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Proiectant general : S.C. ARHPOINT  S.R.L. 

Nr. proiect : 15/2013 

Denumire proiect: PUZ - LOCUINTE UNIFAMILIALE, INTRE DRUMURILE DE 296 SI DE 

300 SACELE 

Beneficiar :  NEMETI MARIA 

Faza proiect : PUZ 

 

 

 

 

MEMORIU JUSTIFICATIV 

 

 

1. INTRODUCERE 

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 

Denumirea proiectului:  PUZ – LOCUINTE UNIFAMILIALE, INTRE DRUMURILE DE 

296 SI DE 300 SACELE 

Beneficiar: NEMETI MARIA 

  

Amplasament: jud. BRASOV, Municipiul Sacele, str. Toamnei – DE 296 – DE 

300  

Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal  

Data elaborării: 07.2013 

 

1.2. Obiectul lucrarii 

 Terenul studiat are o suprafata de 14 300 mp. si se afla in proprietatea privata a 

persoanelor fizice conform  extraselor CF anexate: Nemeti Maria, Florea Ioan – Dumitru si 

Cseke Ana, in intravilanul localitatii, avand functiunea de teren arabil. 

 Obiectul lucrarii este întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal  în conformitate cu 

condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr.158  din 13.04.2013 eliberat de Primaria 

Municipiului Sacele  si cu tema de proiectare elaborata de beneficiar..Documentatia va 

urmari rezolvarea urmatoarelor aspecte: 

-  Se va schimba destinatia terenului din arabil in teren destinat construirii de locuinte 

unifamiliale. 

- Se vor  stabili reglementari specifice zonei de locuinte si functiuni complementare, 

circulatie, parcari, zone verzi si indicii urbanistici de ocupare si utilizare a terenului in 

conformitate cu prevederile  HG 525/1996. 

- Se vor prevedea in mod obligatoriu spatii verzi,  dimensionate conform reglementarilor 

in vigoare 

Pentru zona de locuinte, documentatia va cuprinde inclusiv parcelarea acestora cu 

indicarea zonelor edificabile si a indicilor urbanistici in vederea autorizarii directe . 
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Ca urmare, in cadrul documentatiei PUZ se vor trata urmatoarele categorii de probleme: 

Zonificarea functionala a terenurilor pentru locuinte, dotari complementare, circulatii si 

zone verzi; 

Inglobarea si corelerea documentatiilor de urbanism anterior aprobate pentru aceasta 

zona : PUG Municipiul Sacele sectiunea III aflate in UTR 5 si 15 pentru a obtine un tesut 

urban cat mai coerent 

Organizarea retelei stradale corelata cu strazile propuse in studiile urbanistice 

anterioare; 

Dezvoltarea infrastructurii edilitare; 

Statutul juridic si circulatia terenurilor; 

Conditii de construire: regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT, materiale de 

constructie, etc. 

Protectia mediului; 

 

1.3. Surse de documentare – baza topografica 

Anterior elaborarii prezentului studiu, s-au intocmit urmatoarele documentatii:PUZ 

Construire ansamblu de locuinte si sedii firma str. Toamnei Sacele, aprobat cu HCL nr. 

121/28.06.2007.                                                                     

Baza topografica a fost ridicarea topografica vizata de Oficiul de Cadastru comandata 

de Nemeti Maria  si executata de PFA Ciprian Dan Panait. 

Pentru intocmirea PUZ-lui si stabilirea elementelor de regulament a fost necesar sa fie 

clarificate o serie de aspecte si elaborate o serie de documentatii: 

- Studiu geotehnic; 

- Ridicare topografica; 

- Elemente de recunoastere a terenului; 

- Avize de la detinatorii de utilitati din zona; 

- Identificarea situatiei juridice a terenurilor; 

- Identificarea problemelor de echipare tehnico-edilitara. 

 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE 

2.1. INCADRAREA IN LOCALITATE 

Terenul, care face obiectul acestui studiu, are suprafata de 14 300 mp si se afla in 

intravilanul localitatii. 

