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Memoriu de prezentare  

P.U.Z. «ANSAMBLU DE LOCUINŢE ŞI BAZĂ SPORTIVĂ,  

STR. CÂMPULUI – PÂRÂU BACIU, SĂCELE»  

1. INTRODUCERE  
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei  

— Denumirea lucrării: P.U.Z. « ANSAMBLU DE LOCUINŢE ŞI BAZĂ SPORTIVĂ,  
 STR. CÂMPULUI – PÂRÂU BACIU, SĂCELE » 

— Beneficiar: UAT MUNICIPIUL SĂCELE 
— Iniţiatori: SZELYES IOAN, SZELYES SIMONA, SIMON A. ANDREI 
— Unitate elaboratoare: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ 

arh. TOPESCU ELENA — Coordonare 
— Elaboratori: arh. ANTAL-BACSO EDITH  

 urb. peis. stag. BOTA ESZTER  
 ing. ROMAN RADU — Instalaţii 

— Data elaborării: 02. – 07. 2012 

1.2. Obiectul lucrării  
1.2.1. Solicitări ale temei-program  
P.U.Z. «Ansamblu de locuinţe şi bază sportivă, str. Câmpului – pârâu Baciu, Săcele» se înscrie în categoria 

documentaţiilor de tip PUZ elaborate în temeiul:  
— prevederilor cuprinse în Planul Urbanistic General (P.U.G.) al municipiului Săcele nr. 36060/2000, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local Săcele nr. 23/22.02.2001, respectiv Hotărârea Consiliului Local Săcele nr. 
16/21.02.2011 de prelungire a valabilităţii PUG;  

— Certificatului de urbanism nr. 32/30.01.2012 şi ale  
— Avizului prealabil de oportunitate nr. 2638/27.01.2012.  

 

Datele obligatorii ale temei-program au fost formulate de către beneficiar în Avizul de oportunitate nr. 
2638/27.01.2012 emis de Primăria mun. Săcele, astfel:  

1) Limita teritoriului studiat nu se va restrânge la parcelele pe care solicitanţii certificatului de urbanism 
doresc promovarea investiţiei – bază sportivă. Limita teritoriului studiat va fi extinsă cel puţin până la următoarele 
repere:  

a) la nord-vest se va include în întregime ampriza tronsonului adiacent din str. Câmpului (ocolitoare – DN 1A), 
pe toată lăţimea acesteia;  

b) la nord-est se va învecina direct cu zona deja studiată prin P.U.Z. aprobat (iniţiator: Tunyogi), str. 
Gospodarilor prezentându-se pe toată lăţimea;  

c) la est se va include tronsonul adiacent din pârâul Baciu, pe toată lăţimea;  
d) la sud-vest se va include şirul de parcele până la limita cu parcela cu nr. cadastral/nr. topografic 2090, 

limită a zonei deja studiate prin P.U.Z. aprobat (iniţiator: SC Dragoman Developement SRL).  
În cazul în care branşarea ansamblului la utilităţi nu este posibilă tehnic în cadrul perimetrului mai-sus 

definit, teritoriul studiat se va extinde până la cele mai apropiate puncte în care există reţele edilitare ce se pot 
extinde şi din care se poate asigura branşarea.  

2) Corelarea cu alte reglementări urbanistice în vigoare:  
a) Se vor respecta întrutotul prevederile Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
b) Se va ţine cont de prevederile P.U.G. (Plan urbanistic general) Săcele, pr. nr. 36060/2000 şi se vor corela 

reglementările pe zonele de interferenţă cu prevederile P.U.Z. în vigoare, aprobate pentru vecinătăţile directe, 
respectiv P.U.Z. «Ansamblu de locuinţe», (iniţiator: Tunyogi), aprobat prin HCL nr. 35/30.07.2008 şi P.U.Z. 
«Ansamblu de locuinţe individuale şi colective» (iniţiator: Dragoman), aprobat prin HCL nr. 81/01.07.2009.  

3) Asigurarea prin proiect a unei reglementări complete şi precise a parcelelor construibile:  
a) Prin PUZ vor fi reglementate alinierile viitoarelor construcţii faţă de toate laturile parcelei în mod distinct;  
b) Zonificarea se va face fără a se implica o anumită formă sau amplasare a clădirilor viitoare;  
c) Se vor institui restricţii de construire pe eventualele culoare de protecţie a reţelelor edilitare existente sau 

propuse, respectându-se lăţimile precizate prin avizele obţinute;  
d) Se vor preciza regimul de înălţime şi indicii urbanistici de control pentru fiecare subzonă;  
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e) Pentru obiectivele imposibil de reglementat în această fază se vor institui, după caz, interdicţii de construire 
până la aprobare P.U.D.  

4) Asigurarea prin proiect a unei reglementări complete şi precise a drumurilor de acces:  
a) Accesul care asigură racordarea tramei stradale locale la str. Câmpului (ocolitoare – DN 1A) se va realiza 

potrivit avizului C.N.A.D.N.R. – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov;  
b) Trama stradală locală se va realiza pe principiul eficienţei utilizării teritoriului, a continuităţii traseelor şi a 

asigurării caracterului de civilizaţie de tip urban, cu respectarea prevederilor Normativului pentru adaptarea 
clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2001, aprobat prin 
Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 649 din 25 aprilie 2001;  

c) Se va evita crearea de fundături pentru servirea în profunzime a teritoriului.  
5) Evidenţierea corectă a regimului juridic şi de circulaţie a terenurilor: se vor evidenţia şi cota pe 

planşă limitele tuturor terenurilor ce sunt propuse a trece în domeniul public al municipiului.  
6) Asigurarea prin proiect a calităţii mediului şi a premizelor de dezvoltare durabilă:  
a) Se va da o atenţie deosebită menţinerii prin prevederi în cadrul R.L.U. a unei proporţii rezonabile între 

suprafeţele construite şi cele libere sau plantate din incintă, în scopul creării unui microclimat agreabil prin realizare 
de plantaţii de incintă;  

b) Se va preciza soluţia de canalizare/colectare a apelor uzate menajere şi meteorice, în conformitate cu 
avizele obţinute;  

c) Se va institui şi marca pe planşe interdicţie temporară de construire pentru terenurile pentru care nu se 
poate preciza soluţia de canalizare;  

d) În conceperea partiului urbanistic se vor prefera soluţiile ce păstrează o proporţie cît mai mare de spaţii 
verzi plantate, amenajate sau neamenajate, situate preferabil în continuitate.  

1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii, pentru zona studiată  
Conform P.U.G. Săcele nr. 36060/2000, aprobat prin HCL 23/22.02.2001, respectiv HCL 16/21.02.2011 de 

prelungire a valabilităţii PUG, terenul precizat în certificatul de urbanism este situat în intravilanul mun. Săcele, în 
zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare, cu interdicţie temporară de construire până la întocmirea de P.U.Z. 
sau P.U.D.  

1.2.3. Criterii privind delimitarea zonei studiate prin P.U.Z. «ANSAMBLU DE LOCUINŢE ŞI 
BAZĂ SPORTIVĂ, STR. CÂMPULUI – PÂRÂU BACIU, SĂCELE»  

Imobilul format din cinci parcele – nr. cadastral/nr. topografic 2437, 2438, 2439, 2440 şi 2441 – la care face 
referire Certificatul de urbanism nr. 32/30.01.2012 emis de Primăria mun. Săcele, în suprafaţă de 2.551,00 m2 este 
terenul pe care iniţiatorii PUZ au solicitat promovarea unei investiţii – bază sportivă.  

Prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 2638/27.01.2012, Primăria mun. Săcele solicită extinderea zonei 
studiate, argumentând astfel: drumul de acces la parcelele pe care petentul doreşte promovarea investiţiei este 
comun cu restul parcelelor din zonă şi terenurile servite de acest drum reprezintă în prezent o enclavă 
nereglementată, complet înconjurată de zone pentru care deja au fost aprobate alte documentaţii PUZ.  
 

În cuprinsul prezentului Plan urbanistic zonal vor fi folosite următoarele expresii:  
— Terenurile de referinţă ale PUZ pentru suprafaţa de 2.551,00 m2 precizată în Certificatul de urbanism: 

parcelele cu nr. cadastral/nr. topografic 2437 ÷ 2441;  
— Terenurile proprietate privată pentru suprafaţa de 24.800 m2 reprezentată de terenurile proprietate 

privată a iniţiatorilor PUZ – Szelyes Ioan, Szelyes Simona, Simon A. Andrei, situate în zona ce face obiectul PUZ;  
Teritoriul se compune din 40 de parcele, astfel:  
— parcela-drum cu nr. cadastral/nr. topografic 2454 în formă de U, cu două laturi lungi dezvoltate în 

adâncimea terenului şi o latură scurtă, paralelă cu pârâul Baciu;  
— şirul de parcele cu nr. cadastral/nr. topografic 2437 ÷ 2453, situat între cele două tronsoane ale 

parcelei-drum;  
— şirul de parcele cu nr. cadastral/nr. topografic 2459 ÷ 2480, situat adiacent limitei sud-vestice a zonei 

studiate prin PUZ.  
— Zona ce face obiectul/studiată prin PUZ pentru teritoriul delimitat în conformitate cu precizările 

cuprinse în Avizul prealabil de oportunitate, în suprafaţă de 32.240 m2.  

1.3. Surse documentare  
1.3.1. Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior PUZ  

— P.U.G. (Plan urbanistic general) SĂCELE nr. 36060/2000, aprobat prin HCL 23/22.02.2001, respectiv HCL 
16/21.02.2011 de prelungire a valabilităţii PUG;  

— P.U.Z. «Ansamblu de locuinţe», pr. nr. 42/2007, iniţiator Simon Tunyogi Csapo Andrei, aprobat prin HCL nr. 
35/30.07.2008, elaborat pentru terenurile situate la nord-est, în imediata vecinătate a terenurilor proprietate privată, 
obiect al prezentului PUZ;  

— P.U.Z. «Ansamblu de locuinţe individuale şi colective», pr. nr. 02/2008, iniţiator SC Dragoman 
Developement SRL, aprobat prin HCL nr. 81/01.07.2009, elaborat pentru terenurile situate la sud-vest, în imediata 
vecinătate a terenurilor proprietate privată, obiect al prezentului PUZ.  
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1.3.2. Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu PUZ  
— Ridicarea topografică a zonei studiate, întocmită de ing. Panait Ciprian, nr. 52707/18.06.2012, recepţionată 

de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov prin Procesul verbal de recepţie nr. 848/28.06.2012;  
— Studiul geotehnic, întocmit de ing. Hornoiu Mircea.  

1.3.3. Date statistice  
Mun. Săcele are o suprafaţă de 32.000 ha şi o populaţie, conform recensământului din anul 2002, de 

29.915 locuitori.  
Zona studiată prin PUZ are o suprafaţă de 3,224 ha.  

1.3.4. Proiecte de investiţii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistică a zonei  
Pentru zona studiată prin PUZ nu există proiecte de investiţii elaborate sau în curs de elaborare.  

