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EXPUNERE  DE  MOTIVE  ŞI  RAPORT  DE  SPECIALITATE 
LA 

PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
    pentru  aprobarea P.U.Z. Canalul Morii-Nord-Est, Săcele 

 
A. EXPUNEREA  DE  MOTIVE 

 
Prin cererea nr.17718 din 22.05.2013, UNGUREANU SIMONA DOINA, imputernicita de 

domnul GIRAS SANDOR in baza procurii speciale nr. 378/19.02.2013, solicită aprobarea 
documentaţiei PUZ Canalul Morii-Nord-Est, Săcele 
 

B. RAPORT  DE  SPECIALITATE 

În conformitate cu Planul Urbanistic General al municipiului Săcele, aprobat prin HCL nr.23 
din 22.02.2001, respectiv HCL nr. 16 din 21.02.2011 şi HCL nr.8 din 24.01.2013 de prelungire a 
valabilităţii PUG, terenurile ce fac obiectul cererii sunt situate în intravilanul municipiului Săcele:  
     - imobil înscris în C.F. nr. 106544 – Săcele, sub nr. cad. 106544 
     -parcela A211/1/29-teren la dispoziţia comisiei locale de aplicare a legiilor fondului funciar 
conform planului parcelar nr.A211/1, A 211/2-tarla 35 vizat de OCPI-Braşov la data de 07.03.2011 şi 
tabel parcelar nr.A211/1, A 211/2-tarla 35 poziţia 29. 
     -imobil teren str. Avram Iancu drum aparţinând domeniului public al mun. Săcele conform HG 
972/24.09.2002. 
     -imobil teren str.I.C.Brătianu –(drum de exploatare DE 214/2/19 ) aparţinând domeniul privat al 
mun. Săcele conform HCL 158, poz. 59 
     -imobil teren (drum de exploatare DE 210) aparţinând domeniului privat al mun. Săcele conform 
HCL nr.158 din 28.10.2010, poz 58 
     -curs de apa Pârâul Morii identificat prin nr. cad. CCN 213. conform planului parcelar nr.A211/1, A 
211/2-tarla 35 vizat de OCPI-Braşov la data de 07.03.2011. 

Ca urmare a cererii nr. 48206 din 27.09.2011 si cererii nr. 5749/20.02.2013 au fost eliberate 
certificatele de urbanism nr.558 din 27.10.2011 respectiv nr.82 din 20.02.2013 pentru întocmire Plan 
Urbanistic de Zonă. Conform avizului de oportunitate nr.52708/2011, aceste solicitari sunt în 
concordanţă cu prevederile Legii nr. 350/2001, cu modificările şi completarile ulterioare, şi cu 
prevederile Regulamentului local de urbanism aferent PUG – ului municipiului Săcele. 
Prin avizul prealabil de oportunitate nr 52708/2011 au fost stabilite următoarele condiţii de întocmire a 
planului urbanistic de zona:  

-Limita teritoriului studiat: se vor include în mod obligatoriu în cadrul limitei teritoriului 
studiat prin P.U.Z. următoarele: 1) parcelele A211/1/26 (5000 mp), A211/1/28 (10100 mp), precum şi 
parcela A211/1/29 (900 mp), pentru toate acestea prevăzându-se reglementări în mod unitar; 2) 
porţiunea din drumul DE210, adiacentă celor trei parcele mai sus menţionate; 3) zona necesară pentru 
supralărgirea simetrică a DE210 până la profilul transversal propus, ce face parte din parcelele A209/6, 
A209/7, A209/8 şi A209/9; 4) albia Canalului Morii (CCN213), pe toată lungimea adiacentă parcelelor 
A211/1/28, A211/11/29 şi pe porţiunea dintre DE210 şi drumul de legătură dintr Str. I. C. Brătianu şi 
Str. Avram Iancu; 5) Str. I.C. Brătianu (DE214/2/19) – doar pe porţiunea dintre DE210 şi drumul de 
legătură dintre Str. I. C. Brătianu şi Str. Avram Iancu; 6) drumul de legătură spre Str. Avram Iancu, pe 
porţiunea dintre canal şi transformatorul electric. 7) Orice alte terenuri care trebuie folosite pentru 
racordarea la utilităţi a ansamblului, în continuitate până la punctul de racord posibil; nu se va include 



în teritoriul studiat restul Str. I.C. Brătianu (DE214/2/19), întrucât este inadmisibilă soluţia realizării 
de podeţe suplimentare peste Canalul Morii, datorită imposibilităţii asigurării gabaritului necesar sub 
podeţ pentru întreţinere curentă a albiei în zonă cu pantă redusă şi datorită problemelor tehnice legate 
de traversarea acesteia cu reţele edilitare. 

