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  Către : 
 

Nicolae Savel, Nicolae Mioara, Suciu B. Iutka, Bichir Gabriel Marius 
Mischilea Emilian 
Str. Neagoe Basarab nr. 10 
Braşov 

 
Prin prezenta vă transmitem Avizul prealabil de oportunitate pentru iniţiere PLAN 
URBANISTIC DE ZONA 
 
AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE Nr. 10676/28.03.2014 
pentru iniţierea întocmirii documentaţiei de urbanism : 
PLAN URBANISTIC DE ZONA « ZONA DE LOCUINTE – intravilan Municipiul Sacele, str. 
Campului f.n. » 
 

1. Cadrul legal 
Prezentul Aviz prealabil de oportunitate se emite conform art. 32, lit. b din Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 
Prezentul Aviz prealabil de oportunitate s-a eliberat în scopul precizării detaliate a regimului 

tehnic care se va impune prin certificatul de urbanism pentru întocmirea documentaţiei plan 
urbanistic de zona (P.U.Z.), şi a precizării datelor temei de proiectare pentru întocmire P.U.Z., ca 
urmare a solicitării înregistrate la Primăria Municipiului Săcele sub. Nr. 10676/24.02.2014. 

Prevederile prezentului Aviz prealabil de oportunitate constituie elemente de temă minime ce 
trebuiesc respectate la contractarea de către inuiţiator a întocmirii documentaţiei P.U.Z. şi pe tot 
parcursul elaborării şi avizării acesteia.  

2. Date de identificare pentru P.U.Z. ce se va întocmi 
2.1. Denumirea proiectului: În toate piesele scrise şi desenate, precum şi în cadrul 

 tuturor procedurilor de avizare şi aprobare, documentaţia va purta titlul:  
PLAN URBANISTIC DE ZONA – « ZONA DE LOCUINTE, intravilan municipiul Sacele, str. 
Campului f.n. » 



2.2. Iniţiatorii: Se vor înscrie pe piesele scrise şi desenate ale proiectului numele 
iniţiatorului/iniţiatorilor, adică a persoanelor care dispun pe propria cheltuială şi răspundere 
întocmirea şi supunerea spre avizare şi aprobare a documentaţiei P.U.Z. 
2.3. Beneficiarul: Beneficiarul documentaţiei P.U.Z. este potrivit legii unitatea administrativ-
teritorială, respectiv U.A.T. Municipiul Săcele. Documentaţia devine bun public după aprobare prin 
Hotărâre de Consiliu Local, chiar dacă a fost finanţată din surse private, nefiind admisibilă nici o 
revendicare privind proprietatea asupra documentaţiei sau privind vreun drept de exclusivitate în 
utilizarea acesteia. 
 

3. Condiţii procedurale obligatorii 
3.1. Tema de proiectare: Tema de proiectare semnată de întocmitor şi de beneficiar, care va sta la 
baza încheierii contractului pentru întocmirea P.U.Z., se va anexa într-un exemplar original 
documentaţiei, în partea scrisă (anexă la memoriu). Tema de proiectare va conţine în mod explicit 
obligaţia respectării condiţiilor din avizele de specialitate şi a corelării reglementărilor pe zona 
limitei terenului studiat cu reglementările deja în vigoare aprobate în vecinătate. 
3.2. Conţinutul documentaţiei şi modul de prezentare: Se vor respecta întrutotul prevederile 
cuprinse în „Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic 
Zonal GM-010-2000”, aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000/MLPAT.  
3.3. Competenţe de elaborare a documentaţiei: Documentaţia va fi întocmită, semnată şi 
ştampilată de specialişti atestaţi de către Registrul Urbaniştilor din România (R.U.R.), anexându-se 
la documentaţia ce se va înainta spre aprobare copie după Certificatele de atestare R.U.R. şi după 
actul doveditor al plăţii taxei către R.U.R, pentru documentaţia întocmită. 
3.4. Consultarea populaţiei: Se va respecta procedura de consultare a populaţiei conform 
prevederilor Legii nr. 350/2001 cu completările şi modificările ulterioare, a Ordinului M.D.R.T. nr. 
2701/2010 şi a „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea 
planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Săcele nr. 102 din  25.08.2011. În acest sens, se va depune documentaţia în cel puţin 
trei exemplare originale complete, pe hârtie (unul fiind destinat pentru afişare), plus un CD cu fişiere 
de tip PDF pentru toate piesele scrise şi desenate ale documentaţiei (memoriu, R.L.U., planşe), 
pentru postare pe site-ul de internet al primăriei. 
 

4. Delimitarea teritoriului ce va fi reglementat prin P.U.Z. 
Date de temă obligatorii pentru P.U.Z. ce se va întocmi  

 
4.1. Întinderea minimă a teritoriului studiat: teritoriul minim ce va fi  studiat prin documentaţia 
P.U.Z cuprinde următoarele imobile: 

- terenurile înscrise în CF 109196 a localitatii Săcele  nr. cad. 2083, CF 108851 a localitatii 
Săcele,  nr. cad. 2151, CF 108819 a localitatii Săcele  nr. cad. 2152, CF 101832 a localitatii 
Săcele  nr. cad. 1946, C.F. nr. 101839 a localitatii Sacele, nr. cad. 1945. 