1.4. Documente normative  
Principalele documente normative care au stat la baza elaborării P.U.Z. «Ansamblu de locuinţe şi bază 

sportivă, str. Câmpului – pârâu Baciu, Săcele» sunt următoarele:  
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;  
Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism, indicativ GM–007–2000, aprobat prin 

Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 21/N din 10 aprilie 2000;  
Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului urbanistic zonal, indicativ GM–010–2000, 

aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 176/N din 16 august 2000;  
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată;  
Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare 

a teritoriului şi de urbanism, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 
2.701/2010;  

Normele de igienă şi recomandările privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii 
nr. 536/1997, cu modificările şi completările ulterioare;  

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 13 iulie 2009;  

Normativ pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, indicativ 
NP 051/2001, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 649 din 25 
aprilie 2001;  

Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice – revizia I, 
aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2007, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localităţi urbane, indicativ P 132–93, aprobat prin Ordinul 

ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 10/N din 6 aprilie 1993;  
Normele privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 

43/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998;  
Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane, aprobate prin Ordinul ministrului 

transporturilor nr. 49/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998;  
STAS 10144/1–91 Străzi. Profiluri transversale – Prescripţii de proiectare;  
STAS 10144/2–91 Străzi. Trotuare, alei de pietoni şi piste de ciclişti – Prescripţii de proiectare;  
STAS 10144/3–91 Străzi. Elemente geometrice – Prescripţii de proiectare;  
Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 

iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.  
 

Planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia a fost elaborat conform conţinutului-cadru 
prevăzut în Ghidul GM 010–2000 (Capitolul 3).  
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII  
2.1. Evoluţia zonei  

2.1.1. Date privind evoluţia zonei  
Mun. Săcele este situat în partea de sud-est a mun. Braşov, în imediata vecinătate a acestuia, la o distanţă 

de 15 km faţă de centrul mun. Braşov.  
Or. Săcele s-a constituit administrativ în anul 1950 din teritoriul a patru dintre cele „şapte sate”, respectiv: 

Baciu, Turcheş, Cernatu şi Satulung. În iunie 2000, Săcele a fost declarat municipiu.  
Mun. Săcele este străbătut de DN 1A (Braşov–Vălenii de Munte–Ploieşti) şi de DN 1 (Bucureşti–Braşov). 

Din 2010 este în funcţiune ocolitoarea DN 1A a mun. Săcele, cu un traseu relativ paralel cu DN 1A, la o distanţă 
medie de 600 m spre nord faţă de acesta. Ocolitoarea conectează inelara mun. Braşov cu DJ 103B (Săcele–
Tărlungeni).  

Vechile sate s-au dezvoltat în lungul DN 1A care are un traseu sinuos, cu multe curbe, adaptat la relief.  
Str. Câmpului – ocolitoarea DN 1A urmează în general traseul drumului tradiţional care permitea accesul 

localnicilor la terenurile agricole situate în zona relativ plană de la nordul acestui drum şi implicit la terenurile 
agricole din spatele caselor amplasate la drumul principal (azi DN 1A).  

Zona ce face obiectul PUZ este situată în Baciu, pe latura sud-estică a str. Câmpului – ocolitoarea DN 1A a 
mun. Săcele.  

2.1.2. Caracteristici semnificative ale zonei, relaţionate cu evoluţia localităţii  
Zona ce face obiectul PUZ a avut, în mod tradiţional, caracter agricol.  
Conform zonificării funcţionale din PUG aprobat, terenurile proprietate privată a iniţiatorilor PUZ – Szelyes 

Ioan, Szelyes Simona, Simon A. Andrei sunt situate în zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare cu interdicţie 
temporară de construire până la întocmirea de P.U.Z. sau P.U.D.  

2.1.3. Potenţial de dezvoltare  
Zona studiată prin PUZ, fiind situată la str. Câmpului (ocolitoare – DN 1A) este uşor accesibilă inclusiv din 

mun. Braşov. În acelaşi timp, prin extinderea reţelelor de utilităţi situate la o distanţă de cca 300 m este posibilă 
asigurarea acestora la toate parcelele din zona studiată. Aceste elemente constituie premize favorabile unei 
dezvoltări armonioase a zonei.  

2.2. Încadrarea în localitate  
2.2.1. Poziţia zonei faţă de intravilanul localităţii  
Zona studiată prin PUZ este situată în intravilanul mun. Săcele şi este delimitată asfel:  

 

— nord-vest: strada Câmpului (ocolitoare – DN 1A), incluzând în întregime ampriza tronsonului adiacent 
terenurilor proprietate privată situate în zona ce face obiectul PUZ, prelungită pe direcţia 
nord-est astfel încât să includă intersecţia cu strada Avram Iancu; 

— nord-est: zona studiată prin P.U.Z. «Ansamblu de locuinţe», pr. nr. 42/2007, iniţiator Simon Tunyogi 
Csapo Andrei, aprobat prin HCL nr. 103/10.06.2008, incluzând în întrgime strada 
Gospodarilor; 

— est: pârâul Baciu, incluzând pe toată lăţimea, tronsonul adiacent terenurilor proprietate privată 
situate în zona ce face obiectul PUZ; 

— sud-vest: zona studiată prin P.U.Z. «Ansamblu de locuinţe individuale şi colective», pr. nr. 02/2008, 
iniţiator SC Dragoman Developement SRL, aprobat prin HCL nr. 288/15.12.2008 

 

Terenurile proprietate privată situate în zona ce face obiectul PUZ sunt delimitate astfel:  
 

— nord-vest: limită în lungul străzii Câmpului, la o distanţă medie de 1,50 m faţă de carosabilul existent; 
— nord-est: axul străzii Gospodarilor; 
— est: limită în lungul pârâului Baciu, la o distanţă variabilă de 3,30 ÷ 6,90 m faţă de albia minoră 

a pârâului Baciu; 
— sud-vest: limita parcelei cu nr. cadastral/nr. topografic 2090, identică cu limita zonei studiate prin 

P.U.Z. «Ansamblu de locuinţe individuale şi colective», pr. nr. 02/2008, iniţiator SC 
Dragoman Developement SRL 

 

Terenurile de referinţă ale PUZ sunt primele cinci parcele situate pe latura sud-vestică a tronsonului actual 
al străzii Gospodarilor, respectiv parcelele cu nr. cadastral/nr. topografic 2437, 2438, 2439, 2440 şi 2441.  

2.2.2. Relaţionarea zonei cu localitatea  
Zona studiată prin PUZ este amplasată pe tronsonul str. Câmpului dintre str. Bereczki Anna (spre sud-vest) 

şi str. Avram Iancu (spre nord-est) – străzi de legătură cu Bdul Braşovului – DN 1A.  
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În zona intersecţiei str. Avram Iancu cu Bdul Braşovului – DN 1A este situată zona centrală a satului 
tradiţional Turcheş, unde sunt amplasate biserica, şcoala, dotări comerciale şi de interes public. Faţă de zona 
studiată prin PUZ, zona centrală a municipiului Săcele, unde sunt amplasate principalele instituţii publice este 
situată la o distanţă de cca 2,5 km atât pe traseul str. Câmpului, str. Avram Iancu, bdul Braşovului, cât şi pe traseul 
str. Câmpului, str. Alexadru Ion Lapedatu.  

2.3. Elemente ale cadrului natural  
2.3.1. Relieful  
Mun. Săcele este situat în extremiatea sudică a Ţării Bârsei, la poalele masivului Piatra Mare.  
Cca 10 % din suprafaţa mun. Săcele se caracterizează printr-un relief plan sau uşor ondulat, cu soluri 

fertile, favorabile culturii plantelor agricole. Restul teritoriului se situează în zona de munte, unde se întâlnesc 
formele geomorfologice caracterisice: câmpia piemontană, colinele piemontane ale munţilor Ciucaş şi Bârsei, 
precum şi culmile înalte ale acestor munţi.  

Zona studiată prin PUZ este situată pe treapta mediană a Depresiunii Braşov. Formele de relief sunt 
reprezentate de şesuri de acumulare fluvio-lacustră. Zona se află pe terasa superioară a râului Timiş.  

2.3.2. Reţeaua hidrografică  
Mun. Săcele este situat în bazinul hidrografic al râului Olt şi este străbătut de râul Tărlung.  
Zona studiată prin PUZ este situată pe malul stâng al pârâului Baciu, afluent de stânga al pârâului Durbav.  

2.3.3. Clima  
Clima municipiului Săcele are un specific temperat-continental.  
Inversiunile de temperatură nu sunt numeroase, de aceea, temperaturile minime din timpul iernii nu se 

înscriu în valori extreme. Cantitatea de precipitaţii este relativ mai ridicată ca urmare a contrastelor diurne mici.  
Temperatura medie multianuală a aerului este de 7,6°C, temperatura maximă absolută fiind de 37°C în 

luna august. Numărul mediu al zilelor de vară este de aproximativ 50/an. Numărul mediu al zilelor de iarnă este de 
aproximativ 50/an.  

Umiditatea aerului are valori medii anuale de 75 %. Precipitaţiile atmosferice au valori de 600 – 700 
mm/an. Vântul la sol are direcţie predominantă dinspre vest şi nord-vest şi viteze medii cuprinse între 1,5 şi 3,2 
m/s.  

2.3.4. Condiţii geotehnice  
2.3.4.1. Stratificaţia terenului  
Pe teren au fost executate două sondaje în care s-au identificat următoarele stratificaţii:  

 

— S1 – spre DN 1A: 0,00 – 0,70 m: sol vegetal; 
 0,70 – 2,50 m: nisip fin, slab prăfos; 
 2,50 – 3,50 m: nisip grosier (mediu). 
   
 

— S2 – spre pârâul Baciu: 0,00 – 0,70 m: sol vegetal; 
 0,70 – 0,95 m: nisip grosier (mare); 
 0,95 – 1,30 m: nisip fin; 
 1,30 – 1,50 m: nisip grosier (mare); 
 1,50 – 3,50 m: nisip fin. 

2.3.4.2. Adâncimea de îngheţ  
Conform STAS 6054/77, în zona studiată, adâncimea de îngheţ măsoară – 1,00 m de la cota terenului 

natural.  

2.3.4.3. Zonarea seismică  
Conform Codului de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 

100–1/06, pentru zona studiată se vor lua în considerare:  
— acceleraţia terenului ag = 0,20g, pentru cutremure de pământ având intervalul mediu de recurenţă IMR 

= 100 ani;  
— perioada de control Tc = 0,70 sec.  

2.3.5. Riscuri naturale  
Zona ce face obiectul PUZ nu este expusă unor riscuri naturale.  

2.4. Circulaţia  
2.4.1. Aspecte critice privind desfăşurarea, în cadrul zonei, a circulaţiei rutiere  
Ampriza străzii Câmpului (ocolitoare – DN 1A) prezintă următoarele elemente constructive: carosabil 

asfaltat şi acostamente din pământ pe ambele laturi, neavând trotuare.  
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Str. Gospodarilor care asigură accesul la parcelele existente – obiect al P.U.Z. «Ansamblu de locuinţe», pr. 
nr. 42/2007, iniţiator Simon Tunyogi Csapo Andrei, aprobat prin HCL nr. 35/30.07.2008 are profil necorespunzător 
traficului.şi îmbrăcăminte provizorie, din pământ.  

Teritoriul proprietate privată situat în zona ce face obiectul PUZ nu dispune de străzi, parcela cu nr. 
cadastral/nr. topografic 2454, notată în cartea funciară ca drum, nefiind trasată şi amenajată în mod corespinzător.  
 