Relationarea zonei cu localitatea 

Terenul  este delimitat la est de DE296 (drum de exploatare) si SC Lefrumarin SRL, la 

vest, DE 300 (str. Toamnei , drum de exploatare) , la nord si sud de proprietati particulare  

Legatura cu localitatea se face prin intermediul DE 300 si DE 296  Principala circulatie 

in zona este soseaua de centura Brasov si centura Sacele.  

 

2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE 

Terenul studiat se intinde pe o suprafata de 14 300 mp in intravilanul localitatii, cu 

folosinta de teren agricol.  
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2.2.1. DATE GEOTEHNICE  

1. Tema - Prezentul studiu stabileste conditiile de cadru natural si geotehnice, in 

vederea elaborarii documentatiei tehnice pentru o suprafata de teren aflata in extravilanul 

localitatii Sacele, urmand a fi trecuta in  intravilan in urma studiului efectuat.  

2. Amplasamentul – Se studiaza un teren situat in intravilanul Municipiului Sacele, 

strada Toamnei, fn, parcelele 299/12, 299/13, 299/14, in suprafata totala de 14.300 mp., din 

judetul Brasov,  apartinand persoanelor fizice conform extraselor CF anexate. 

3.Date privind obiectivul proiectat  

Se are in vedere construirea unor locuinte unifamiliale. 

Structura de rezistenta urmeaza a se definitiva ulterior predarii studiului geotehnic 

pentru faza DTAC, functie si de concluziile acestuia. 

Terenul studiat nu are vicii ascunse, pe aceasta suprafata studiata nu trec conducte de 

apa, gaz, canal, nu sunt spatii subterane ce ar pune in pericol viitoarele constructii. De aceea 

este recomandat pentru teren de constructii, datele privind structura acestuia gasindu-se in 

acest studiu, urmand ca la efectuarea celorlalte faze de constructie PAC+PT sa se, 

efectueze un studiu aprofundat pentru fiecare suprafata construibila.  

4. Date geologice  - geomorfologice 

Din punctul de vedere la care ne referim amplasamentul studiat se incadreaza in partea 

de nord – est a unitatii morfostructurale cunoscuta sub numele de Culoarul Timisului. 

Culoarul Timisului reprezinta o arie sinclinala care face legatura intre Depresiunea 

Brasovului si Platforma Predealului, flancata fiind de versantii Postavarul si Piatra Mare. 

Fundamentul geologic este constituit din calcare si conglomerate cretacic superior, 

aceleasi pe care le gasim si in osatura masivelor mai sus mentionate. 

Suprapus fundamentului geologic, pe Culoarul Timisului se gasesc depozite coluvial 

deluviale si in principal aluvii transportate de paraul cu acelasi nume. 

Cercetarile geologice efectuate in zona au stabilit ca aici nu se gasesc goluri carstice, 

hurube, zacaminte de saruri solubile, carbuni, hidrocarburi si formatiuni litologice cu efecte 

negative asupra constructiilor (mal, turba). 

5.Date hidrologice hidrogeologice 

Perimetrul studiat nu este afectat de artere hidrografice, apele pluviale nu baltesc iar 

panza de apa freatica se intalneste la cca. -5,00 m adancime. 

In concluzie, se pot executa constructii prevazute cu spatii subterane fara a fi prevazute 

masuri speciale de hidroizolare. 

6. Date geotehnice  

a. Stratificarea terenului 

Prospectiunile executate in perimetrul cercetat, coroborate cu altele efectuate in zona cu 

ocazia altor lucrari au stabilit o stratificatie simpla si uniforma. 

La suprafata se gaseste o patura de sol vegetal groasa de 0,10 m – 0,50 m, sub care 

urmeaza un strat subtire de strat nisipos argilos cu elemente de pietris, care se extinde pana 

in jurul cotei de – 0,70 – 1,20 m, unde se face trecerea spre un masiv orizont de pietris cu 

nisip. 

b. Adancimea de inghet 
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Potrivit STAS 6054/77, in zona la care ne referim adancimea de inghet masoara 1,00 m 

raportata de la cota terenului amenajat exterior. 

c. Zonarea seismica 

Conform „ Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi pentru cladiri” , indicativ 

P100-1/2006, pentru perimetrul cercetat se va lua in consideratie:  

- valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,20g., pentru 

cutremure de pamant avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani. 

