
PUZ MODIFICATOR ZONA CET. SĂCELE

TUMAX – BIROU DE ARHITECTURĂ ȘI DESIGN SRL 
BRAȘOV 

PROIECT NR. 0801/2013 
PLAN URBANISTIC DE ZONĂ 

SĂCELE, BRAȘOV !
 MEMORIU GENERAL 

I.  INTRODUCERE  
1. DATE DE RECUNOAȘTERE A INVESTIȚIEI 

 Denumirea lucrării   "PUZ MODIFICATOR ZONA CET” 
 Amplasament    Str. ECOLOGISTILOR nr. 75, SĂCELE 
 Proprietarul terenului  MORCOV MIHAI -CORNEL IU ȘI MORCOV 
MIHAELA 
 Faza de proiectare:  PLAN URBANISTIC DE ZONA –PUZ- 

Proiectant TUMAX SRL, BRAȘOV 

2. OBIECTUL LUCRĂRII 

Scopul elaborării prezentei documentații constă în stabilirea reglementărilor 
urbanistice pentru un teren proprietate privată de 4500mp, situat în intravilanul mun. 
Săcele, jud. Brașov. Pe acest teren se dorește reglementarea urbanistică în vederea 
realizării unei capacități de producție din trei hale industriale de dimensiuni reduse și 
a unei clădiri administrative, a împrejmuirii aferente, și a lucrărilor de branșamente 
pentru utilități.Halele vor fo destinate depozitării de carton și ambalaje, precum și 
pentru activități de realizare de ambalaje. Clădirea administrativă va fi destinată 
activităților de coordonare a producției și livrărilor materialelor produse. !

3. SURSE DE DOCUMENTARE 

Conform cu Certificatul de urbanism nr.  375/27.08.2013, destinația terenului 
este Zonă destinată constructiilor pentru mica industrie, prestari servicii, comert en-
gros, birouri, firme, depozite, etc. 

Terenul este supus interdicției temporare de construire ce poate ridica numai in 
situatia intocmirii si aprobarii unui plan urbanistic zonal modificator. 

Nu sunt admise obiective străine zonificării funcționale 
− se va asigura echiparea cu utilități (apă, canalizare, energie electrică, gaz 
metan) prin grija beneficiarului 
− Regimul de înălțime max: P+1+M 
− POT max= 30%, CUT max= 1,0 !
4. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚII PENTRU ZONA 

STUDIATĂ 
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PUZ MODIFICATOR ZONA CET. SĂCELE

Pentru zona studiată există, cf. Certificatului de Urbanism, un plan urbanistic de 
zonă - PUZ Zona lângă CET, pr. 75/2002. Prin acest Plan urbanistic sunt zona urmează 
a se dezvolta cu construcții de mică industrie, prestări servicii, comerț en-gros, birouri, 
firme, depozite, etc. Zona se află în vecinătatea arterei de circulație “str. Timișul Sec” 
și a centurii Mun. Brașov. Este în plină dezvoltare. 
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II. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
 2.1. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE 

În conformitate cu prevederile ,,PLANULUI URBANISTIC GENERAL” zona care face 
obiectul prezentului PUZ se află în intravilanul municipiului Săcele.  

Terenul care a generat PUZ este situat în partea de nord-vest a municipiului 
Săcele (planșa U-00 Plan de încadrare în localitate). Orientarea sa este SV-NE. Spre 
est de artera carosabilă care-l și deservește. Spre vest, de albia pârâului Timiș. Spre 
nord și sud se învecinează cu proprietăți private.  

2.2. CIRCULAȚIA 

Municipiul Săcele este străbătut de DN  1A, drum ce face legătura dintre 
București și Brașov prin Vălenii de munte. Din centrul localității se ramifică DJ 103B, 
spre Tărlungeni. Trama stradală a localității este de tip reticular (neregulat), 
dezvoltându-se preponderent pe direcția est-vest, paralel cu DN 1A.  

Amplasamentul studiat se situează la cca. 1000 m nord de DJ 102 care unește 
Brașovul de Tărlungeni, pe str. Ecologiștilor, în capătul dinspre nord al localității. În 
această zona există artere carosabile, parțial modernizate (asfaltate), zona fiind în curs 
de dezvoltare cu construcții. !