 

2.4.2. Capacităţi de transport, greutăţi în fluenţa circulaţiei, necesităţi de modernizare a traseelor 
existente şi de realizare a unor artere noi, capacităţi şi trasee ale transportului în comun, 
intersecţii cu probleme, priorităţi  

2.4.2.1. Capacităţi de transport  
Str. Câmpului (ocolitoare – DN 1A) este stradă de categoria a III-a cu 2 benzi de circulaţie şi o lăţime de 

cca 8,00 m. Acostamentele au lăţimi de 1,00 m pe fiecare latură a carosabilului.  
Str. Gospodarilor are lăţimea de 4,50 m. Parcela cu nr. cadastral/nr. topografic 2454 completează tronsonul 

existent cu încă 4,50 m şi continuă traseul străzii cu un tronson paralel cu pârâul Baciu şi un tronson paralel cu cel 
existent. Lăţimea fiecărui tronson din cele care continuă strada existentă este de 9,00 m.  

2.4.2.2. Necesităţi de modernizare a traseelor existente şi de realizare a unor artere noi  
Pentru asigurarea circulaţiei pe teritoriul parcelat, situat în zona ce face obiectul PUZ sunt necesare:  

— completarea şi modernizarea tronsonului existent al străzii Gospodarilor;  
— continuarea tronsonului existent al străzii Gospodarilor, astfel încât să fie asigurat accesul la toate 

parcelele.  

2.4.2.3. Capacităţi şi trasee ale transportului în comun  
În mun. Săcele, transportul în comun este asigurat pe DN 1A, stradă de categoria a III-a, cu două benzi de 

circulaţie, ce traversează localitatea în lungul ei şi este situată la o distanţă de cca 600 m faţă de str. Câmpului 
(ocolitoare – DN 1A).  

2.4.2.4. Intersecţii cu probleme  
Intersecţia str. Gospodarilor cu str. Câmpului nu este soluţionată.  

2.4.2.5. Priorităţi  
În aceste condiţii se impun următoarele măsuri:  

— soluţionarea racodării străzii Gospodarilor la str. Câmpului (ocolitoare – DN 1A);  
— modernizarea DN 1A pe tronsonul adiacent terenurilor proprietate privată situate în zona ce face obiectul 

PUZ, în sensul completării, cel puţin cu trotuare;  
— modernizarea tronsonului existent al str. Gospodarilor;  
— continuarea str. Gospodarilor pentru asigurarea accesului la toate parcelele, pe cât posibil pe traseul 

drumului deja dezmembrat, dar cu excluderea unei a doua racordări la DN 1A.  

2.5. Ocuparea terenurilor  
2.5.1. Principalele caracteristici ale funcţiunilor ce ocupă zona studiată  
În zona studiată prin PUZ se constată următoarele tipuri de ocupare a terenurilor:  

— căi de comunicaţie rutieră: str. Câmpului (ocolitoare – DN 1A) şi tronsonul existent din str. Gospodarilor;  
— zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare cu interdicţie temporară de construire până la întocmirea de 

P.U.Z. sau P.U.D. care include:  
— drum: parcela cu nr. cadastral/nr. topografic 2454, în suprafaţă de 5136 m2, proprietate a iniţiatorilor 

PUZ – Simon A. Andrei, Szelyes Ioan, Szelyes Simona;  
— 39 de parcele cu categoria de folosinţă: arabil (28 parcele) şi altele (11 parcele).  

2.5.2. Relaţionări între funcţiuni  
Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare cu interdicţie temporară de construire până la întocmirea de 

P.U.Z. sau P.U.D. este amplasată adiacent str. Câmpului (ocolitoare – DN 1A) şi accesibilă din aceasta prin str. 
Gospodarilor.  

2.5.3. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit  
Terenurile proprietate privată situate în zona ce face obiectul PUZ sunt libere de construcţii.  

2.5.4. Asigurarea cu servicii a zonei, în corelare cu zonele vecine  
Terenurile proprietate privată situate în zona ce face obiectul PUZ, fiind libere de construcţii, asigurarea 

serviciilor, în situaţia actuală, nu are obiect.  
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2.5.5. Asigurarea cu spaţii verzi  
Terenurile proprietate privată situate în zona ce face obiectul PUZ sunt constituite, în momentul actual, 

dintr-un spaţiu verde neamenajat.  

2.5.6. Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine  
În zona studiată prin PUZ. sau în zonele vecine nu se constată existenţa unor riscuri naturale.  

2.5.7. Principalele disfuncţionalităţi  
Terenurile proprietate privată a iniţiatorilor PUZ – Szelyes Ioan, Szelyes Simona, Simon A. Andrei, situate 

în zona ce face obiectul PUZ au categoria de folosinţă „arabil”  şi „altele” şi sunt situate în intravilan, în zonă de 
locuinţe şi funcţiuni complementare cu interdicţie temporară de construire până la întocmirea de P.U.Z. sau P.U.D.  

Terenurile nu sunt utilizate ca şi terenuri arabile şi în acelaşi timp sunt libere de construcţii deoarece 
utilizarea terenurilor nu este reglementată din punct de vedere urbanistic.  

2.6. Echipare edilitară  
2.6.1. Stadiul echipării edilitare a zonei  
2.6.1.1. Reţele de distribuţie apă potabilă şi reţele de canalizare 
Potrivit Avizului de principiu favorabil nr. 491/25.04.2012, emis de Compania Apa Braşov, pe str. Avram 

Iancu, situată la cca 250 m de interescţia străzii Câmpului (ocolitoare – DN 1A) cu str. Gospodarilor există reţea de 
distribuţie a apei potabile şi reţea de canalizare menajeră.  

2.6.1.2. Reţele de transport energie electrică  
Conform adresei nr. 70101206305/23.04.2012, emisă de SC Electrica – Sucursala Braşov, zona studiată 

prin PUZ. este traversată, pe direcţia nord-vest – sud-est de instalaţii electrice de medie tensiune (LEA 20 kV).  

2.6.1.3. Reţele de telecomunicaţie  
Potrivit Avizului condiţionat nr. 391-BV/04.04.2012, emis de Romtelecom, pe str. Avram Iancu există 

instalaţii telefonice aeriene, montate pe stâlpi.  

2.6.1.4. Surse şi reţele de alimentare cu căldură  
La construcţiile existente în apropierea zonei studiate prin PUZ. (str. Avram Iancu, str. Bereczki Anna), 

energia termică pentru încălzire, preparare apă caldă de consum şi preparare hrană este asigurată în sistem 
individual, folosind combustibili clasici.  

2.6.1.5. Posibilităţi de alimentare cu gaze naturale  
Conforn Avizului favorabil nr. 614/A/20.04.2012, emis de Distrigaz Sud Reţele GDF SUEZ, în zona studiată 

prin PUZ. nu există reţele de gaze naturale. Societatea de distribuţie comunică în acelaşi timp iniţiatorilor PUZ, 
disponibilitatea finanţării lucrărilor necesare proiectării şi executării de obiective/conducte de alimentare cu gaze 
naturale, în condiţiile în care se doreşte acest lucru şi investiţia este justifiată din punct de vedere economic.  

2.6.2. Principale disfuncţionalităţi  
Terenurile proprietate privată situate în zona ce face obiectul PUZ nu dispun de reţele edilitare.  

2.7. Probleme de mediu  
2.7.1. Relaţia cadru natural – cadru construit  
În prezent, în zona studiată prin PUZ, principalele surse de poluare a mediului sunt:  

— traficul rutier care se desfăşoară pe str. Câmpului (ocolitoare – DN 1A) şi  
— evacuarea, în unele situaţii, a apelor uzate menajere în pârâul Baciu, oriunde pe traseul acestuia.  

2.7.2. Riscuri naturale şi antropice  
În zona studiată prin PUZ nu sunt semnalate zone de riscuri naturale, respectiv zone supuse periodic 

inundaţiilor şi alunecărilor de teren.  
Riscurile antropice pentru mediu în zonele învecinate zonei studiate prin PUZ. sunt generate de:  

— utilizarea combustibililor tradiţionali (lemn, cărbune, produse petroliere) pentru încălzirea locuinţelor şi 
prepararea apei calde menajere, deoarece nu toate locuinţele sunt racordate la reţeaua de gaze naturale;  

— evacuarea apelor uzate menajere în fose şi bazine vidanjabile, deoarece nu toate locuinţele din vecinătate 
sunt racordate la reţeaua de canalizare.  

2.7.3. Trasee din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă  
Zona studiată prin PUZ este traversată, pe direcţia nord-vest – sud-est de instalaţii electrice de medie 

tensiune (LEA 20 kV).  

2.7.4. Valori de patrimoniu ce necesită protecţie  
În Zona studiată prin PUZ. nu sunt prezente valori de patrimoniu ce necesită protecţie, conform legii.  
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2.7.5. Potenţial turistic  
Mun. Săcele este poarta de acces spre două masive muntoase: Ciucaş şi Piatra Mare.  
Munţii Piatra Mare sunt caracterizaţi printr-o mare diversitate a configuraţiei reliefului. Masivul Ciucaş este 

unul dintre cele mai frumoase şi atrăgătoare ţinuturi montane.  
Turiştii pasionaţi de drumeţii montane şi iubitorii sporturilor de iarnă găsesc aici peisaje deosebit de 

atractive şi condiţii adecvate pentru practicarea unor sporturi.  

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ  
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare  

3.1.1. Ridicarea topografică a zonei studiate  
Din ridicarea topografică a zonei studiate rezultă următoarele date:  

1) Str. Câmpului (ocolitoare – DN 1A) prezintă o pantă de 1,3 % pe direcţia sud-vest – nord-est, adică dinspre 
str. Bereczki Anna spre str. Avram Iancu.  

2) Teritoriul proprietate privată a iniţiatorilor PUZ – Szelyes Ioan, Szelyes Simona, Simon A. Andrei – se 
dezvoltă în adâncime faţă de str. Câmpului (ocolitoare – DN 1A), are o formă trapezoidală cu dimensiunile medii de 
68,00 × 364,70 m, un front la stradă de 77,13 m şi prezintă o pantă de 2,4 % pe direcţia sud-est – nord-vest, adică 
dinspre pârâul Baciu spre DN 1A.  

3) Terenurile proprietate privată a iniţiatorilor PUZ – Szelyes Ioan, Szelyes Simona, Simon A. Andrei sunt 
parcelate astfel:  
 

Nr. 
crt. 

Nr. cadastral/ nr. 
topografic Suprafaţă/m2 Proprietari Categorie de 

folosinţă 

1.  2437 815 Simon A. Andrei arabil 
2.  2438 434 Simon A. Andrei arabil 
3.  2439 434 Szelyes Ioan, Szelyes Simona arabil 
4.  2440 434 Szelyes Ioan, Szelyes Simona arabil 
5.  2441 434 Szelyes Ioan, Szelyes Simona arabil 
6.  2442 434 Szelyes Ioan, Szelyes Simona arabil 
7.  2443 434 Szelyes Ioan, Szelyes Simona arabil 
8.  2444 434 Szelyes Ioan, Szelyes Simona arabil 
9.  2445 434 Szelyes Ioan, Szelyes Simona arabil 
10.  2446 434 Simon A. Andrei arabil 
11.  2447 650 Simon A. Andrei arabil 
12.  2448 745 Simon A. Andrei arabil 
13.  2449 605 Simon A. Andrei arabil 
14.  2450 605 Simon A. Andrei arabil 
15.  2451 434 Simon A. Andrei arabil 
16.  2452 434 Simon A. Andrei arabil 
17.  2453 670 Simon A. Andrei arabil 
18.  2454 5136 Simon A. Andrei, Szelyes Ioan, Szelyes Simona DRUM 
19.  2459 790 Simon A. Andrei arabil 
20.  2460 440 Simon A. Andrei arabil 
21.  2461 440 Simon A. Andrei altele 
22.  2462 440 Simon A. Andrei arabil 
23.  2463 440 Simon A. Andrei arabil 
24.  2464 440 Simon A. Andrei altele 
25.  2465 440 Simon A. Andrei arabil 
26.  2466 439 Simon A. Andrei altele 
27.  2467 439 Simon A. Andrei altele 
28.  2468 439 Simon A. Andrei arabil 
29.  2469 439 Simon A. Andrei arabil 
30.  2470 439 Simon A. Andrei arabil 



Nr. proiect: 202; Faza: P.U.Z. Memoriu de prezentare 
 

9 / 1 5  

31.  2471 439 Simon A. Andrei altele 
32.  2472 439 Simon A. Andrei altele 
33.  2473 439 Simon A. Andrei arabil 
34.  2474 655 Simon A. Andrei altele 
35.  2475 655 Simon A. Andrei arabil 

 
 

Nr. 
crt. 