- perioada de control (colt) Tc = 0,7 s. 

d. Conditii de fundare  

Obiectivele proiectate se pot amplasa in oricare zona a perimetrului cercetat, existand 

doua variante de fundare: 

- In cazul fundarii in stratul de praf argilos nisipos plastic consistent, luandu-se in consideratie 

presiunea conventionala Pconv = 280 kPa. 

- In cazul in care fundarea se realizeaza in orizontul de pietris cu nisip, de aceasta data 

luandu-se in consideratie presiunea conventionala Pconv = 420 kPa. 

In ambele variante de fundare, potrivit STAS 3300/2/85 in calculele care privesc 

dimensionarea fundatiilor, se vor respecta urmatoarele relatii: 

- la incarcari centrice  

Pef<=Pconv  

P'efmax<=1,2 Pconv  

- la incarcari cu excentricitate dupa o singura directie  

Pef <=1,2 Pconv in gruparea fundamentala  

P'efmax<= 1,4 Pconv in gruparea speciala  

- la incarcari dupa ambele directii  

Pef<=1,4 Pconv in gruparea fundamentala  

P'efmax<= 1,6 Pconv in gruparea speciala  

Conform STAS 3300/85, valoarea de baza a presiunii conventionale corespunde 

fundatiilor avand latimea talpii B = 1,00 m si adancimea de fundare fata de nivelul terenului 

sistematizat Df = 2,00 m.  

Pentru alte adancimi si latimi se vor aplica corectii conform STAS 3300/1/85, punctele 

B.2.1, B.2.2, B.2.  

e. Incadrarea terenului conform TS/988  

Incepand de la suprafata, terenul care urmeaza a fi excavat se incadreaza in categoria 

"teren moale" pentru sapaturile executate manual si in categ. II-a, in cazul efectuarii acestora 

cu mijloace mecanizate. 

Orizontul de pietris cu nisip se incadreaza in categorie „teren tare” pentru sapaturile 

executate manual, si in categoria a-IV-a , in cazul efectuarii acestora cu mijloace mecanizate. 

 

2.2.2. CAILE DE COMUNICATIE  

Legatura cu Municipiul  Sacele  se  va dezvolta prin modernizarea drumurilor existente 

(DE 300 si DE 296) ce deservesc proprietatea, aceastea  transformandu-se in strazi  cu o 

latime de 7 m, trotuare de 1,5 m pe ambele parti  (  profil 1 – 1, conform plansei A03) 
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Deasemenea drumul de incinta nou creat ce face legatura cu DE 300 si DE 296 va avea 

acelasi profil  1- 1 (conform plansei A03), cu o lungime aproximativa de 250,00 m. 

 

CURSURI DE APA 

In apropiere se afla Canalul  Timis. 

 

2.2.3. Echiparea edilitara 

Alimentarea cu apa 

Alimentarea cu apa a viitoarelor locuinte se va realiza din reteaua de apa existenta in 

zona conform plan anexat conform avizului de principiu favorabil nr 858/03.07.2013 de la 

Compania Apa Brasov prin extinderea retelei PE Dn 110 mm existent ape DE 296. 

Evacuarea apelor uzate menajere se va face de la fiecare imobil prin conducte din PVC-

KG Dn 110 mm cu evacuare intr-un colector nou de canalizare din PVC KG Dn 250 mm 

conform Avizului de principiu favorabil nr 858/03.07.2013 emis de SC Compania Apa Brasov 

SA ce va fi extins pe o lungime de 270 m.. 

Este interzisa evacuarea apelor pluviale in reteaua de canalizare menajera, deversarea 

acestora se va realiza conform Avizului de gospodarire a apelor eliberat de catre SGA 

Brasov astfel : apele pluviale curate provenite de pe acoperisuri vor fi colectate prin scocuri si 

burlane si evacuate liber la nivelul terenului amenajat, iar apele pluviale impurificate 

provenite de pe alei si drumuri vor fi colectate, trecute printr-un separator de hidrocarburi 

petroliere si descarcate in rigola stradala a strazii Toamnei. 