-Corelarea cu alte reglementări urbanistice în vigoare: 1) se vor respecta întrutotul 
prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996, în ce priveşte 
dimensiunile minime şi orientarea parcelelor, conformarea drumurilor, asigurarea acceselor; 2) se vor 
respecta în principiu prevederile P.U.G. Săcele privind destinaţia zonei şi indicii urbanistici, eventuale 
modificări faţă de prevederile P.U.G. trebuind a fi temeinic fundamentate tehnic (studii de 
fundamentare, descrierea situaţiei amănunţit în cadrul memoriului tehnic). 

-asigurarea prin proiect a unei reglementări complete şi precise: în acest scop se vor reglementa 
prin documentaţia elaborată în faza P.U.Z. alinierile viitoarelor construcţii faţă de toate laturile parcelei 
în mod distinct, alinierea la stradă a clădirilor, cotată precis faţă de limita de proprietate existentă 
conform actelor cadastrale; retrageri impuse de minimum 2,00m faţă de toate limitele celorlalte parcele 
vecine); ); zonificarea se va face corect pentru faza P.U.Z. (zonă de locuinţe, zonă de circulaţii, zonă 
de gospodărie-comunală, zona cursurilor de apă etc.), fără a se implica o anumită formă sau amplasare 
prestabilită, se vor institui restricţii definitive de construire în zona de protecţie a cursului de apă şi pe 
culoarele de protecţie a eventualelor reţele edilitare existente, respectându-se lăţimile precizate prin 
avizele obţinute, cu dispoziţie simetrică a culoarului de protecţie faţă de axul reţelei respective, ax ce 
va fi vizibil marcat pe ridicarea topografică, pe planşele situaţiei existente şi de reglementări pentru 
construcţii; 

Evidenţierea corectă a regimului juridic şi de circulaţie a terenurilor: drumurile de 
exploatare (parcelele cu notaţia „DE“, inclusiv Str. I. C. Brătianu) aparţin în prezent domeniului privat 
al municipiului (conform H.C.L. nr. 158/28.10.2010); se vor evidenţia şi cota pe planşă limitele tuturor 
terenurilor ce sunt propuse a trece în domeniul public al municipiului (drumuri private ale municipiului 
sau ale persoanelor fizice sau juridice, porţiuni din parcelele construibile destinate asigurării profilului 
transversal definitiv propus pentru drumuri, terenuri pentru dotări edilitare etc.). 

Asigurarea prin proiect a calităţii mediului şi a premizelor de dezvoltare durabilă: se va 
da o atenţie deosebită menţinerii prin prevederi în cadrul R.L.U. a unei proporţii rezonabile între 
suprafeţele construite şi cele libere din incintă, în scopul creierii unui microclimat agreabil prin 
realizare de plantaţii de incintă; se va preciza complet soluţia de canalizare / colectare a apelor 
reziduale, în conformitate cu avizele obţinute şi cu legislaţia în vigoare. Se va institui şi marca pe 
planşe interdicţie temporară de construire pentru terenurile pentru care nu se poate preciza complet 
soluţia de canalizare. 

-POT max. 40%, CUT max.1,5, regim de inaltime max.S+P+E+M, S+P+2E 
Circulaţia principală în zonă, respectiv calea de comunicaţie până la teren urmează: str. A. 

Iancu - str. Ciucaş drum de exploatare existent DE 210 – teren care face obiectul documentaţiei. 
Circulaţia principală în zonă se desfăşoară pe drumul de exploatare DE 210 care va fi amenajat 

după cum urmează: partea carosabilă pe un singur sens va avea o lăţime de 3,50m, în total partea 
carosabilă a drumului fiind realizată din două sensuri de circulaţie cu lăţimea de 7m. 

-circulaţia pietonală se va realiza pe trotuarele amplasate pe partea fiecărui sens de circulaţie şi 
vor avea lăţimea de 1,50m; 

-drumul de incintă asigură accesul de la drumul de exploatare DE 210 - drum existent ,la 
imobilele nou propuse, (vezi planul A-003); 

-drumul de incintă asigură accesul de la drumul de exploatare DE210 şi este compus astfel: 
partea carosabilă pe un singur sens va avea o lăţime de 3,50 m, în total partea carosabilă a drumului 
fiind realizată din două sensuri de circulaţie va avea 7 m lăţime; 

-circulaţia pietonală se va realiza pe trotuarele amplasate pe partea fiecărui sens de circulaţie şi 
vor avea lăţimea de 1,50m; 

-drumul de incintă, deoarece este infundat, este prevăzut la capăt cu zonă de întoarcere a 
autovehicolelor având o raza minimă de virare de 6.00 m conform specificaţiilor tehnice în vigoare. 