Nr. cadastral/ nr. 
topografic Suprafaţă/m2 Proprietari Categorie de 

folosinţă 

36.  2476 438 Simon A. Andrei altele 
37.  2477 438 Simon A. Andrei altele 
38.  2478 438 Simon A. Andrei altele 
39.  2479 438 Simon A. Andrei arabil 
40.  2480 796 Simon A. Andrei altele 
4) În acelaşi timp, din ridicarea topografică rezultă forma şi dimensiunile fiecărei parcele, inclusiv a parcelei-

drum.  

3.1.2. Studiul geotehnic  
Studiul geotehnic relevă condiţiile de cadru natural şi geotehnice ale terenului situat în zona studiată, în 

vederea elaborării P.U.Z. «Ansamblu de locuinţe şi bază sportivă, str. Câmpului – pârâu Baciu, Săcele»  

3.2. Prevederi ale P.U.G.  
Pentru zona studiată prin PUZ, principalele prevederi ale P.U.G. (Plan urbanistic general) Săcele nr. 

36060/2000, aprobat prin HCL 23/22.02.2001, respectiv HCL 16/21.02.2011 de prelungire a valabilităţii PUG sunt 
următoarele:  

1) Terenurile proprietate privată a iniţiatorilor PUZ – Szelyes Ioan, Szelyes Simona, Simon A. Andrei – sunt 
situate în  în zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare cu interdicţie temporară de construire până la întocmirea 
de P.U.Z. sau P.U.D.;  

2) Regimul de aliniere, regimul de înălţime şi procentul de ocupare a terenului pentru terenurile libere se 
stabilesc prin PUZ;  

3) Nu sunt admise locuinţe colective tip bloc de locuinţe.  
4) Principala arteră de circulaţie din zonă este str. Câmpului (ocolitoare – DN 1A), racordată la ocolitoarea 

mun. Braşov şi la DJ 103B (Săcele–Tărlungeni), pe de o parte şi la DN 1A (Braşov–Vălenii de Munte–Ploieşti) care 
traversează municipul în lungul lui, pe de altă parte, prin străzile de legătură cele mai apropiate zonei studiate, 
respectiv str. Bereczki Anna şi str. Avram Iancu.  

3.3. Valorificarea cadrului natural  
3.3.1. Posibilităţi de valorificare ale cadrului natural  
Parcelele din zona studiată prin PUZ, deşi amplasate în zona de şes a municipiului, oferă vederi ample 

spre munţii Piatra Mare.  

3.3.2. Relaţionarea cu formele de relief  
Panta uşoară a teritoriului proprietate privată situat în zona ce face obiectul PUZ nu a condiţionat traseul 

străzii Gospodarilor şi nici conformarea parcelelor.  

3.3.3. Construibilitatea şi condiţiile de fundare ale terenului  
Terenul din zona studiată se prezintă relativ uniform din punct de vedere geotehnic, fiind posibilă 

amplasarea construcţiilor în oricare sector al ei.  
În sondaje nu s-a identificat apă subterană, doar umezeală. Se vor putea executa subsoluri cu hidroizolare 

normală.  
Se va funda în stratul de nisip fin, slab prăfos, începând cu adâncimea Df = – 1,10 m.  
În calculele de rezistenţă privind dimensionarea tălpilor de fundare se va lua în considerare presiunea 

convenţională Pconv = 280 kPa.  

3.4. Modernizarea circulaţiei  
3.4.1. Organizarea circulaţiei rutiere  
3.4.1.1. Modernizarea şi completarea arterelor de circulaţie  
În zona studiată prin PUZ se propun următoarele lucrări de modernizare şi completare a arterelor de 

circulaţie:  
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1) completarea carosabilului existent pe str. Câmpului (ocolitoare – DN 1A) cu trotuare cu lăţimea de 1,50 m 
pe ambele laturi şi fâşii plantate cu lăţimea de 1,00 m între carosabil şi trotuar;  

2) completarea şi modernizarea străzii Gospodarilor pentru realizarea unei străzi de categoria a IV-a – de 
folosinţă locală, cu o bandă de circulaţie cu lăţimea de 3,50 m şi o supralărgire continuă cu lăţimea de 2,50 m, 
astfel:  

a) tronsonul deja existent al str. Gospodarilor va fi lărgit de la 4,50 m la 9,00 m, din care carosabil cu lăţimea 
de 6,00 m şi trotuare cu lăţimea de 1,50 m pe ambele laturi;  

b) tronsonul existent şi lărgit al străzii Gospodarilor va fi continuat, în cea mai mare parte, pe traseul parcelei-
drum cu nr. cadastral/nr. topografic 2454, cu un profil compus din carosabil cu lăţimea de 6,00 m şi trotuare cu 
lăţimea de 1,50 m pe ambele laturi;  

c) în vecinătatea DN 1A se va realiza o legătură între cele două tronsoane lungi ale străzii Gospodarilor, astfel 
încât traseul general al străzii, de forma unei bucle, să permită o singură racordare la str. Câmpului (ocolitoare – 
DN 1A).  

3.4.1.2. Asigurarea locurilor de parcare + garare  
În zona de protecţie a str. Câmpului (ocolitoare – DN 1A) se prevăd 7 locuri de parcare pentru întregul 

ansamblu. În interiorul parcelelor vor şi soluţionate locurile de parcare şi garare, numărul acestora fiind în 
conformitate cu funcţionalitatea parcelei respective.  

3.4.1.3. Amenajarea unor intersecţii  
Intersecţia str. Câmpului (ocolitoare – DN 1A) – str. Gospodarilor va fi soluţionată în zona interecţiei 

actuale, cu raze de curbură de 12 m şi o insulă verde de separare a benzilor de intrare–ieşire. Din DN 1A va fi 
permis în exclusivitate acccesul dreapta.  

3.4.1.4. Sensuri unice, semaforizări etc.  
Str. Gospodarilor va avea sens unic de circulaţie. Intrarea şi ieşirea din zona parcelelor va presupune 

numai manevre la dreapta, asigurându-se astfel fluenţa circulaţiei.  
Interdicţia manevrei de pe DN 1A la stânga în zona intersecţiei cu str. Gospodarilor, sensul unic al străzii 

Gospodarilor şi obligativitatea la dreapta a circulaţiei la ieşirea spre DN 1A a străzii Gospodarilor vor fi semnalizate 
în mod corespunzător.  

3.4.2. Organizarea circulaţiei pietonale  
Str. Câmpului (ocolitoare – DN 1A) va fi prevăzută cu trotuare având lăţimea de 1,50 m pe ambele laturi, 

separate de carosabil prin fâşii plantate cu lăţimea de 1,00 m.  
Str. Gospodarilor va fi prevăzută cu trotuare având lăţimea de 1,50 m pe ambele laturi.  

3.5. Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici  
3.5.1. Zonificare funcţională – reglementări, indici urbanistici  
Reglementările detaliate pentru fiecare zonă/subzonă funcţională propusă constituie obiectul 

Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.  
P.U.Z. «Ansamblu de locuinţe şi bază sportivă, str. Câmpului – pârâu Baciu, Săcele» stabileşte 

următoarele zone şi subzone funcţionale:  

L – ZONĂ PENTRU LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE  
Zona funcţională propusă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare cuprinde:  

— parcelele cu nr. cadastral/nr. topografic 2446 ÷ 2453 situate între cele două tronsoane lungi ale străzii 
Gospodarilor;  

— şirul de parcele cu nr. cadastral/nr. topografic 2459 ÷ 2480, situate adiacent limitei sud-vestice a zonei 
studiate.  

Prrincipalele reglementări urbanisice aferente zonei L sunt următoarele:  
 

— Categorie de intervenţie: schimbare de destinaţie, în sensul încetării interdicţiei 
temporare de construire; 

— Regim de aliniere: 2,00 de la aliniament; 
— Alinierea faţă de limitele laterale şi posterioară: minimum 2,00 m; 
— Regim maxim de înălţime: P + E + M; 
— Procent maxim de ocupare a terenului: 35 %; 
— Coeficient maxim de utilizare a terenului: 1,2. 

SP – BAZĂ SPORTIVĂ  
Zona funcţională propusă pentru bază sportivă cuprinde parcelele cu nr. cadastral/nr. topografic 2437 

(parţial) ÷ 2445, situate pe şirul dintre cele două tronsoane ale străzii Gospodarilor, spre str. Câmpului (ocolitoare – 
DN 1A), în vecinătatea intersecţiei dintre cele două străzi.  

Prrincipalele reglementări urbanisice aferente zonei SP sunt următoarele:  
 

— Categorie de intervenţie: schimbare de destinaţie, din zonă de locuinţe şi 
funcţiuni complementare cu interdicţie temporară de 
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construire până la întocmirea de P.U.Z. sau P.U.D. în 
zonă sportivă 

— Regim de aliniere: 1,00 de la aliniament; 
— Alinierea faţă de limitele laterale şi posterioară: minimum 2,00 m; 
— Regim maxim de înălţime: P + E + M; 
— Procent maxim de ocupare a terenului: 50 %; 
— Coeficient maxim de utilizare a terenului: 1,5. 

V1 – SUBZONĂ SPAŢII VERZI  
Subzona spaţiilor verzi este constituită din:  

— spaţiul verde de separare dintre ampriza DN 1A şi parcajul propus între baza sportivă şi str. Câmpului;  
— fâşiile plantate în lungul DN 1A pentru separarea carosabilului de pietonal.  

Categoria de intervenţie propusă este: dezvoltarea spaţiilor verzi  

C – ZONĂ CĂI DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ ŞI AMENAJĂRI AFERENTE  
Categoriile de intervenţii propuse la căile de comunicaţii sunt:  

— schimbări de destinaţie pentru str. Gospodarilor şi zona de protecţie a DN 1A;  
— reabilitare urbană pentru str. Gospodarilor şi str. Câmpului (ocolitoare – DN 1A).  

STRĂZI PROPUSE PENTRU MODERNIZARE  
În zona ce face obiectul PUZ se propun pentru modernizare următoarele străzi:  

— str. Câmpului (ocolitoare – DN 1A);  
— tronsonul existent al străzii Gospodarilor.  

STRĂZI PE TRASEE NOI  
În zona ce face obiectul PUZ se propune continuarea străzii Gospodarilor pe traseul, în general, al 

parcelei-drum cu nr. cadastral/nr. topografic 2454.  