2.3. OCUPAREA TERENURILOR 

Terenul studiat în prezenta documentație, în suprafața de 4500 mp este liber, 
neconstruit și are folosință agricolă (teren arabil). 

Terenul este aproximativ plat. 
Din punct de vedere juridic terenul este proprietate privata a unei persoane 

fizice. 
În vecinătate se dezvoltă în prezent construirea de capacități de producție, pe 

foste terenuri arabile. !
2.4. ECHIPARE EDILITARA 

În subsolul terenului studiat nu există rețele de transport utilități care să 
influențeze amplasamentele clădirilor și, în consecință, organizarea funcțională și 
formală a zonei. 

În zonă există rețea de apă potabilă, pe strada Ecologiștilor. Nu există rețea de 
canalizare. 

Analiza geotehnica 

Pentru fundamentarea studiului geotehnic s-au executat 2 foraje geotehnice prin 
care s-a prospectat terenul pana Ia adâncimea de 3,5 m. 

l Analiza geotehnică a stabilit că sub stratul vegetal de 0,00 – 0,7 m 
grosime urmează un strat de nisip grosier, și parțial nisip variat cu rar 
pietriș mărunt. 

l Din punct de vedere hidrogeologic, prin sondaje nu s-a identificat apă 
subterană. 
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l Conform STAS 6054/77 în municipiul Săcele și împrejurimi adâncimea 
maximă de îngheț este -1,00m 

l Conform normativului P100/92, se va lua în considerare coeficientul 
ag=0,2 g și perioada de colț Tc = 0,7 sec 

l Condițiile de fundare sunt următoarele: 
se poate funda începând cu adâncimea minimă de Df=1,10m raportată 
la cota terenului natural, 
stratul de fundare este nisip cu pietriș 
Conform NP 112-04 Anexa A, presiunea convențională de calcul pentru 
B=1,00m și Df= -2,00m este de p conv = 350 kPa  

2.5. PROBLEME DE MEDIU 

Din punct de vedere al protecției mediului, în perimetrul luat în studiu, în 
prezent, nu există surse de poluare a terenului subteran.  

Factorul de poluare relativă a mediului natural în zonă este traficul auto . 
În vederea păstrării actualei carități a mediului, pentru viitoarele construcții în 

detaliu se va interzice canalizarea apelor uzate în subteran prin fose septice sau puțuri 
absorbante. 

De asemenea, pe teren se vor propune plantații perimetrale cu rol de protecție 
fonică și împotriva prafului (arbuști). 

2.6. CONSIDERAȚIUNI PRIVIND ASIGURAREA CU DOTĂRI A ZONEI 

Zona este în intravilanul localității, este în curs de dezvoltare cu capacitați de 
productie, prin ocuparea terenurilor agricole. Pentru deservirea funcțiunii propuse - nu 
sunt necesare dotări urbane suplimentare.  
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III. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
!
!
!
!
3.1. ZONAREA FUNCȚIONALĂ 
Se propune construirea unor clădiri cu destinația de mică industrie. Funcțiunea 

zonei este unică: 
ZONA MICĂ INDUSTRIE 
Indici urbanistici propuși: 
• Regimul MAXIM de înălțime al clădirilor:  P+1+M 
• Procentul MAXIM de ocupare al terenului:  40%. 
• Coeficientul MAXIM de utilizare a terenului: 1,0 
• Alinierea principală a construcțiilor: 15m (minim) de la axul drumului.  
• Retrageri laterale: 1 m (minim) de la limita de proprietate  
• Retragere fata de limita posterioara a lotului: 1 m (minim) !

 3.2. BILANȚ TERITORIAL !

!
Suprafața de spații verzi va fi cel puțin 30% din aria întregului lot. 

1. ORGANIZAREA CIRCULAȚIILOR 
CIRCULAȚII 
Organizarea și dimensionarea circulației din zona studiată se fundamentează pe 

caracteristicile traficului actual și de perspectivă și urmărește asigurarea unor accese 
corespunzătoare la obiectivele detaliate în PUZ. 

