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EXPUNERE  DE  MOTIVE  ŞI  RAPORT  DE  SPECIALITATE 
LA 

PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
pentru  aprobarea P.U.D.  Construire locuinta 

zona Bradet - Sacele 
 
 
 

A. EXPUNEREA  DE  MOTIVE 

 
Prin cererea nr. 5583 din 14.02.2014  Amărtişoaie Viorel si Amărtişoaie  Mariana 

solicita aprobarea documentatiei PUD Construire locuinta  zona Bradet in municipiul Sacele. 

B. RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 
 In conformitate cu  Planul Urbanistic General al municipiului Sacele, aprobat prin 

HCL nr.23 din 22.02.2001, respectiv HCL nr. 4/23.01.2014 de prelungire a termenului de 

valabilitate a PUG,  terenul ce face obiectul cererii susnumitilor, este situat in zona destinata 

pentru constructii turistice , vile , pensiuni  si dotari de turism,  iar conform Planului 

Urbanistic de Zona „ zona Bradet” suprafata studiata este  cuprinsa in zona pentru locuinte, 

case de vacanta dotari aferente si cai de circulatie. 

Ca urmare a  cererii nr. 39063 din 30.07.2013, a fost eliberat certificatul de urbanism 

nr. 352 din 06.08.2013, prin acesta solicitandu-se intocmirea unui plan urbanistic de detaliu, 

aceasta solicitare fiind in concordanta cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificarile si 

completarile ulterioare, cu prevederile Regulamentului local de urbanism aferent PUG – ului 

municipiului Sacele si cu prevederile Regulamentului local de urbanism aferent PUZ – ului     

„ zona Bradet”. 

Conform extrasului de carte funciara nr.68199 din 30.07.2013, terenul studiat in 

suprafata de 2150 mp, inscris in C.F. nr. 108308 al localitatii Sacele,  nr.top 

9025/1/1/1/1/1/3/1 este proprietatea privata a lui Amărtişoaie Viorel si Amărtişoaie  Mariana, 

fiind cuprins in intravilanul mun. Sacele, in unitatea teritoriala de referinta 35  in zona 

destinata pentru constructii turistice , vile , pensiuni  si dotari de turism conform PUG 

municipiul Sacele,  iar conform Planului Urbanistic de Zona „ zona Bradet” aprobat cu HCL 



nr. 41 /1997 terenul este  cuprins in zona pentru locuinte, case de vacanta dotari aferente si cai 

de circulatie. 

Conform regulamentului aferent PUG municipiul Sacele, pentru U.T.R.35, respectiv 

regulamentului de urbanism aferent PUZ - lui „ zona Bradet”,   se impun urmatoarele 

reglementari: 

      - se impune interdicitie temporara de construire pana la aprobarea PUD in care se vor  

       stabili amplasamentele constructiilor; 

     - regimul de inaltime maxim  pentru  locuinte, vile, case de vacanta:  P+1+M ;  

     - regimul de aliniere al noilor constructii va fi de 10,0 m din  axul drumului propus,; 

     - indicii de control propusi pentru locuinte, vile si case de vacanta .P.O.T. 10%, C.U.T.  

0.21; 

     - nu sunt admise locuinte colective tip bloc de locuinte cu regim mare de inaltime; 

     - se impun masuri de amenajare si intretinere a spatiilor plantate existente a cadrului  

      natural. 

Accesul principal in zona studiata se va realiza din drumul de pamant existent care 

face legatura intre DJ102I  si pensiunea Zorile. Acest drum are in prezent 5 m (doua sensuri 

de 2.50 m ) insa este propus spre modernizare ca drum de categoria III  cu doua benzi de 3,50 

m si trotuare de o parte si de alta de 1,50 m.Acest lucru se va realiza prin cedarea unei 

suprafete de 162 mp din terenul proprietate particulara a familiei Amărtişoaie. 

Terenul studiat este liber de constructii. 

Se propune construirea unei locuinte unifamiliale cu regim de inaltime parter. 

Conform documentatiei de urbanism a fost instaurat un aliniament minim(retragere minima) 

al constructiilor la 3 m fata de limita de la strada a parcelei.  

Conform avizului de principiu nr.1685/29.11.2013  al Companiei  Apa Brasov  

alimentarea cu apa se va realiza prin bransare la conducta de distrubutie PE De 125mm, 

existenta pe DJ 102I. 

 Apele uzate menajere vor fi evacuate provizoriu intr-un bazin etans vidanjabil, pana 

la realizarea statiei de epurare, aferenta zonei periurbane Bradet. 

Indicii de control propusi prin prezenta documentatie sunt :  

- procentul de ocupare al terenului (POT) maxim propus este de 30 %  

- coeficientul de utilizare al terenului (CUT) maxim propus este de 0.6 

              Conform Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea 

planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu HCL nr. 102 din 

25.08.2011, cu adresa nr.5583/26.02.2014 a fost anuntata intentia de elaborare a planului 

urbanistic de detaliu, iar documentatia PUD(memoriu, regulament, piese desenate)  a fost 

afisata pe pagina de web a Primariei municipiului Sacele si la avizierul Primariei municipiului 

Sacele , din data de 26.02.2014. Pana la aceasta data nu s-au inregistrat propuneri sau sugestii 

din partea publicului. 



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

prin certificatul de urbanism nr. 352 din 06.08.2013 . 

In conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si 

urbanismului, supunem spre analiza si aprobare: 

- Planul Urbanistic de Detaliu “ Construire locuinta  zona Bradet in municipiul 

Sacele”, proiect nr. 12 /2013, intocmit de SC AGENTIA SARBU SRL, beneficiari 

Amărtişoaie Viorel si Amărtişoaie  Mariana; 

- Perioada de valabilitate a PUD “Construire locuinta  zona Bradet in municipiul 

Sacele”, sa se stabileasca la 10(zece) ani incepand de la data aprobarii. 
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