Separatorul de hidrocarburi petroliere este prevazut cu compartiment decantor si 

separator de uleiuri. 

  

INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE – GAZE NATURALE 

 Municipiul Sacele  are un sistem propriu de distribuţie a gazelor naturale prin reţele de 

presiune redusă la care sunt racordaţi majoritatea locuitorilor pentru încălzire, preparare apă 

caldă de consum, preparare hrană.  

 În conformitate cu Normele actuale de economisire a energiei termice, aliniate la 

Normele europene, este necesar a se utiliza materiale de construcţii care să asigure un 

înveliş termoenergetic superior. Nu se admit pierderi de căldură mai mari de 0,50 w/mp/h. Se 

vor utiliza izolaţii cu polistiren, BCA sau alte materiale omologate în acest sens. 

Pentru încălzirea şi prepararea apei calde de consum se propun următoarele variante: 

(1) Realizarea de instalaţii cu pompe de căldură la fiecare clădire care funcţionează pe 

principiul evapo-condensaţiei cu aport de căldură din apa din sol şi energie electrică (soluţia 

cea mai avantajoasă). 

(2) Realizarea de centrale termice cu combustibil solid de randament mare, cu cazane 

automatizate, cu evaporizare, pufere de acumulare, pompe de circulaţie, etc. 

(3) Cu centrale termice cu funcţionare cu gaze naturale. 

În varianta utilizării gazelor naturale este necesară extinderea reţelei de gaze naturale 

existentă în Municipiul Sacele. 

Pentru prepararea apei calde de consum se recomandă utilizarea de panouri solare. 
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   INSTALAŢII  ELECTRICE 

 Pe amplasamentul analizat  există o reţea aeriană LEA la care trebuie asigurată o 

distanţă de siguranţă de minim 18,5  m stânga-dreapta.  

 

2.2.4. NECESITATI SI  OPTIUNI 

 Initiatorul prezentului studiu – doreste extinderea coerenta a tesutului urban, astfel, in 

cadrul documentatiei PUZ se vor rezolva urmatoarele categorii de probleme: 

Zonificarea functionala a terenurilor avand ca functiune dominanta locuirea; 

Organizarea retelei stradale corelata cu strazile existente; 

Dezvoltarea infrastructurii edilitare; 

Statutul juridic si circulatia terenurilor; 

Conditii de construire: regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT, materiale de 

constructie, etc. 

  

3. STABILIREA MODULUI DE ORGANIZARE ARHITECTURAL-URBANISTICA;  

CATEGORII  DE INTERVENTII;  REGLEMENTARI 

 

 3.1. Criterii de organizare arhitectural – urbanistica 

Se urmareste realizarea unui ansamblu format din 11 locuinte amplasate izolat pe 

sit pentru suprafata de 8400,00 mp, intr-o prima etapa, loturile de teren avand 

urmatoarele suprafete dupa cum urmeaza: 

         -    o parcela de 438,27 mp 

- sapte parcele de 445,51 mp 

- o parcela de 711,28 mp 

- o parcela de 770,00 mp 

- o parcela de 1023,88 mp,  

urmand ca celelalte doua terenuri de 2900,00 mp si de 3000,00 mp sa fie parcelate ulterior, 

respectand conditiile stabilite prin PUZ-ul propus in prezenta documentatie. 

Criteriile principale de organizare arhitectural-urbanistica au fost următoarele: 

- Stabilirea regimului maxim de inaltime 

- Stabilirea regimului de aliniere 

- Stabilirea indicilor maximi de ocupare 

- Organizarea circulatiei. 

- Recomandari in ce priveste plastica arhitecturala si finisajele. 

 

3.2. Caile de comunicaţie          

Artera principala din zona este drumul de exploatare  existent. 

Pornind de la acesta se propune realizarea unei trame stradale  care sa permita 

dezvoltarea zonei.  Aceasta va consta intr-un drum cu 2 sensuri de cate 3,5 m si trotuar de 

1,5 m de o parte si de alta a drumului. 