PARCAJ SUPRATERAN PROPUS  
În vecinătatea interescţiei str. Câmpului (ocolitoare – DN 1A) cu str. Gospodarilor se propune realizarea 

unui parcaj suprateran.  

ZONE DE PROTECŢIE  

V2 – SUBZONĂ DE PROTECŢIE PÂRÂUL BACIU  
Subzona verde de protecţie a pârâului Baciu se desfăşoară în lungul albiei minore a acestuia.  
Categoria de intervenţie propusă este: instituirea zonei de protecţie a pârâului  

ZONĂ DE PROTECŢIE LINIE ELECTRICĂ AERIANĂ 20 kV  
Lăţimea zonei de protecţie şi siguranţă a LEA 20 kV ce traversează zona studiată prin PUZ este de 24 m 

(12 m stânga-dreapta din axul liniei).  
Categoria de intervenţie propusă este: instituirea interdicţiei temporare de construire până la devierea / 

montarea în subteran a LEA 20 kV.  

ZONĂ DE PROTECŢIE DRUM NAŢIONAL – OCOLITOARE DN 1A  
Lăţimea zonei de protecţie a străzii Câmpului (ocolitoare – DN 1A) este de 44 m (22 m stânga-dreapta din 

axul drumului). 
Categoria de intervenţie propusă este: instituirea zonei de protecţie a DN 1A.  

3.5.2. Bilanţ teritorial  
3.5.2.1. BILANŢ TERITORIAL ZONA CE FACE OBIECTUL P.U.Z. «ANSAMBLU DE LOCUINŢE ŞI          

BAZĂ SPORTIVĂ, STR. CÂMPULUI – PÂRÂU BACIU, SĂCELE»  
 

ZONE FUNCŢIONALE 
EXISTENt PROPUS 

SUPRAFAŢA PROCENT SUPRAFAŢA PROCENT 
HA % HA % 

1 2.1 2.2 3.1 3.2 

L LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI 
COMPLEMENTARE — — 1,542 47,83 

SP BAZĂ SPORTIVĂ — — 0,361 11,20 
C CĂI DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 0,791 24,53 1,098 34,05 
V SPAŢII VERZI, PROTECŢIE PÂRÂU 0,048 1,49 0,149 4,62 
 CURS DE APĂ 0,074 2,30 0,074 2,30 
 TERENURI LIBERE 2,311 71,68 — — 
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 TOTAL 3,224 100,00 3,224 100,00 
 
 

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare  
3.6.1. Alimentare cu apă  
3.6.1.1. Sursa de apă  
Alimentarea cu apă a construcţiilor ce vor fi amplasate în zona ce face obiectul PUZ se va face prin 

extinderea reţelei de apă existente pe str. Avram Iancu, situată la cca 250 m de intersectia străzii Câmpului 
(ocolitoare – DN 1A) cu str. Gospodarilor. Extinderea se va realiza cu o conductă nouă din ţeavă de polietilenă tip 
HDPE De110 mm, Pn 10 atm, în lungime de 292 m, până la căminul de distribuţie apă de pe amplasament, 
conform aviz de principiu favorabil nr. 491/25.04.2012, emis de Compania Apa Braşov.  

Conducta nouă se va monta îngropat, sub adâncimea de îngheţ şi se va amplasa numai pe căile de 
circulaţie.  

Pe conducta nouă se vor monta hidranţi supraterani de incendiu Dn 80 mm, ce se vor amplasa pe 
marginea trotuarelor, la distanta de max. 100 m unul faţa de celalalt.  

În punctul de racord la reţeaua existentă precum şi la limita terenurilor proprietate privată situate în zona ce 
face obiectul PUZ se vor amplasa cămine de vane echipate cu robineţi de închidere sigilaţi în poziţia „Normal 
Deschis”.  

3.6.1.2. Necesarul de apă  
            Debitele de apa necesare vor fi de:Q zi max.=19,89mc/zi;Q zi med.ev.=14,73mc/zi. 

Necesarul de apă pentru consum menajer, în scopuri tehnologice şi pentru stins incendii este de 21,68 l/s.  

3.6.1.3. Regimul de funcţionare a folosinţei de apă  
Funcţionarea instalaţiilor în zona studiată va fi permanentă.  
Timpul de funcţionare va fi de 24 ore/zi, 365 zile/an. Nu va exista regim de restricţie deoarece singura 

folosinţă de apă va fi pentru ansamblu de locuinţe şi bază sportivă.  

3.6.1.4. Reţeaua de distribuţie a apei  
Reţeaua de distribuţie a apei potabile cuprinde totalitatea conductelor, aparatelor de măsură şi construcţiile 

accesorii care asigură transportul apei din punctul de racord până la punctele de consum.  
Reţeaua de distribuţie apă se va realiza din conducte HDPE De 110 mm, Pn10 atm, în lungime de 357 m, 

ce se vor amplasa în lungul str. Gospodarilor.  
Pentru fiecare obiectiv se va realiza branşament individual din conducte HDPE De 32 mm, Pn 10 atm, cu 

cămin de branşament echipat cu contor de măsurare a debitelor de apă consumate.  
Conductele de apă se vor monta îngropat, sub adâncimea de îngheţ şi se vor amplasa numai pe căile de 

circulaţie.  
Pe conducta de apă se vor prevedea hidranţi supraterani de incendiu Dn 80 mm ce se vor amplasa pe 

marginea trotuarelor, la distanţa de maximum 100 m unul faţă de celălalt.  
În punctul de racord la reţeaua existentă, la intersecţii şi ramificaţii se vor executa cămine pentru armături 

şi ramificaţii din beton STAS 5087 prevăzute cu capace din fontă tip IV carosabil.  

3.6.1.5. Apa pentru stingerea incendiilor 
Debitul de apa pentru stingerea din exterior a incendiilor qie = 20 l/s se va asigura din reţeaua de apă 

potabilă propusă a se executa. Hidranţii de incendiu se vor amplasa pe marginea trotuarelor, la distanta de 
maximum 100 m unul faţă de celălalt.  
 

3.6.2. Canalizare  
3.6.2.1. Receptorul apelor uzate  
— Apele uzate menajere  

            Volumele de apa uzate menajere vor fi de:Q zi max.=19,89mc/zi;Q zi med.ev.=14,73mc/zi. 
Evacuarea apelor uzate menajere de pe amplasament se va face gravitaţional în colectorul stradal existent 

pe str. Avram Iancu prin realizarea unei extinderi a reţelei de canalizare ce se va executa cu conducte PVC KG 
(SN4) D 250 mm, în lungime de cca 292 m.  

Conducta nouă se va monta îngropat, sub adâncimea de îngheţ, acordându-se o deosebită atenţie 
pantelor de scurgere şi se va amplasa numai pe căile de circulaţie.  

Pe traseul conductei de canalizare, în toate punctele de intersecţie, de schimbare a direcţiei sau ramificaţii 
se vor monta cămine de vizitare şi intervenţie. De asemenea se vor monta cămine de vizitare pe toată lungimea 
reţelei de canalizare, distanţa între acestea fiind de maximum 50 m.  

Căminele de vizitare vor fi din tuburi de beton STAS 2448 sau tip monobloc din polietilenă şi vor fi 
prevăzute cu capace şi ramă din fontă tip IV carosabil, STAS 2308.  

— Apele pluviale  
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Apele pluviale convenţional curate colectate de pe acoperişuri prin jgheaburi şi burlane se vor descărca 
liber pe spaţiul verde.  

Apele pluviale posibil impurificate de pe drumul de incintă vor fi colectate prin intermediul căminelor de 
colectare ape pluviale prevăzute cu grătar şi o reţea de canalizare pluvială realizata din conducte PVC KG D 200 
mm, L = 630 m şi D 250 mm, L = 9 m, trecute printr-un separator de nisip şi produse petroliere, prevăzut cu filtru de 
coalescenţă cu un debit nominal de 40 l/s (Qp = 32 l/s) şi deversate în sol prin intermediul unui puţ absorbant.  

Conductele de canalizare pluvială se vor monta îngropat, sub adâncimea de îngheţ şi se vor amplasa 
numai pe căile de circulaţie.  

Pe traseul conductei de canalizare pluvială, în toate punctele de intersecţie sau de schimbare a direcţiei se 
vor monta cămine de vizitare şi intervenţie. De asemenea se vor monta cămine de vizitare pe toata lungimea reţelei 
de canalizare pluvială, distanţa între acestea fiind de maximum 50 m.  

Căminele de vizitare vor fi din tuburi de beton STAS 2448 sau tip monobloc din polietilenă şi vor fi 
prevăzute cu capace şi ramă din fonta tip IV carosabil, STAS 2308.  

3.6.2.2. Evacuarea apelor uzate  
— Apele uzate menajere  
Apele uzate menajere provenite de la fiecare obiectiv vor fi colectate prin reţele de canalizare individuale 

ce se vor realiza din conducte PVC D 110-160 mm şi vor fi deversate în colectorul de canalizare stradal.  
Colectorul de canalizare stradal se va amplasa în lungul str. Gospodarilor şi va fi realizat din conducte PVC 

D 200 mm, în lungime totală de 357 m.  
Conducta nouă se va monta îngropat, sub adâncimea de îngheţ, acordându-se o deosebită atenţie 

pantelor de scurgere şi se va amplasa numai pe căile de circulaţie.  
Pe traseul conductei de canalizare, în toate punctele de intersecţie, de schimbare a direcţiei sau ramificaţii 

se vor monta cămine de vizitare şi intervenţie. De asemenea se vor monta cămine de vizitare pe toată lungimea 
reţelei de canalizare, distanţa între acestea fiind de maximum 50 m.  

Căminele de vizitare vor fi din tuburi de beton STAS 2448 sau tip monobloc din polietilenă şi vor fi 
prevăzute cu capace şi ramă din fontă tip IV carosabil, STAS 2308.  

— Apele pluviale  
Apele pluviale convenţional curate colectate de pe acoperişuri prin jgheaburi şi burlane se vor descărca 

liber pe spaţiul verde.  
Apele pluviale posibil impurificate de pe drumul de incintă vor fi colectate prin intermediul căminelor de 

colectare ape pluviale prevăzute cu grătar şi o reţea de canalizare pluvială realizata din conducte PVC KG D 200 
mm, L = 630 m şi D 250 mm, L = 9 m, trecute printr-un separator de nisip şi produse petroliere din beton sau din 
polietilenă, prevăzut cu filtru de coalescenţă cu un debit nominal de 40 l/s (Qp = 32 l/s) şi deversate în sol prin 
intermediul unui puţ absorbant.  

