate. 

 
Regimul tehnic: 
Prin prezenta documentatie PUZ se solicita, avizul constructiei unui cartier de 

locuinte. 
Scopul prezentului plan urbanistic zonal este acela de a face posibila elaborarea si 

avizarea documentatiei faza D.T.A.C.(P.A.C.), conform reglementarilor in vigoare, pentru 
construirea unui cartier de locuinte. 

 
Alinierea constructiilor, retrageri fata de proprietatile invecinate: 
Alinierea constructiilor noi popuse se va realiza conform plansa A03-Reglementari 

Urbanistice si anume se va pastra o distanta de 10m fata de axul drumurilor existente. 
Drumul de exploatare DE 210 are o latime actuala de 4m fiind propus pentru largire 

si modernizare; configuratia drumului modernizat va fi: 
 -partia carosabila pe un singur sens va avea o latime de 3,50m, in total partea 
carosabila a drumului fiind realizata din doua sensuri de circulatie va avea 7m latime. 
 -partea carosabila se va prevedea, pentru ambele sensuri de circulatie cu o cate o 
rigola de colectare a apelor pluviale. Toate rigolele adiacente partii carosabile se vor 
colecta si se vor dirija catre un separator de hidrocarburi si nisipuri, fiind interzisa 
deversarea apelor neepurate. 
 -circulatia pietonala se va realiza pe trotuarele amplasate pe partea fiecarui sens de 
circulatie si vor avea latimea de 1.50 m latime, in scopul asigurarii utilizarii acestora de 
catre persoanele cu handicap in carucior cu rotile; 
 -trecerile de la cota trotuarului amenajat la cota strazii se va realiza lin prin 
construirea de rampe in asa fel incat sa fie indeplinite conditiile de utilizare a acestoara de 
catre persoanele cu handicap in carucior cu rotile. 
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 Retragere fata de limita de proprietate:  
- Pentru viitoarele imobile locuinte individuale, se va respecta o retragere fata de 

limita de proprietate pana la zidul cel mai apropriat a structurii de rezistenta a 
imobilului pe toata inaltimea acestuia, pe toate laturile terenului, de minim 
2.00m. 

- Exceptie o vor face imoblele cuplate sau insiruite care vor putea avea un zid 
comun amplasat cu axa lui longitudinala pe limita de proprietate; 

 Amplasarea fata de punctele cardinale a viitoarelor imobile 
Se va urmari, pe cat posibil, amplasarea viitoarelor constructii fata de punctele 

cardinale conform norme si reglementari in vigoare in functie de tipul si destinatia 
constructiei(lor) nou(i) propuse. 

Reguli cu privie la forma si dimensiunile terenului: 
Zona studiata nu este dens construita, fiind prezente in vecinatati doar constructii 

cu destinatia de anexe gospodaresti.Pentru alinierea constructiilor se va tine cont de 
prevederile subcapitolului 2.3.1. din prezentul memoriu. 

a) Parcelarea este operatiunea de divizare a unei suprafete de teren in minim 4 loturi 
alaturate, in vederea realizarii de noi constructii. 

b) Autorizarea executarii parcelarilor in baza prezentei documentatii, este permisa 
numai daca pentru fiecare lot in parte se respecta cumulativ urmatoarele conditii: 
  front la strada de min 8m.Pentru cladiri insiruite si de min 12m pentru cladiri 

izolate sau cuplate. 
 - suprafata minima a parcelei de 150mp pentru cladiri insiruite si min 200mp 

pentru cladiri amplasate izolat sau cuplate. 
  
Asigurarea accesului in incinta 
Accesul la terenul, care face obiectul prezentului PUZ, se va realiza din calea de 

comunicatie principala din zona – str. Avram Iancu drum asfaltat –str. Avram Iancu, drum 
neasfaltat cu o latime de cca. 5m si o lungime de cca 100m, podet existent , respectiv 
drum de exploatare DE210. 

Pentru toate loturile, prevazute in prezentul PUZ (cartier de locuinte), se vor 
prevedea locuri de parcare acces auto si pietonal din drumurile nou propuse (drumul de 
incinta, drum existent si drum de exploatare modernizat DE210), cate doua locuri de 
parcare pe fiecare lot. 

Regimul de inaltime, stabilirea indicilor urbanistici (P.O.T., C.U.T.): 
Regimul de inaltime maxim pentru constructiile noi propuse va fi de S+P+1E+M, 

S+P+2E, si va fi de 13.50m, masurat la coama in metri liniari de la cota terenului natural. 
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In scopul dezvoltarii zonei studiate, din punct de vedere fond construit al loc. 
Sacele, se va stabili un procent maxim de ocupare de POT=40% si coeficient maxim de 
utilizare al terenului de 1.0.  