DESCRIERE SUPRAFAȚA %

EXISTENT TEREN ARABIL 4500 100

TOTAL 4500 100

PROPUS DEPOZITE, MICĂ INDUSTRIE, BIROURI 4450 98.9

DIN CARE: 
- CONSTRUCȚII 
- ALEI CAROSABILE 
- SPAȚII VERZI

!
1340 
500 

2960

!
30 

11.1 
57.8

CIRCULAȚII CAROSABILE (EXPROPIERE 
PENTRU SUPRALĂRGIRE)

50 1.1

TOTAL 4500 100
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Parcela studiată are front la Str. ECOLOGIȘTILOR. Drumul este momentan din 
pământ, urmând a fi modernizat. În acest moment, drumul are o lățime de cca. 4,00 
m. Prin prezentul PUZ se prevede lărgirea acestui drum, pentru asigurarea unui 
prospect de 10,00 m. Profilul drumului va fi alcătuit din carosabil cu doua benzi de 
circulație, cu lățime de 3,50 m fiecare și trotuare cu lățimea de 1,50 m (Planșa 03-
Reglementări urbanistice).  

ACCESE  
Pe terenul studiat se asigură accese auto și pietonale, ca și locuri de parcare 

pentru proprietari.  
Se va asigura acces pentru intervenții în caz de incendiu (mașini de pompieri). 

3.3. REELE TEHNICO – EDILITARE 
  
 ALIMENTAREA CU APA  

Amplasamentul studiat are cota de teren natural de 638 m. 
În zonă există rețea de apă potabilă, pe strada ECOLOGIȘTILOR, conform Aviz 

nr. 1473/29.10.2013, emis de Compania Apa Brașov. În viitor se va putea realiza 
racord la rețeaua publică. !

REȚELE DE CANALIZARE 
Conform aceluiași aviz, există în zonă rețea de canalizare. Menajeră. Clădirile 

din zona studiată vor fi racordate la această rețea. 
Se va realiza racord la rețeaua publică, după extinderea acesteia. !
REȚELE DE ENERGIE ELECTRICĂ 
Alimentarea cu energie electrică se va realiza conform specificațiilor studiului de 

soluție care a stat la baza avizului anexat. !
REȚELE DE GAZE NATURALE 
În prezent nu există rețea de gaze naturale în zona studiată, conform Aviz nr. 

1233/07.03.2011 al Distrigaz SUD REȚELE. !
TELECOMUNICAȚII 
Pe amplasamentul studiat nu exista instalații de telecomunicații. 
 În viitor se va putea realiza racord la rețeaua publică, după extinderea 

acesteia. 

3.4. BILANȚUL TERITORIAL 

Pentru terenul studiat se propune următorul bilanț teritorial: 
Se va asigura minim 30% ocupare cu spații verzi. !
3.5. TIPUL DE PROPRIETATE ȘI CIRCULAȚIA TERENURILOR 

Terenul studiat, în suprafață de 4500  mp este proprietatea privată a 
persoanelor fizice MORCOV MIHAI-CORNELIU ȘI MORCOV MIHAELA. 
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Se prevede lărgirea străzii ECOLOGIȘTILOR. Pentru aceasta se va expropria din 
terenul studiat o suprafață de teren de CCA 50 mp, pe o lățime de cca. 1,5 m pe 
toată lungimea aliniamentului la stradă. 

Tipul de proprietate și circulația juridica a terenurilor este prezentata în planșa 
U-04 – Regimul juridic. !

3.6. ORGANIZARE DE ȘANTIER 

Lucrările aferente construcției de locuință se vor efectua pe terenul proprietate 
privată a beneficiarului. !!
IV. CONCLUZII 

Prin prezentul Plan Urbanistic de Zonă se urmărește reglementarea unui teren în 
scopul construirii unei locuințe, în zona de nord-vest a localității Săcele. 

Această reglementare respectă și detaliază condițiile Planului urbanistic general 
al municipiului. Ocuparea terenului cu clădiri și carosabil s-a urmărit a fi cât mai 
redusă. S-a dat o mare atenție suprafețelor pentru spații verzi, pentru ca microclimatul 
să fie unul cât mai plăcut. !!

Întocmit, 
 ARH. NIC TULBAN  

Șef de proiect, 
 arh. Mihail Fanciali
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