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I. OBIECTIVUL GENERAL 
 
 Documentaţia a fost întocmită conform Certificatului de Urbansim nr. 216 din 20.05.2013 şi a 

avizului prealabil de oportunitate nr. 16513/15.05.2013 pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal 

„Centru Satulung Etapa I, Săcele”. La solicitarea iniţiatorului şi a beneficiarului, Municipiul Săcele a 

fost întocmită o documentaţie pentru derogarea zonificării funcţionale, precum si completarea, 

actualizarea şi detalierea regimului tehnic prevăzut în PUG Mun. Săcele.  

 Proiectul întocmit va respecta prevederile legale în vigoare, precum şi cerinţele suplimentare 

ale beneficiarului conform avizului de oportunitate nr. 16513/15.05.2013 şi a temei de proiectare.  

 Zona studiată, aflată în intravilanul Mun. Săcele, este formată din 27 de parcele proprietate 

privata a persoanelor fizice şi/sau juridice, 1 teren domeniu privat al municipiului, terenuri aflate la 

dispoziţia Comisiei Locale de aplicare a legilor fondului funciar, drumuri publice si drumuri de 

exploatare, toate cu o suprafaţă totală de aproximativ 90.000 mp şi va face obiectul realizării unei 

dezvoltări urbane coerente. 

 
 
  

II. INCADRARE  IN TERITORIUL ADMINISTRATIV MUN. SĂCELE – planşa U00 
 

 

 Terenul care a generat prezenta documentaţie se află în partea de Nord-Est a teritoriului 

administrativ al Municipiului Săcele, în intravilan, conform PUG nr. 36060/2000 aprobat HCL 

23/22.02.2001, respectiv HCL 16/21.02.2011 de prelungire a valabilităţii, în zona cu interdicţie 

temporară de construire până la întocmirea unei documentaţii de urbanism.  

 
 
  

III. RELAŢII ÎN TERITORIU – planşa U01 
 

 

 Limita PUZ-ului „Centru Satulung, Etapa I, Săcele” a fost stabilită în conformitate cu avizul 

de oportunitate nr. nr. 16513/15.05.2013, are o suprafaţă de 89 796
1 mp şi se află în apropierea: 

 Centura Mun. Săcele, spre Nord (DN1A) – la aprox 2.5 km de zona studiata 

 Strada George Moroianu, spre Sud 

 Zona industirală Electroprecizia, spre Est 

 Zona industrială Prodlemn Brasov (Rouleau Guichard Roumanie) spre Vest. 

                                                           
1
   Suprafaţa măsurată 
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  Terenurile cuprinse in limita PUZ sunt situate imediat la Nord-Vest de Cartierul 

Electroprecizia, în zona drumurilor de exploatare DE 139, DE 137/1/50.  

 

 

IV. PREVEDERI PUG - INCADRAREA ZONEI IN PUG NR. 36060/2000 APROBAT HCL 
23/22.02.2001, RESPECTIV HCL 16/21.02.2011 DE PRELUNGIRE A VALABILITĂŢII 
PUG – planşa U03 
 

 Terenurile care fac obiectul PUZ-ului actual au destinaţia, confrom PUG-ului aprobat HCL 

23/22.02.2001, respectiv HCL 16/21.02.2011 de prelungire a valabilităţii, următoare: 

 L - locuire şi funcţiuni complementare locuirii 

 SP – spaţii plantate, sport şi recreere 

 Conform datelor de tema obligatorii stipulate in Avizul de oportunitate nr 16513/15.05.2013 la 

punctul 4.2 b), PUZ-ul ce se va intocmi  este derogatoriu faţă de PUG în vigoare la momentul actual, 

în ceea ce priveşte destinaţia zonei verzi (SP), iar noul PUG care este în curs de elaborare, zona 

spaţiilor verzi de interes municipal a fost repoziţionată pe un alt amplasament mai adecvat.  

 Teritoriul cuprins de PUZ este situat în limita UTR-ului 18, conform Reglementări PUG Mun. 

Săcele. 

UTR 18 este situat în partea nordică a localităţii în cartierul Satulung. Funcţiunea predominantă 

propusă este cea de locuire, cu următorii indicatori urbanistici aprobaţi: 

 POT = 40% 

 CUT = 1,0 

 

V. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢI– planşa U1 

 

Conform analizei situaţiei existente, tipologia funcţională a zonei în care este amplasat 

terenul aparţine predominant zonei arabile în intravilan.  