3.6.3. Alimentare cu energie electrică  
Alimentarea cu energie electrică se va face conform studiului de soluţie avizat de  CTE SC Electrica cu 

nr.61/2013.  
             Pentru alimentarea consumatorilor cu: Pi=442kW ; Pmax.abs.=133kW.  s-au prevazut urmatoarele lucrari: 
             -Construirea unui post de transformare in anvelopa PT20/0,4kV-160kVA in anvelopa alimentat prin LES 
20Kv cu racordarea acestuia in sistem LEA 20K(3intrari in cablu cu trecere din LEA in LES),retea distributie jt+CD-
uri tip E2+4a. 
             Noul PT se va echipa cu 3celule de linie modulare cu separator de sarcina 24kV, 630A; 16kA, loc rezerva 
pentru inca o celula de linie 24kV, 630A, 16kV, 1 celula de transformator modular cu separator de sarcina 24kV, 
400A; 16kA, pentru pregatire UCMT, redresor pentru asigurarea tensiunii operative230Vca/24Vcc, transformator de 
putere etans cu ulei cu pierderi reduse 20/0,4kV-160kVA, inclusiv sonda si releul electromagnetic de protectie la 
supra temperatura, tablou de distributie jt. (TDRI) prevazut cu intrerupator automatjt. Debrosabil pe sine, masura 
pentru balanta pe post si pentru decontare. Priza de pamant cu Rp< 1Ω la postul de transformare proiectat. 
                - Racordarea in LEA 20Kv existenta se va face prin 3 treceri din LEA In LES, cu plantarea a 3 stalpi tip 
SC15014, 3 separatoare verticale de exterior 20kV cu cate 3 randuri de izolatiri si cu cate 2 dispozitive de 
actionare, 3x3 buc.descarcatoare cu oxid de zinc, cu 3x LES20kV intre LEA20Kv Cernatu existenta si PT proiectat. 
                Lungimile racordurilor pana la postul trafo  nou sunt:115m; 267m si 35m traseu simplu, in total 417m. 
Racordul in cablu subteran tip LES 20kV A2XS(FL)2Y-12/20kV 3x1x150mmp proiectata cu izolatie XLPE. 
                - Circuit distributie publica din postul trafo nou 20/0,kV-160kVA, realizat in LES jt. ACYAbY 3x150+70 
mmp in lungime de 790m, 9buc. CD -uri din policarbonat tip E2+4a+4Mproiectate. 
                 -Circuit iluminat public din TDRI pana la o cutie din policarbonat de iluminat public alipita de PT proiectat 
realizat in LES jt. ACYAbY 3X50+25MMP-15M. 
                 - Se va reglementa prin deviere (introducere in cablu subteran), prin inlocuirea stalpilor tip 15006 nr.58, 
58A1,si 59 cu stalpi SC15014, pe care se vor monta separatoare STEP nv, 400A,descarcatoare ZnO, iar Rp stalpi 
proiectati <6,6ohm. 
               Toate bransamenteleelectrice individuale (inclusiv grupurile de masura) vor fi alimentate din CD-urile din 
policarbonat tip E2+4a+4M proiectate. 
               Se va obtine drept de servitute pentru accesul la post trafo si intretinerea retelelor. 
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3.6.4. Telecomunicaţii  
În zona studiată prin PUZ reţelele de telecomunicaţii existente vor putea fi extinse în baza unor proiecte de 

specialitate elaborate şi avizate conform legii.  

3.6.5. Alimentare cu căldură  
Se propune asigurarea alimentării cu căldură a obiectivelor în sistem individual, prin folosirea de 

combustibili solizi, lichizi sau energie electrică, cu recomandarea utilizării cu prioritate a energiei electrice.  
În acelaşi timp, se va avea în vedere şi posibilitatea utilizării unor surse de energie alternativă, nepoluantă.  

3.6.6. Alimentare cu gaze naturale  
În perspectivă, se va avea în vedere posibilitatea extinderii reţelei de gaze naturale în baza unor proiecte 

de specialitate elaborate şi avizate conform legii.  

3.6.7. Gospodărie comunală  
Nu sunt prevăzute amenajări speciale pentru sortarea, evacuarea, depozitarea şi tratarea deşeurilor, 

gestionarea deşeurilor menajere urmând a fi în resposabilitatea firmei specializate de salubritate, titulară a 
contractelor încheiate cu proprietarii din zonă.  

3.7. Protecţia mediului  
3.7.1. Prevenirea producerii riscurilor naturale  
De-a lungul albiiei minore a pârâului Baciu se instituie zonă de protecţie a cursului de apă.  

3.7.2. Epurarea şi preepurarea apelor uzate  
Separatorul de hidrocarburi va fi realizat din beton armat carosabil, impermeabilizat la interior cu un strat 

de protecţie rezistent la produse petroliere şi echipamentele interioare vor fi din oţel inoxidabil sau PE-HD.  
Separatorul de hidrocarburi va fi prevăzut obligatoriu cu filtru de coalescenţă şi dispozitiv de închidere 

automată pentru blocarea evacuării, în cazul în care se atinge capacitatea maximă de depozitare a lichidelor 
uşoare. Separatorul de hidrocarburi va fi prevăzut cu următoarele accesorii:  

— tub de prelevare probe;  
— trusă de prelevare probe;  
— dispozitiv de închidere automată (instalaţie de semnalizare optică sau acustică). 

Aceste echipamente vor fi agrementate şi vor corespunde Normativelor şi Standardelor în vigoare în scopul 
protejării mediului înconjurator.  

3.7.3. Alimentarea cu căldură  
Pentru asigurarea alimentării cu căldură prin sisteme individuale se recomandă utilizarea cu prioritate a 

energiei electrice şi a unor surse de energie alternativă, nepoluantă.  

3.7.4. Depozitarea controlată a deşeurilor  
Deşeurile menajere vor fi colectate în containere ecologice şi vor fi transportate la o rampă ecologică de 

către firme specializate, în baza contractului de prestări servicii de salubritate.  

3.7.5. Organizarea sistemelor de spaţii verzi  
În zona studiată prin PUZ se propun spaţii verzi publice astfel:  

— spaţiu verde de separare dintre ampriza DN 1A şi parcajul propus;  
— fâşii plantate în lungul DN 1A pentru separarea carosabilului de pietonal.  

În acelaşi timp, în cadrul zonelor funcţionale, vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, astfel:  
— L Zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare: minimum 25 % din suprafaţa terenului; 
— SP Bază sportivă: minimum 30 % din suprafaţa terenului. 

3.8. Obiective de utilitate publică  
3.8.1. Obiective de utilitate publică prevăzute  
3.8.1.1. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ ÎN ZONA CE FACE OBIECTUL P.U.Z.                      

«ANSAMBLU DE LOCUINŢE ŞI BAZĂ SPORTIVĂ, STR. CÂMPULUI – PÂRÂU BACIU, SĂCELE»  
 

DOMENII 
CATEGORIA DE INTERES DIMENSIUNI 

NAŢIONAL JUDEŢEAN LOCAL SUPRAFAŢĂ 
TEREN / M2 

LUNGIME     
/ M 

CĂI DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ  
— DN 1A – OCOLITOARE DA — — 4.832,00 354,90 
— STR. GOSPODARILOR — — DA 5.591,00 573,00 
INFRASTRUCTURĂ MAJORĂ  
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— ZONĂ DE PROTECŢIE LINIE 
ELECTRICĂ AERIANĂ 20 kV — DA — 3.508,70 148,80 

SISTEME DE PROTECŢIA MEDIULUI  
— ZONĂ PROTECŢIE PÂRÂU BACIU — — DA 498,50 99,70 
 
 

3.8.1.2. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ PE TERENURILE PROPRIETATE PRIVATĂ                
SZELYES IOAN, SZELYES SIMONA, SIMON A. ANDREI  

 

DOMENII 
CATEGORIA DE INTERES DIMENSIUNI 

NAŢIONAL JUDEŢEAN LOCAL SUPRAFAŢĂ 
TEREN / M2 

LUNGIME     
/ M 

CĂI DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ  
— DN 1A – OCOLITOARE DA — — 107,20 77,80 
— STR. GOSPODARILOR — — DA 4.659,90 573,00 
INFRASTRUCTURĂ MAJORĂ  
— ZONĂ DE PROTECŢIE LINIE 

ELECTRICĂ AERIANĂ 20 kV — DA — 2.829,70 119,80 

SISTEME DE PROTECŢIA MEDIULUI  
— ZONĂ PROTECŢIE PÂRÂU BACIU — — DA — — 

3.8.2. Tipul de proprietate asupra imobilelor  
În zona studiată prin PUZ există următoarele tipuri de proprietate asupra imobilelor:  

1) Terenuri proprietate publică de interes naţional: str. Câmpului (ocolitoare – DN 1A);  
2) Terenuri proprietate publică de interes local: pârâul Baciu;  
3) Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice Szelyes Ioan, Szelyes Simona, Simon A. Andrei.  

3.8.3. Circulaţia terenurilor între deţinători  
În vederea realizării obiectivelor propuse, circulaţia terenurilor între deţinători va fi necesară în următoarele 

situaţii:  
1) Trecerea în proprietatea publică a terenurilor aferente străzii Câmpului (ocolitoare – DN 1A);  
2) Trecerea în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Săcele a terenurilor 

aferente str. Gospodarilor, cu următoarele menţiuni:  
a) Până la trecerea în domeniul public, în vederea autorizării construcţiilor, accesul la drumul public – str. 

Câmpului (ocolitoare – DN 1A) – va fi asigurat prin servitute.  
b) Servitutea de trecere şi dreptul de servitute de trecere vor fi notate în cartea funciară în mod corespunzător 

pentru parcelele-drum şi pentru parcela pentru care se solicită autorizarea executării construcţiilor.  

4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE  
4.1.1. Înscrierea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile P.U.G.  
Dezvoltarea urbanistică propusă prin P.U.Z. «Ansamblu de locuinţe şi bază sportivă, str. Câmpului – pârâu 

Baciu, Săcele» se înscrie în prevederile P.U.G. (Plan urbanistic general) Săcele nr. 36060/2000, aprobat prin HCL 
23/22.02.2001, respectiv HCL 16/21.02.2011 de prelungire a valabilităţii PUG.  

În zona de locuinţe şi funcţiuni complementare din zona studiată prin PUZ, PUG aprobat instituie interdicţie 
temporară de construire până la întocmirea de P.U.Z. sau P.U.D.  
 
 
 
 

Coordonat  
arh. Topescu Elena 
Certificat RUR seria D nr. 0362 

Elaborat  
arh. Antal-Bacso Edith Certificat RUR seria D nr. 03 

urb. peis. stag. Bota Eszter  
 
 
 
 
 
 



       

                                                                      
P.U.Z. «Ansamblu de locuinţe şi bază sportivă,  

str. Câmpului – pârâu Baciu, Săcele» 
 

                                                                                                                

                    REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 

                   AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL                                                   

                                                     

             DOMENIU DE APLICARE   

           Limita teritoriului studiat va avea următoarele repere:  

− la nord-vest se va include în întregime ampriza tronsonului adiacent din str. Câmpului 
(ocolitoare – DN 1A), pe toată lăţimea acesteia;  

− la nord-est se va învecina direct cu zona deja studiată prin P.U.Z. aprobat (iniţiator: Tunyogi), 
str. Gospodarilor prezentându-se pe toată lăţimea;  

− la est se va include tronsonul adiacent din pârâul Baciu, pe toată lăţimea;  
la sud-vest se va include şirul de parcele până la limita cu parcela cu nr. cadastral/nr. Topografic 2090, 

 limită a zonei deja studiate prin P.U.Z. aprobat(iniţiatorSC Dragoman Developement SRL).                                                                       
         
 CORELAREA CU ALTE DOCUMENTATII 
 Se vor respecta întrutotul prevederile Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
Se va ţine cont de prevederile P.U.G. (Plan urbanistic general) Săcele, pr. nr. 36060/2000 şi se vor corela 
reglementările pe zonele de interferenţă cu prevederile P.U.Z. în vigoare, aprobate pentru vecinătăţile 
directe, respectiv P.U.Z. «Ansamblu de locuinţe», (iniţiator: Tunyogi), aprobat prin HCL nr. 35/30.07.2008 
şi P.U.Z. «Ansamblu de locuinţe individuale şi colective» (iniţiator: Dragoman), aprobat prin HCL nr. 
81/01.07.2009.  
 DIVIZAREA TERENULUI IN ZONE 
      Zona funcţională propusă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare cuprinde:  

— parcelele cu nr. cadastral/nr. topografic 2446 ÷ 2453 situate între cele două tronsoane lungi ale 
străzii Gospodarilor;  
şirul de parcele cu nr. cadastral/nr. topografic 2459 ÷ 2480, situate adiacent limitei sud-vestice a zonei 
studiate.  