În cadrul parcelei se vor respecta prevederile codului civil cu privire la distanţele faţă de 
vecinătăţi. 

În zonă există reţea de alimentare cu apă conform avizului de principiu favorabil nr. 1692/2011 
emis de Companiei Apa Braşov; reţeaua de alimentare cu apa potabilă se va realiza din conducta de 
distribuţie OL Dn 50mm, aflată pe str. A.Iancu, respectiv pe DE214/2/19(str. I.C.Brătianu). 



Apele menajere uzate vor fi colectate la reţeaua existentă, aflată pe str. str. A.Iancu. respectiv 
pe DE214/2/19(str. I.C.Brătianu). 

Reţeaua de alimentare cu gaz se află pe str. A.Iancu, conform aviz Distrigaz Sud Reţele GDF 
Braşov nr. 2022/A/30.11.2011. 

Alimentarea cu energie electrică a zonei studiate se va realiza de la reţeaua LEA 20KV IF 
Cernatu 

Zone funcţionale propuse: 
       zonificare                             existent                                     propus 
                                                     mp           %                            mp              %   
zona construită                              --            --                          1.620,00       10 
teren liber                                  16.000          100                      --              -- 
zona circulaţiei auto                       0,00             0                       2.407,00       15 
zona verde                                     --            --                          11.973            75 
total zona studiată                    16.000          100                     16.000          100 

Indicii de control propuşi prin prezenta documentaţie sunt: 
- procentul de ocupare al terenului (POT) maxim propus este de 40 % 
- coeficientul de utilizare al terenului (CUT) maxim propus este de 1. 
- Hmax la coamă=13.50m 
- Regim maxim de înălţime:S+P+1E+M; S+P+2E. 
Conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor 

de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu HCL nr. 102 din 25.08.2011, a fost întocmit 
anunţul privind intenţia de elaborare PUZ nr. 15106/14.05.2012, avizul de oportunitate a fost afişat la 
sediul instituţiei şi postat pe site-ul Municipiului Săcele din data de 15.05.2012 până în data de 
26.05.2012, iar documentaţia PUZ a fost afişată pe pagina web a Primăriei municipiului Săcele şi la 
avizierul Primăriei municipiului Săcele, din data de 02.08.2012 până în data de 18.08.2012. Până la 
această dată nu s-au înregistrat propuneri sau sugestii din partea publicului. 

Pentru planul urbanistic de zonă au fost obţinute toate avizele şi acordurile solicitate prin 
certificatele de urbanism nr. 558 din 27.10.2011 şi nr. 82 din 20.02.2013, inclusiv Avizul unic nr. 45 
din 13.05.2013 al Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajrea Teritoriului din cadrul Consiliului 
Judeţean Braşov, pentru PUZ-Canalul Morii-Nord-Est, Săcele. 

În conformitate cu prevederile art. 67, cap. 6, al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, supunem spre analiză şi aprobare: 
-Planul Urbanistic de Zonă Canalul Morii-Nord-Est, Săcele., proiect nr.05/2011, întocmit de S.C. 
CONSTRUCT XSTREAME S.R.L., având ca beneficiar pe GIRAS SANDOR şi GIRAS ANA-
MARIA. 

-Perioada de valabilitate a PUZ Canalul Morii-Nord-Est, Săcele să se stabilească la 5 ani 
începând de la data aprobării. 
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1.  Aprobat: PRIMAR NISTOR RADU 
FLOREA 

  

2.  Vizat: Consilier Juridic    

3.   Arhitect Şef HILOHI GRUIA   

4.  Elaborat: Biriş 
Maria 

Nr. 
Pag. 

3 Nr.
ex. 

4   

F:018 


	EXPUNERE  DE  MOTIVE  ŞI  RAPORT  DE  SPECIALITATE
	LA
	PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL
	EXPUNEREA  DE  MOTIVE
	RAPORT  DE  SPECIALITATE

	Semnătura
	NISTOR RADU FLOREA
	HILOHI GRUIA