Teritoriul  studiat este format din: 

 O strada - Strada Viitorului 

 4 drumuri de exploatare: DE 139 (Strada Florilor), DE 142, DE 137/1/50, DE 

137/1/36 

 Terenuri aflate la dispoziţia Comisiei Locale de aplicare a legilor fondului funciar 

 Un teren aparţinând domeniului public al municipiului Săcele, aflat în extravilan 

conform extrasului CF nr. 13150 din 15.02.2013, înscris in CF nr. 106744 al localităţii 

Săcele, nr cadastral 106744 şi aparţinând intravilanului localităţii conform PUG 

aprobat şi conform adeverinţă nr. 17031 din 17.05.2013 eliberată de Serviciul Fond 

Funciar, Registru Agricol şi Cadastru din cadrul Primăriei Mun. Săcele. 
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 27 terenuri proprietate privată identificate astfel: 

o CF nr. 12732 din 14.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 107100 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 107100; 

o CF nr. 12736 din 14.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 102210 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 2097; 

o CF nr. 12741 din 14.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 107160 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 3139; 

o CF nr. 12746 din 14.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 103116 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 3140; 

o CF nr. 16611 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108931 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 3141; 

o CF nr. 16617 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 109159 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1448, nr topo 7103/3/1; 

o CF nr. 16634 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108959 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1449, nr topo 7103/3/2; 

o CF nr. 16634 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108941 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1450, nr topo 7103/3/3; 

o CF nr. 16604 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 389 al localităţii 

Săcele sub nr cadastral 1451, nr topo 7103/3/4; 

o CF nr. 16580 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108937 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1452, nr topo 7103/3/5; 

o CF nr. 16571 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108960 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1453, nr topo 7103/3/6; 

o CF nr. 16586 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108961 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1454, nr topo 7103/3/7; 

o CF nr. 16661 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108966 al 

localităţii Săcele, nr topo 7103/3/8; 

o CF nr. 16607 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108962 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1456, nr topo 7103/3/9; 

o CF nr. 16590 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108968 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1457, nr topo 7103/3/10; 

o CF nr. 16593 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108935 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1458, nr topo 7103/3/11; 

o CF nr. 16648 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108933 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1459, nr topo 7103/3/12; 

o CF nr. 16641 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 377 al localităţii 

Săcele sub nr cadastral 1460, nr topo 7103/3/13; 



S.C. Danina Star S.R.L    J –08/3836/ 92 Brasov  

PLAN URBANISTIC ZONAL „CENTRU SATULUNG, ETAPA I, SĂCELE” 

PUZ CENTRU SATULUNG, ETAPA I, SĂCELE 
M.G.U. 

7 

o CF nr. 16584 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108939 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1461, nr topo 7103/3/14; 

o CF nr. 16598 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108936 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1462, nr topo 7103/3/15; 

o CF nr. 16575 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108932 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1463, nr topo 7103/3/16; 

o CF nr. 16636 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108934 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1464, nr topo 7103/3/17; 

o CF nr. 16653 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108938 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1465, nr topo 7103/3/18; 

o CF nr. 12749 din 14.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 103416 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 2236; 

o CF nr. 12730 din 14.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 102096 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 2555; 

o CF nr. 12723 din 14.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 102095 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 2554; 

o CF nr. 12729 din 14.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 102094 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 2553; 

 

 Din punctul de vedere al zonificării funcţionale terenul aflat in limita PUZ se compune din: 

 zona terenuri arabile în intravilan 

 zana fânețurilor 

 zona circulaţiilor – drumuri de exploatare şi străzi 

 terenuri libere - terenuri aflate la dispoziţia Comisiei Locale de aplicare a legilor 

fondului funciar. 

 Terenul studiat prin PUZ nu este strabatut si afectat de zone de protecţie. Terenurile 

F114/4/1, F114/4/2, F114/4/3, F114/4/4, F114/4/5, F140/1, F140/2 și F140/3 sunt afectate de 

interdicţie de construire, conform OUG 34/2013. Restul terenurilor sunt liber de construcţii. 

 Disfuncţiile analizei situaţiei existente sunt: 

 funcţiuni neadecvate terenului intravilan şi al mediului urban; 

 lotizări de tip rural; 

 intersecţii rezultate, neamenajate şi cu probleme de funcţionare; 

 străzi discontinue (Str. Viitorului); 

 căi de circulaţie neamenajate corespunzător statutului de municipiu (îmbrăcăminte 

nedurabilă, profil necorespunzător, fără trotuare, etc); 

 drumuri paralele aflate la distanţe foarte apropiate ce ar genera o parcelare atipică 

mediului urban; 
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 drumuri îndepărtate, rezultând zone fără deservire carosabilă; 

 zone fără căi de circulaţie. 

 

 

VI. REGLEMENTĂRI URBANISTICE – planşele U2.1, U2.2 

 

Zonificare funcţională – planşa U2.1 

 

 Solicitarea PUZ este in conformitate cu cerinţele avizului de oportunitate nr 

16513/15.05.2013 si a certificatului de urbanism CU nr. 16 din 20.05.2013, si anume: 

 

 L1 – subzona locuinţe individuale, max P+2, POT 40%, CUT 1,0 

 IS1 – subzona mixtă cu funcţiuni publice și spații verzi/de agrement (regimul de 

construire se va stabili prin tema program) cu POT Max 30% 

 SP1, SP2 – subzona spaţii verzi publice (SP1 – zone verzi amenajate, SP2 – zone 

verzi adiacente cailor de circulaţie) 

 S3 – subzona agrement (loc de joacă pentru copii) 

 GC1 – subzona gospodarie comunală 

 Cp – subzona căilor de circulaţie pietonale 

 Cc – subzona căilor de circulaţie carosabile 

 F – fânețe 

 

Funcţiunile reglementate sunt în conformitate cu cerinţele documentaţiilor de urbanism în curs de 

elaborare (PUG). 