Pentru restul de caracteristici urbanistici, se va tine cont in elaborarea 
documentatiilor in faza DTAC(PAC), pentru constructiile viitoare, de prevederile Codului 
Civil respectiv de prevederile PUG-ului aprobat, a loc. Sacele. 

 
Aspectul general si caracteristicile arhitecturale ale imobilelor noi propuse: 
Terenul nu se afla intr-o zona tampon, rezervatie naturala, rezervatie arhitecturala, 

etc.; interdictia de construire fiind prezenta pana in momentul aprobarii P.U.Z.-ului, urmand 
ca pentru imobilele viitoare, sa se implementeze caracteristicile prezentei documenatii. 

Datorita faptului ca zona nu este dens construita, se poate dezvolta o arhitectura 
moderna tinand cont de destinatia stabilita: cartier de locuinte. 

Se va urmarii si implementa, in functie de posibilitatile economice ale investitorilor, 
dezvoltarea si construirea de imobile independente sau partial independente din punct de 
vedere al consumului de energie electrica, termica, apa, etc.,(cladiri indepentente 
energetic – cladiri ”verzi”). 

Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic 
Construcţiile ce se vor realiza pe terenul studiat se vor înscrie armonios în zonă atât 

ca volumetrie cât şi ca finisaje utilizate. 
 
 
Obiective noi solicitate prin tema program 
Se propune realizarea unui cartier de locuinte precum si a unei zone cu servicii 

complementare /dotari de cartier, cu accesul fiind prevazut din drumurile existente. 
 

Principii de compoziţie pentru realizarea obiectivelor noi 
Distanţe faţă de construcţiile existente în zonă 
În cadrul parcelei se vor respecta prevederile codului civil cu privire la distanţele 

faţă de vecinătăţi, precum si in conditiile impuse de certificatul de urbanism eliberat de 
Primaria Sacele. 

 
Principii de intervenţie asupra construcţiilor existente 
Nu este cazul. 
Prevederea unor obiective publice în vecinătatea obiectivului. 
Nu este cazul.  
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3.6 Dezvoltarea echiparii edilitare 
3.6.1  Alimentare  cu  apă. 

 Alimentarea cu apa se va face baza avizului de principiu favorabil nr. 1692 din 
02.12.2011 emis de Compania APA Braşov din conducta de distribuţie OL Dn 50 mm, 
aflata pe str. Avram Iancu, , prin extinderea reţelelor pe drumul de exploatare DE 210 cu 
conducte HPDE cu De 110 mm Pn 10 atm, printr-un branşament realizat cu conductă 
HPDE Pn 10 cu De 110 mm.  

Bransarea fiecărei construcţii se va realiza cu conducte de polietilena de inalta 
densitate HPDE De 32 mm, prin intermediul căminelor de bransare individuale amplasate 
in interiorul fiecărei parcele la aproximativ 1 m de limitele acestora.  

In căminele de bransare vor fi montate intre vane de inchidere-deschidere aparatele 
de contorizare a debitelor de apa prelevate din reţele. 
Necesarul de apa pentru nevoi igienico-sanitare: 
 Q Zimax = 10,56 mc/zi; Q Zimeci = 8,45 mc/zi; Q z i  min = 5,28 mc/zi. 

3.6.2  Canalizare. 
Se va studia in cadrul unui proiect tehnic de instalatii, posibilitatea racordarii 

gravitationale a canalizarii pentru intregul ansamblu atat inspre strada Avram Iancu cat si 
inspre strada Ciucas; daca acest lucru nu va fi posibil se va realiza o statie de pompare 
amplasata in zona de gospodarire comunala, asa cum este prezentat in plansa de 
Reglementari Edilitare; 

In zona de gospodarie comunala se va amplasa, conform aviz Electrica, postul de 
transformare PTz 20/0.4kV/100kVA, respectiv o statie de pompare pentru apa menajera 
provenita din canalizarea intregului ansamblu precum si apele menajere provenite de e 
terenul A211/1/29; 

Statia de pompare va fi compusa din patru camine cu pompa, si va pompa apa 
menajera de la cota canalizarii ansamblului de locuinte studiat pana la cota canalizarii 
menajere prezenta la intersectia strazilor DE214/2/9 cu str. Avram Iancu (dupa podetul 
existent). 