Zona funcţională propusă pentru bază sportivă cuprinde parcelele cu nr. cadastral/nr. topografic 
2437 (parţial) ÷ 2445, situate pe şirul dintre cele două tronsoane ale străzii Gospodarilor, spre str. 
Câmpului (ocolitoare – DN 1A), în vecinătatea intersecţiei dintre cele două străzi.  1A), în vecinătatea 
intersecţiei dintre cele două străzi.  
 GENERALITATI  
             Zona cuprinde  terenuri cu destinatia actuala de teren arabil, parcelele urmand sa fie introduse in 
perimetrul construibil al localitatii. 
                  
 UTILIZARE FUNCTIONALE 
             Utilizari admise 
             Locuinte si functiuni complementare cu  regim de inaltime P+E+M  in regim izolat, cuplat sau 



insiruit si baza sportiva regimul d de inaltime P+E+M .  
       
            ZONE DE PROTECTIE SI INTERDICTIE DE CONSTRUIRE 
           Zone de protectie 
             Din axul DN1A-22m zona de protectia DN1A-ocolitoare 
             Zona Paraului Baciu 
              Zona protectie LEA 20kV -cate12m din ax de ambele parti 
             Zone de interdiuctie de construire 
               Din axul DN1A-22m zona de protectia DN1A-ocolitoare  - interdictie definitiva 
               Zona protectie LEA 20kV -cate12m din ax de ambele parti- interdictie temporara pana la deviere 
sau montare in subteran 
                Pentru cablu LEA 20kV ingropat zona de protectie ,respectiv de interdictie de construire este de 
60cm de ambele parti. 
                 
 UTILIZARI INTERZISE 
                  -Activitati productive poluante 
                  -Anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta 
                  -Montarea pe fatadele constructiilor a panourilor de afisaj sau reclama 
                  -Depozite de orice fel 
                  -Constructii provizorii 
                  -Statii de intretinere si spalare auto. 
                    
 REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 
             Amplasarea  fata de aliniament 
 Retragerea  fata de aliniament va fi de  2,00m  pentru locuinte si functiuni complementare iar  
distantele fata de limitele laterala si posterioara  vor fi de 2,00m.  
             Retragerea  fata de aliniament va fi de  1,00m  pentru baza sportiva iar  distantele fata de limitele 
laterala si posterioara  vor fi de 2,00m.  
              In sensul prezentului regulament, prin aliniament se intelege limita dintre domeniu privat si 
domeniu public.(drum, trotuar) 
 Regula stabilirii inaltimii maxime a constructiilor in raport cu distanta fata de orice punct al fatadei 
de pe aliniamentul opus (H < D), deriva din necesitatea respectarii normelor de igiena (insorire,protectia 
impotriva zgomotului, si nocivitatilor rezultate din circulatie si transport cat si securitate a constructiilor). 
 In spatiul dintre aliniament si linia de retragere a alinierii cladirilor nu se admite realizarea nici unei 
constructii. 
  
                     AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI 
 Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai in conditiile  in care se respecta: 
            -distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei conform 
prezentului regulament. 
            -distante minime necesare interventiilor in caz de incendiu stabilite pe baza avizului unitatii 
teritoriale de pompieri. 
  Prin prezenta documentatie se stabileste suprafata minima aparcelei de 400mp. 
            Pentru constructiile amplasate pe aceeasi parcela, distanta minima va fi egala cu inaltimea la 
cornise a constructiei cele mai inalte. 
                       
 REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 
     Accese carosabile 
            -Autorizarea executarii lucrarilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la drum 



public, direct sau prin servitute, dar nu mai ingust de 3,50m. 
 Drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor. 
            -In mod exceptional se pot autoriza executarea constructiilor fara indeplinirea conditiilor enuntate 
mai sus, cu avizul unitatii teritoriale de pompieri 
            -Orice acces la drumul public se va face conform avizului si autorizatiei speciale de construire 
eliberata de administratorul acestuia. 
            Se vor lua urmatoarele masuri: 

1) completarea carosabilului existent pe str. Câmpului (ocolitoare – DN 1A) cu trotuare cu lăţimea 
de 1,50 m pe ambele laturi şi fâşii plantate cu lăţimea de 1,00 m între carosabil şi trotuar;  

2) completarea şi modernizarea străzii Gospodarilor pentru realizarea unei străzi de categoria a IV-
a – de folosinţă locală, cu o bandă de circulaţie cu lăţimea de 3,50 m şi o supralărgire continuă cu 
lăţimea de 2,50 m, astfel:  

a) tronsonul deja existent al str. Gospodarilor va fi lărgit de la 4,50 m la 9,00 m, din care carosabil 
cu lăţimea de 6,00 m şi trotuare cu lăţimea de 1,50 m pe ambele laturi;  

b) tronsonul existent şi lărgit al străzii Gospodarilor va fi continuat, în cea mai mare parte, pe 
traseul parcelei-drum cu nr. cadastral/nr. topografic 2454, cu un profil compus din carosabil cu lăţimea 
de 6,00 m şi trotuare cu lăţimea de 1,50 m pe ambele laturi;  

c) în vecinătatea DN 1A se va realiza o legătură între cele două tronsoane lungi ale străzii 
Gospodarilor, astfel încât traseul general al străzii, de forma unei bucle, să permită o singură racordare la 
str. Câmpului (ocolitoare – DN 1A).  
          
 Utilizari permise 
 Constructiile ale caror accese carosabile(direct sau prin servitute) respecta normele de siguranta 
si fluenta a traficului, in conditiile avizului administratorului drumului. 
 
 Utilizari interzise  
 Se  interzice autorizarea constructiilor care nu sunt asigurate cu accesele carosabile 
corespunzatoare, in conformitate cu prevederile legii. 
  

Accese pietonale 
          -Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se 
asigura accesele pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei 
 -Prin accese pietonale se inteleg caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public care pot fi 
:trotuare sau dupa caz pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, conform 
legii.  
          -Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap si 
care folosesc mijloace specifice de deplasare.  

 
 Utilizari permise 

− Constructiile si amenajarile la care se asigura accesele pietonale,precum si constructiile de 
acese si cai pietonale ce reprezinta lucrari independente, amenajate si echipate in functie 
demarimea fluxului de pietoni care asigura deplasarea acestora in conditii de confort si de 
siguranta. Se vor avea in vedere si exigentele impuse de circulatia persoanelor cu handicap. 
 
Utilizari interzise   

      Se interzice autorizarea constructiilor pe terenul pentru care nu sunt prevazute accese pietonale. 
          Zonarea functionala a teritoriului trebuie sa asigure corelarea diferitelor categorii de accese 
carosabile, accese pietonale si parcaje, corespunzator functiilor si caracterului urbanistic al zonei. 



     
           Reguli privind echiparea tehnico-edilitara 
             Racordarea la retelele publice de echipare edilitare existente 
           -Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordarii de 
noi consumatori la retelele existente de apa , canalizare, energie electrica. 
             -Cand beneficiarul constructiei apartinand altei categorii decat locuintele individuale se obliga, 
pe baza de contract, dupa obtinerea avizului organelor administratiei publice specializate, sa 
prelungeasca  reţeaua existentă (dacă aceasta are capacitatea necesară), să mărească dacă e necesar 
capacitatea reţelelor publice existente sau să construiască noi reţele autorizaţia de construire este 
acordată în condiţiile în care sunt respectate prevederile celorlalte articole ale Regulamentului de 
urbanism. 
 
 Asigurarea echipării edilitare 
 a) Autorizarea executării construcţiilor care prin dimensiunile  şi destinaţia lor, presupun 
cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice 
locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este 
interzisă. 
 b) Autorizarea executării construcţiilor  poate fi condiţionată de stabilirea în prealabil prin 
contract a obigaţiei efectuării în parte sau total a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către 
investitorii interesaţi. 
 
 Utilizări permise 
 Orice construcţii şi amenajări care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă cu 
capacitate corespunzătare sau pentru a cărei extindere sau realizare există srse de finanţare asigurate de 
administraţia publică, de investitorii interesaţi sau care beneficiază de surse de finanţare atrase potrivit 
legii. 
 
 Utilizări admise cu condiţii 
 Construcţiile vor fi executate după stabilirea prin contract prealabil, a obligaţiei efectuării 
lucrărilor de echipare edilitară aferente (în parte sau total), de către investitorii interesaţi. 
 
 Utilizări interzise 
 Orice construcţii care, prin dimensiuni, desinaţie şi amplasare faţă de zonele cu echipare tenico-
edilitară asigurată (acoperire sub aspect teritorial şi capacitate) presupun cheltuieli ce nu pot fi 
acoperite de nici unul din factorii interesaţi. 
 Autorizarea construirii în urma stabilirii condiţiilor contractuale de realizare a lucrărilor 
edilitare de către investitorii interesaţi se va face numai în cazul în care, din corelarea cu celelalte reguli 
de bază, rezultă că terenul este construibil şi există condiţii de asigurare a echipării edilitare necesare. 
 
 Realizarea de reţele edilitare 
 a) Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de 
către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu 
consiliile locale. 
 b)Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de 
investitor sau de beneficiar. 
 Conform legislaţiei în vigoare, reţelele edilitare publice se pot finanţa şi de către un investitor 
sau beneficiar interesat, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu 
consiliile locale; lucrările edilitare astfel realizate aparţin domeniului public şi se administrează potrivit 
legii. 



 Cheltuielile pentru lucrările de racordare şi branşare care se realizează pe terenurile proprietate 
privată ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul sau de beneficiarul 
interesat. 
 Indiferent de forma de finanţare şi de executare a reţelelor edilitare, realizarea acestora se va 
face cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii precum şi a 
Normativelor tehnice referitoare la categoriile de lucrări specifice. 
 Realizarea extinderilor sau a măririlor de capacitate ale reţelelor edilitare publice se autorizează 
după obţinerea de către investitor sau beneficiar a avizelor autorităţilor administraţiei publice centrale 
de specialitate şi a serviciilor publice descentralizate din judeţ, precum şi de către regiile de specialitate 
subordonate consiliilor locale (în funcţie de importanţa lucrărilor şi de condiţiile de realizare sub aspect 
juridic şi financiar) 
        Alimentarea cu apă a construcţiilor ce vor fi amplasate în zona ce face obiectul PUZ se va face 
prin extinderea reţelei de apă existente pe str. Avram Iancu, situată la cca 250 m de intersectia străzii 
Câmpului (ocolitoare – DN 1A) cu str. Gospodarilor. Extinderea se va realiza cu o conductă nouă din 
ţeavă de polietilenă tip HDPE De110 mm, Pn 10 atm, în lungime de 292 m, până la căminul de 
distribuţie apă de pe amplasament, conform aviz de principiu favorabil nr. 491/25.04.2012, emis de 
Compania Apa Braşov. 