La trasarea drumurilor s-au urmarit urmatoarele prioritati : realizarea unei circulatii 

fluente si a accesului optim la viitoarele investitii si delimitarea unor parcele cu dimensiuni si 

accese optime pentru investitiile avute in vedere. 
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Trama stradala urmareste realizarea unei parcelari optime si urmareste pe cat posibil 

limitele de proprietate, cat si amplasarea cladirilor si acceselor existente. 

 

3.3. Transportul in comun 

In prezent, in zona functioneaza transportul in comun in Municipiul Sacele la cca 1 km. 

 

3.4. Parcaje si garaje 

Pentru investitiile propuse se vor asigura locuri de parcare in incinta proprietatii. 

 

3.5. Sistematizarea verticala 

Datorita terenului relativ plat nu sunt necesare lucrari de sistematizare verticala 

speciale. La intocmirea fiecarui proiect se va urmari: 

- o buna scurgere a apelor de suprafaţa; 

- un ansamblu coerent de alei carosabile si pietonale, zone verzi, rezolvate in plan si 

pe verticala, in condiţii de maxima eficienta si estetica. 

 

3.6. Zonificarea teritoriului – bilanţ teritorial 

Propunerea de parcelare a  teritoriului studiat este prezentata in plansa A03. 

                                            BILANT TERITORIAL 

   

 

 

EXISTENT 

Mp                      % 

PROPUS 

Mp                     % 

ARABIL 14.300,00          100 -                          - 

ZONA CONSTRUITA         -                     - 1.287,00        9,00 

ALEI SI ZONA PARCARI PE PARCELA        -                     -    572,00        4,00 

CIRCULATII (DIN PARCELA STUDIATA)        -                     - 1.930,50      13,50 

SPATII VERZI AMENAJATE PE PARCELA        -                     - 3.432,00       24,00 

SPATII VERZI AFERENTE CELOR 2 

TERENURI NEDEZMEMBRATE  

    

       -                     - 

 

5.033,60       35,20 

SPATII VERZI AFERENTE ZONELOR DE 

PROTECTIE LEA  

 

       -                      - 

 

2.044,90       14,30 

TOTAL PARCELA   

INTRAVILAN 14.300,00          100  

INTRAVILAN  14.300,00        100 

 

INDICI DE TEREN PROPUSI: POT max. = 40 %, CUT max. = 1. 

 

3.7. Regimul de inaltime 

 Regimul de inaltime maxim propus este de S+P+E+M care s-a stabilit in funcţie de 

necesitatile funcţionale ale obiectivelor, relationarea cu cladirile existente si imaginea de 

ansamblu. Se va respecta H.G.525 in ce priveste corelarea distantei dintre cladiri cu 

inaltimea acestora. 
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3.8. Regimul de aliniere al construcţiilor 

 Regimul de aliniere al noilor construcţii este marcat in plansa A3, si a fost stabilit in 

functie de amplasarea in cadrul zonei studiate. 

 

3.9. Protectia mediului 

 Depozitarea deseurilor se va face controlat, in spatii special amenajate in cadrul 

fiecarei parcele.  

Deseurile uzate menajere ale constructiilor vor fi colectate saptamanal de firme 

specializate.  

Imobilele propuse, datorita respectarii tuturor normelor de protectie a mediului, nu se 

costituie intr-un factor poluant. 

 

3.10.Tipul de proprietate si circulatia terenurilor 

 Pentru realizarea strazilor, trotuarelor si acceselor propuse si a spatiilor verzi si 

dotarilor de agrement de interes public in zona studiata,  este  necesara trecerea unei 

suprafete aferente  de aprox. 2.200 mp din proprietatea beneficiarului in domeniul public. 

 

4.CONCLUZII 

In vederea stabilirii categoriilor de interventii, a reglementarilor si restrictiilor impuse au 

fost efectuate analize aprofundate cu privire la: 

- incadrarea in Planul Urbanistic General; 

- circulatii si echipare edilitara; 

- tipul de proprietate al terenurilor; 

- stabilirea corecta a zonificarilor . 

Avind la baza reglementarile din prezentul PUZ se pot emite Certificate de urbanism si 

Autorizatii de construire pentru aceasta zona si se pot comanda studii de fezabilitate pentru 

echiparea edilitara . 

 

 

 

 

         Intocmit, 

      Arh. Radu Nica 