Zona de gospodarie comunala este amplasata conform plansa de Reglementari 
Edilitare si Reglementari Urbanistice din prezentul PUZ; accesul la zona de gospodarie 
comunala se realizeaza din domeniul public respectiv din DE210 modernizat; 
 Apele uzate menajere vor fi colectate de reţele exterioare de canalizare realizate 
din conducte PVC-KG Dn 250 mm, racordate la reţeaua stradala de canalizare, realizata 
din conducte PVC Dn 300 mm, existenta pe str. Avram Iancu, conform avizului de principiu 
favorabil nr. 1692 din 02.12.2011 emis de Compania Apa Braşov. 

Branşamentul la reţeaua de canalizare a localităţii se va realiza prin extinderea cu 
un colector nou de canalizare din PVC Dn 250 mm, pana la colectorul de pe strada Avram 
Iancu.  

Volumele ape menajere evacuate:  
VZi max. ev.

= 10,56 mc/zi; VZi meci. ev
= 8,45 mc/zi; Vzimed. ev = 5,28 mc/zi.  
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3.6.3  Instalatii  de  încălzire 
 Necesarul de energie termică pentru încălzire şi preparare apă caldă de consum 
este de 23-35 kw pe clădire în funcţie de mărimea construcţiei (suprafaţa construită, 
număr de nivele). 
 Pentru încălzirea şi prepararea apei calde de consum se prevăd centrale termice 
individuale cu evacuare tip TURBO care să funcţioneze cu gaze naturale. 
 3.6.4  Instalatii  de  gaze  naturale 
 Alimentarea cu gaz se va realiza, conform aviz Distrigaz Sud Retele GDF Brasov, 
de la reteaua existenta in zona. Reteaua de alimentare cu gaz se afla pe str. Avram Iancu, 
aceasta va fi continuata pe drumul DE210 , in baza unui proiect de specialitate, pana la 
terenul ce face obiectul acestui PUZ. 

Debitul de gaze naturale necesar este de 3,0 – 6,0 mc/h pe clădire, incluzând şi 
necesarul de 0,67 mc/h pentru prepararea hranei. 
 3.6.5  Instalaţii electrice. 
        Se realizeaza solutia de racordare asa cum este descrisa in varianta 2 a Studiului 
de solutie, precum si in baza avizului favorabil CTE nr.80/2012 precum si a avizului de 
amplasament favorabil nr. 70101105270/12.03.2012 respectandu-se urmatoarele conditii: 

 Pentru alimentarea consumatorului cu: Pi= 210 k\V; Pmaxabs= 60 kVV, s-au 
prevăzut urmatoarele lucrări in Varianta nr.2 avizata: 
A. Lucrări care se vor executa pe tarif de racordare (in aval de punctul de racord) : 

• Racordare Ia LEA 20 kV IF Cernatu, cu inlocuirea stâlpului existent cu un stâlp 
nou 
• Pe stâlp se va monta separator tripolar de exterior 20 kV, descarcatoare cu 

oxid de zinc  
• Se va monta PTE echipat cu transformator 20 /0,4 kV de 100 kVA. echipat 

astfel: 
Celula linie - 1 buc 

■ echipare cu separator de sarcina 24 kV-630 A-16kA si CLP, cu 3 poziţii 
■ schema sinoptica celula pe panoul frontal al celulei (realizare grafica);  
■ rezistenta de încălzire anticondens; 
■ motor de acţionare 24 Vcc/48 Vcc; 
■ mecanism de acţionare cu levier si realizare acţionari electrice separator cu 

butoane de acţionare montate pe panoul frontal al celulei; 
■ selector poziţii acţionari (local- distanta) montat pe panoul frontal al celulei; 
■ sistem de verificare si indicator corespondenta faze cu contacte electrice; 
■ indicator capacitiv de prezenta a tensiunii cu contactor auxiliar; 
«   tori si indicator de semnalizare a scurtcircuitelor mono si trifazice, inclusiv torii 

(montare lămpi de semnalizare si in exteriorul PT inspre drumul de acces); 
■    vizoare compartiment LES si sistem iluminare interioara (opţional) - 
pentru a permite efectuarea controalelor periodice fara retragerea din 
exploatare a celulelor.  
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Celula trafo - 1 buc 
 

■ echipare cu separator de sarcina 24 kV-200A-16kA si 2 CLP-uri, combinat cu 
sigurante fuzibile cu percutor - mecanism declanşare separator la arderea unei 
siguranţe, cu trei poziţii  
■ schema sinoptica celula pe panoul frontal al celulei (realizare grafica);  
■ rezistenta de incalzire anticondens;  
■ bobina declanşare 230 Vca; 
■ mecanism de acţionare cu levier si realizare acţionari mecanice separator si cu 
butoane de acţionare montate pe panoul frontal al celulei; 
■ sistem de verificare si indicator corespondenta faze cu contacte electrice; 
■ indicator capacitiv de prezenta a tensiunii cu contact auxiliar;  
■ set siguranţe 20 kV de rezerva; 
■ vizionare compartiment LES si sistem iluminare interioara (opţional) - pentru a 
permite efectuarea controalelor periodice fara retragerea din explotare a celulelor. 