Evacuarea apelor uzate menajere de pe amplasament se va face gravitaţional în colectorul 
stradal existent pe str. Avram Iancu prin realizarea unei extinderi a reţelei de canalizare ce se va executa 
cu conducte PVC KG (SN4) D 250 mm, în lungime de cca 292 m.  
       Apele pluviale convenţional curate colectate de pe acoperişuri prin jgheaburi şi burlane se vor 
descărca liber pe spaţiul verde.  
Apele pluviale posibil impurificate de pe drumul de incintă vor fi colectate prin intermediul căminelor 
de colectare ape pluviale prevăzute cu grătar şi o reţea de canalizare pluvială realizata din conducte 
PVC KG D 200 mm, L = 630 m şi D 250 mm, L = 9 m, trecute printr-un separator de nisip şi produse 
petroliere, prevăzut cu filtru de coalescenţă cu un debit nominal de 40 l/s (Qp = 32 l/s) şi deversate în 
sol prin intermediul unui puţ absorbant.  

Se propune asigurarea alimentării cu căldură a obiectivelor în sistem individual, prin folosirea 
de combustibili solizi, lichizi sau energie electrică, cu recomandarea utilizării cu prioritate a energiei 
electrice.  

În acelaşi timp, se va avea în vedere şi posibilitatea utilizării unor surse de energie alternativă, 
nepoluantă.  
 

Alimentarea cu energie electrică se va face conform studiului de soluţie avizat de  CTE SC 
Electrica cu nr.61/2013.  
             Pentru alimentarea consumatorilor cu: Pi=442kW ; Pmax.abs.=133kW.  s-au prevazut 
urmatoarele lucrari: 
             -Construirea unui post de transformare in anvelopa PT20/0,4kV-160kVA in anvelopa alimentat 
prin LES 20Kv cu racordarea acestuia in sistem LEA 20K(3intrari in cablu cu trecere din LEA in 
LES),retea distributie jt+CD-uri tip E2+4a. 
             Noul PT se va echipa cu 3celule de linie modulare cu separator de sarcina 24kV, 630A; 16kA, 
loc rezerva pentru inca o celula de linie 24kV, 630A, 16kV, 1 celula de transformator modular cu 
separator de sarcina 24kV, 400A; 16kA, pentru pregatire UCMT, redresor pentru asigurarea tensiunii 
operative230Vca/24Vcc, transformator de putere etans cu ulei cu pierderi reduse 20/0,4kV-160kVA, 
inclusiv sonda si releul electromagnetic de protectie la supra temperatura, tablou de distributie jt. 
(TDRI) prevazut cu intrerupator automatjt. Debrosabil pe sine, masura pentru balanta pe post si pentru 
decontare. Priza de pamant cu Rp< 1Ω la postul de transformare proiectat. 
                - Racordarea in LEA 20Kv existenta se va face prin 3 treceri din LEA In LES, cu plantarea a 
3 stalpi tip SC15014, 3 separatoare verticale de exterior 20kV cu cate 3 randuri de izolatiri si cu cate 2 



dispozitive de actionare, 3x3 buc.descarcatoare cu oxid de zinc, cu 3x LES20kV intre LEA20Kv 
Cernatu existenta si PT proiectat. 
                Lungimile racordurilor pana la postul trafo  nou sunt:115m; 267m si 35m traseu simplu, in 
total 417m. Racordul in cablu subteran tip LES 20kV A2XS(FL)2Y-12/20kV 3x1x150mmp proiectata 
cu izolatie XLPE. 
                - Circuit distributie publica din postul trafo nou 20/0,kV-160kVA, realizat in LES jt. 
ACYAbY 3x150+70 mmp in lungime de 790m, 9buc. CD -uri din policarbonat tip 
E2+4a+4Mproiectate. 
                 -Circuit iluminat public din TDRI pana la o cutie din policarbonat de iluminat public alipita 
de PT proiectat realizat in LES jt. ACYAbY 3X50+25MMP-15M. 
                 - Se va reglementa prin deviere (introducere in cablu subteran), prin inlocuirea stalpilor tip 
15006 nr.58, 58A1,si 59 cu stalpi SC15014, pe care se vor monta separatoare STEP nv, 
400A,descarcatoare ZnO, iar Rp stalpi proiectati <6,6ohm. 
               Toate bransamenteleelectrice individuale (inclusiv grupurile de masura) vor fi alimentate din 
CD-urile din policarbonat tip E2+4a+4M proiectate. 
 
 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 
 a) Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public 
sunt proprietate publică a comunei, oraşului sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel. 
 b) Reţelele de alimentare cu gaze, energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietatea 
publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. 
 c) Lucrările prevăzute la alin. (a, b) indiferent de modul de finanţare intră în proprietatea 
publică. 
 Lucrările de racordare şi branşare la reţelele edilitare publice (apă, canalizare, gaze, termice, 
energie electrică şi telefonie) se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar şi se execută în 
urma obţinerii avizului autorităţii administraţiei publice specializate. 
 Lucrările de extindere sau de mărire a capacităţii, reţelelor edilitare publice existente, precum şi 
executarea drumurilor de acces se realizează de către investitor sau beneficiar parţial sau în întregime, 
după caz, în condţiile contractelor încheiate cu consiliile locale. Prevederile prezentului articol al 
Regulametului general de urbanism privind proprietatea publică asupra reţelelor edilitare, indiferent de 
modul de finanţare, vor face obiectul unor clauze contractuale privind obligaţiile părţilor. 
 Lucrările edilitare (drumuri, reţele şi instalaţii) astfel realizate trec în proprietatea publică şi se 
administrează potrivit legii, urmând a fi luate în evidenţă cadastrală. 
 Fac excepţie de la prevederile alin. (1) al prezentului articol reţelele edilitare şi drumurile 
situate pe parcele proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, aflate în serviciul exclusiv al 
acestora, asigurând legătura de la punctul de racordare cu reţelele şi drumurile publice şi până la 
branşamentele şi racordurile la clădirile situate pe parcelele respective. Ele pot constitui proprietate 
privată dacă sunt finanţate în totalitate de investitorii privaţi interesaţi iar autoritatea administraţiei 
publice locale stabileşte că nu se justifică utilizarea publică menţionată. 
  Alimentarea cu energie electrica a amplasamentului se va face prin LES 0,4kV realizata in 
lungul drumului de acces la parcele aeriana, cu stalpi de beton. Extinderea retelei LES 20kV prevazuta 
pana la postul  de transformare PT 20/0,4Kv-100kVA in anvelopa de beton sau metalica, ce se va 
amplasa in zona de intalnire a celor doa PUZ-uri urmand ca accesul la PT sa fie liber pentru S.C. 
F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD S.A. -SDEE Brasov. 
            Alimentarea cu apa se va face prin racordarea conducta de OL Ø800mm. Existenta pe D.J. 103 
A. Se vor folosi tevi din PEID Ø 75x2.8. Pentru alimentarea cu apa rece. 
          Bransarea noii retele se va realiza printr-un racord OLØ250mm. prevazut cu camin de vana si cu 
doua rezerve Dn 200mm in vederea unor viitoare extinderi. Reteaua noua se va executa din polietilena 
de inalta densitate (HDPE) De 200mm, respectiv De 110mm-Pn 10atm bransamentul fiecarei locuinte 



se va dimensiona incat sa  asigure necesarul alimentarii in conditii corespunzatoare;  realizandu-se din 
HDPE presiunea de serviciu in conducta de apa fiind de 2,5atm. 
           
           Reguli cu privire la forma, dimensiunile terenului şi ale construcţiilor  
 Parcelarea 
 Autorizarea executării parcelărilor în baza prezentului regulament este permisă numai dacă 
pentru fiecare lot se respectă cumulativ următoarele condiţii: 
 - Suprafaţa minimă a parcelei va fi minim 350 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate 
 - Frontul la stradă de minim 12,00 m pentru clădiri izolate sau cuplate 
 - Adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea acesteia 
 - O parcelă poate fi adusă în condiţii de construibilitate prin asociere cu una din parcelele vecine 
sau prin comasare cu acestea 
 Pentru a fi construibile, terenurile dintr-o zonă parcelată trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 
 - asigurarea accesului la un drum public (direct sau prin servitute) 
 - asigurarea echipării tehnico-edilitare necesare 
 - forme şi dimensiuni ale loturilor care să permită amplasarea unor construcţii pe suprafaţa lor 
 
 Înălţimea construcţiilor 
 Înălţimea maximă a  construcţiilor va fi P+E+M  niveluri. 
  
 Aspectul exterior al construcţiilor 
 a) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu 
contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. 
 b) Autorizarea executării construcţiilor care prin conformare, volumetrie şi aspect exterior 
intrări în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale 
urbanismului şi arhitecturii este interzisă. 
 c) Este interzisă utilizarea azbocimentului, a tablei strălucitoare din aluminiu pentru acoperirea 
clădirilor şi a anexelor. 
 
 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje , spaţii verzi şi împrejmuiri 
 Parcaje 
 a) Autorizarea executării construcţiilor care prin destinaţie necesită spaţii de parcare se emite 
numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public. 
 Pentru această zonă toate locuinţele vor avea un loc de parcare pentru fiecare locuinţă 
individuală şi mai multe dacă capacitatea locuinţei se măreşte.Pentru functiunile complementare 
locurile de parcare se vor realiza conform Regulamentului general de urbanism. 
 În zona de protecţie a str. Câmpului (ocolitoare – DN 1A) se prevăd 7 locuri de parcare pentru 
întregul ansamblu. În interiorul parcelelor vor şi soluţionate locurile de parcare şi garare, numărul 
acestora fiind în conformitate cu funcţionalitatea parcelei respective.  
 Spaţii verzi şi plantate 
 Autorizarea de construcţie va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, 
în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei. 
 Toate loturile construibile vor avea obligatoriu amenajate spaţii verzi pe suprafaţa de minim 
35%. 
 Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese carosabile, pietonale şi parcaje vor avea câte un 
arbore la fiecare 25,00 mp. 
 
 Împrejmuiri 



 În condiţiile prezentului regulament este permisă autorizarea următoarelor categorii de 
împrejmuiri: 
 - împrejmuiri spre stradă, împrejmuiri transparente cu înălţimea maximă de 2,00 m din care un 
soclu opac de 0,60 m 
 Împrejmuiri opace spre limitele separatoare ale parceleleor pentru protecţia intruziunilor, 
separarea unor servicii funcţionale sau asigurarea protecţiei vizuale putând avea înălţimea de maxim 
2,50 m. 
 
           Reguli cu privire la P.O.T. şi C.U.T. 
 Procentul de ocupare a terenului 
 Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia ca procentul de ocupare a terenului să 
nu depăşească limita superioară stabilită prin prezentul  regulament. 
 Procentul de ocupare al terenului pentru diferitele tipologii de loturi poate fi: 
 -  maxim 35% pentru locuinte si functiuni complementare si 
 -  maxim 50% pentru baza sportiva 
 Coeficientul de utilizare al terenului 
 Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia ca, coeficientul de utilizare al terenului 
să nu depăşească limita superioară stabilită prin prezentul regulament. 
 Coeficientul de utilizare al terenului pentru diferite tipologii de loturi poate fi: 
            - maxim 1,2 pentru locuinte si functiuni complementare si 
            -  maxim 1,5 pentru baza sportiva 
  
                                                                                                                     Intocmit, 
                                                                                                                  arh.Topescu E. 
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