 
 
 



4.2. Corelarea cu alte documentaţii: 
a) Se vor respecta întrutotul prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 
525/1996, în ce priveşte dimensiunile minime şi orientarea parcelelor, conformarea drumurilor, 
asigurarea acceselor. 

b) Se va ţine cont de prevederile generale ale P.U.G. Săcele (pr. 36060/2000), cu menţiunea 
că P.U.Z. ce se va întocmi este derogatoriu faţă de P.U.G. în vigoare la momentul actual. 

c)  Planul urbanistic zonal va fi corelat cu documentatiile de urbanism aprobate in imediata 
vecinatate: P.U.Z. Construire ansamblu rezidential – aprobat prin H.C.L. nr. 124 din 28.06.2007; 
P.U.Z. Construire locuinte individuale str. Campului, aprobat prin HCL nr. 141 din 17.12.2008, 
P.U.Z. Construire sediu firma, depozit si spalatorie auto str. Campului, aprobat prin HCL nr. 
141/2009, P.U.Z. Construire ansamblu de locuinte str. Campului f.n. , aprobat prin HCL nr. 66 din 
26.05.2011, P.U.Z. Construire locuinte individuale str. Campului f.n., aprobat prin HCL nr. 36 din 
04.03.2010. 

 
5. Categorii funcţionale şi servituţi 

5.1. Condiţii pentru asigurarea prin proiect a unei reglementări complete şi precise a 
parcelelor construibile:  
5.3.1. Se vor reglementa prin documentaţia elaborată în fază P.U.Z.: zonificarea(destinatiile) 
propuse, regimul de inaltime, alinierile viitoarelor constructii fata de toate laturile parcelei in mod 
distinct( alinierea la stradă a clădirilor, cotată precis faţă de limita de proprietate existentă conform 
actelor cadastrale; retrageri impuse faţă de celelalte limite ale parcelei). 
5.3.2. Se vor preciza indicii de control urbanstic P.O.T. şi C.U.T. pentru zona edificabilă. 
 5.3.3. Zonificarea se va face corect pentru faza P.U.Z., fără a fi necesară indicarea unei anumite 
forme sau amplasări prestabilite a eventualelor construcţii. 
5.2. Zone funcţionale propuse: 
5.2.1. Se vor delimita precis şi cuprinde în bilanţul teritorial subzonele funcţionale: 
a) subzona edificabilă cu destinaţia de locuinţe ; 
b) subzona edificabilă cu alte destinatii; 
c) subzona circulaţiilor rutiere de interes local si spatiile verzi aferente. 
 

6. Reglementări obligatorii şi dotări de interes public 
6.1. Reglementări obligatorii 
Se va asigura racordarea urbanistică fluentă a subzonelor noi edificabile la subzonele  locuinţelor  si 
alte dotari existente. 
6.2. Dotări de interes public 
6.2.1. Se vor rezerva terenurile necesare pentru eventuale dotări de interes public rezultate necesare 
în urma studiului, cum ar fi: posturi electrice de transformare, staţii de reglare gaze naturale, staţii de 
epurare sau staţii de pompare canalizare etc. 
 

7. Asigurarea acceselor, parcajelor şi utilităţilor 
7.1. Asigurarea prin proiect a unei reglementări complete şi precise a drumurilor de acces: 



- Toate drumurile respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism al României 
aprobat prin HG Nr. 525/1996 şi a Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi a a 
spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2001, aprobat 
prin Ordinul nr. 649/25.04.2001 MLPTL. 
  
8. Alte cerinţe obligatorii 

8.1. Evidenţierea corectă a regimului juridic şi de circulaţie a terenurilor: 
Se vor evidenţia şi cota precis: 

a) terenurile private propuse a trece în domeniul public al municipiului; 
b) terenurile proprietate privată ce nu îşi vor schimba forma de proprietate; 
c) terenurile proprietate publică sau privată a Statului Român sau a U.A.T. Săcele. 
 
8.2. Asigurarea prin proiect a calităţii mediului şi a premizelor de dezvoltare durabilă: 
 Se va da o atenţie deosebită menţinerii prin prevederi în cadrul R.L.U. a unei proporţii rezonabile 
între suprafeţele construite şi cele libere sau plantate, în scopul creării unui microclimat agreabil prin 
realizare de plantaţii pe spaţiile verzi propuse; se va preciza complet soluţia de canalizare / colectare 
a apelor reziduale menajere şi meteorice, în conformitate cu avizele obţinute şi cu legislaţia în 
vigoare. 
 

9. Concluzii şi recomandări 
Considerăm ca fiind oportună şi avizăm favorabil iniţierea întocmirii documentaţiei P.U.Z. « ZONA 

DE LOCUINTE – intravila municipiul Sacele, str. Campului f.n. », SĂCELE 
în condiţiile  respectării prevederilor prezentului şi a legislaţiei în vigoare. Iniţiatorii P.U.Z. îşi vor 
asuma în întregime răspunderea privind toate consecinţele nerespectării de către elaboratorii de 
documentaţii a condiţiilor impuse prin prezentul Aviz prealabil de oportunitate, a celor impuse prin 
certificatul de urbanism şi prin avizele de specialitate ce se vor obţine. 
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