• Pentru a asigura gradul de siguranţa mărita in exploatare se vor folosi lanţuri 
duble de izolatori 

♦ Tabloul jt aferent PTz va fi echipat cu intreruptor automat debrosabil de 63 A pe 
sosirea trafo, cu protecţii electronice la suprasarcini si scurtcircuite, 4 plecări 
trifazice cu fiizibile pe separator grupa NHI sau NHII. 

* Pentru alimentarea consumatorilor se va executa o reţea de distribuţie LES jt de 
secţiune 3 x 150 + 70 mmp cu 2 CD uri de tip E2+ 4a prevăzute cu 
compartimente separate pentru grupurile de măsura ( prevăzute cu vizor si fanta 
securizata) montate la limita de proprietate. 

• In CD se vor monta contoare electrice de energie activa de tip A 100, I =10-40A, 
50Hz , conectare in montaj direct. 

 3.6.6  Telecomunicatii. 
          Pe amplasamentul studiat nu există retele de telecomunicatii.  

2.6.7 Canalizare pluviala: 
Se propune realizarea unei retele de canalizare pluviala aferenta intregului 

ansamblu, care se va realiza astfel: 
-apele pluviale de pe constructii vor fi colectate prin scocuri si burlane si evacuate 

liber, la suprafata terenului in zona verde amenajata; 
-apele pluviale colectate, prin rigola stradala proiectata de pe drumul de acces la 

parcele, se vor evacua conform aviz favorabil  nr.4447/24.02.2012 eliberat de Primaria 
Sacele, in canalul CCN213 (canalul Morii), dupa ce in prealabil au fost trecute printr-un 
separator de aluviuni si hidrocarburi prevazut cu un filtru coalescent.  

Se interzice deversarea apelor pluviale, direct in canalul CCN213 (canalul Morii) 
fara a fi trecute printr-un separator de hidrocarburi. 

Factorii de mediu nu sunt afectaţi, în zona studiată şi imediata vecinătate a acesteia 

nu există întreprinderi sau activităţi care să polueze mediul. 
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3.7. Protecţia mediului: 
Pe terenul în studiu se vor amplasa construcţii de locuinţe a căror activitate este 

nepoluantă. 

Deseurile menajere vor fi colectate in containere ecologice si transportate la o 
rampa ecologica de către firme specializate pe baza de contract prestări servicii 
salubritate. 

Se vor respecta prevederile Directiei de Sanate Publica conform aviz de principiu 
favorabil 287/A/12.03.2012.  

Pentru protejarea factorilor de mediu se vor respecta actualele acte normative 

privind execuţia construcţiilor civile atât pentru locuinţele propriu zise cât şi pentru reţelele 

edilitare. 

Apărarea împotriva inundaţiilor: zona studiata nu se afla in zona inundabila. 
 
3.8. Obiective de utilitate publică. 
Terenurile ce fac obiectul PUZ conform Certificatului de urbanism şi a extrasului de 

carte funciară au destinaţia de teren agricol proprietate privata a Ghiras Sandor si Ghiras 

Ana  Maria respectiv parcela A211/1/29 proprietate privata a Municipiului Sacele. 

Prin propunerile făcute se regăsesc următoarele tipuri de proprietate: 

- terenuri ce vor intra în domeniul public al localităţii :străzile existente modernizate DE210 
şi terenul A211/1/29 cu functiunea de zona servicii complementare/dotari de cartier (spatii 
comerciale si funcţiuni complementare de tip grădiniţa, creşa, locuri de joaca pentru copii, 
parcări aferente 

- terenuri aparţinând persoanelor fizice sau juridice 

4. Concluzii  
Prin realizarea obiectivului propus se va îmbogăţi fondul construit al Municipiului 

Sacele, cu paisprezece unitati locative avand destinatia de locuinta. 
4.1. 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 nr.558din  27.10.2011, emis 
de Consiliul Judetean Brasov se va trece la elaborarea proiectului pentru obţinerea 
Autorizaţiei de Construire. 

 
       Întocmit, 
         arh. Alfred Gheorghiu 
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