 

 

Lotizare – planşa U2.2 

 

 Lotizarea propusă s-a făcut ţinând cont de parcelele cadastrale şi de statutul juridic al 

proprietăţilor, evitându-se condiţionarea construibilităţii de schimbul între proprietari. 

Cvartalele rezultate din lotizare sunt deservite de căi de circulaţie urbane pe toate laturile, toate 

parcelele având acces direct dintr-o circulaţie publică. Toate parcelele sunt construibile, conform 

planşei de Reglementări Urbanistice (pl. U2.2). 

 Parcelele vor avea suprafeţe cuprinse între 376 mp (parcela aflată in partea de Sud-Vest a 

zonei studiate, lot nr.1) şi 892 mp (în zona de est a teritoriului studiat) 
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Edificabil şi retrageri minime obligatorii – planşa U2.2 

 

 Edificabilul maxim admis este generat de retragerile minime obligatorii reglementate prin 

prezenta documentaţie de urbanism şi este delimitat pe planşa de Reglementări Urbanistice, nr. 

U2.2. 

 Retragerile minime obligatorii sunt: 

- 3,00 m faţă de aliniamentul reglementat prin prezentul PUZ 

- 3,00 m faţă de limitele laterale ale parcelelor reglementate prin lotizarea ce face obiectul 

prezentului PUZ 

- 5,00 m faţă de limitele posterioare ale parcelelor reglementate prin lotizarea ce face obiectul 

prezentului PUZ 

 

 

 

Regim de înălţime – planşa U2.2 

 

Pentru subzona L1 regimul maxim de înălţime este în conformitate cu Regulamentul 

Local de Urbanism, aferent PUG Mun. Săcele aprobat prin HCL nr. 23/22.02.2001, respectiv HCL 

16/21.02.2011 de prelungire a valabilităţii, pentru funcţiunile de locuire individuală şi anume: 

 RMI: P + 2, 

 Hmax: 12 m  

 

Indici şi indicatori urbanistici 

 

Indicii şi indicatorii urbanistici propuşi se diferenţiază pe subzone funcţionale şi sunt în 

conformitate cu cei reglementaţi prin RLU aferent PUG Mun. Săcele, aprobat HCL nr. 

23/22.02.2001, respectiv HCL 16/21.02.2011 de prelungire a valabilităţii, astfel: 

 În subzona L1 – subzona locuinţelor individuale: 

o POT max 40 % 

o CUT max 1,0 

 În subzona IS1 – subzona mixtă cu funcţiuni publice și spații verzi/ de agrement 

o POT si CUT se vor stabili prin tema program, dar POT maxim nu va depăși 30% 

 În subzonele verzi şi locul de joacă pentru copii SP1, SP2, SP3 se va construi conform RGU 

aprobat prin HG 525/1996 cu modificările ulterioare şi conform temei de proiectare 
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 În subzona GC – gospodărie comunală se va respecta tema de proiectare. 

 

Sistem de circulaţii 

 

 Accesele principale în zonă se realizează pe Strada Viitorului dinspre cartierul 

Electropreciziei şi prin DE 139, prin zona de nord a teritoriului studiat. 

 Sistemul major de circulaţie propus este alcătuit din străzi de categoria a III-a de colectare ce 

deservesc zona de locuit cu câte o banda de circulaţie pe sens (total 7,0m carosabil) şi câte un 

trotuar de o parte si de alta a carosabilului de 1,5m fiecare, excepție strada amplasata la Sud a 

zonei studiate, care nu are trotuar pe latura aflată spre sud si care se continua spre partea de Vest 

cu un drum de exploatare. 

 Pentru realizarea unui profil constant de-a lungul carosabilului se vor efectua exproprieri 

pentru cauză de utilitate publică. Obtinerea autorizației de construire conform HG 525/96 în zona de 

fâneață afectată de extinderea drumului va fi conditionata de obtinerea avizului MDRT in 

conformitate cu prevederile art. 5, al. 7 din OUG 34/2013. De asemenea pentru a avea cvartale cu 

parcele pe două rânduri deservite de căi de circulaţie pe toate laturile se propune transformarea 

funcţiunii lotului cu numărul cadastral 1448 din drum în zonă de locuire. Drumul vechi va fi translatat 

la est de loturile cu numerele cadastrale: 1449, 1450, 1451, 1452. 

  

 

Spaţii verzi 

 

Spaţiile verzi propuse prin prezentul PUZ sunt reprezentate de: 

 SP 1 -  spaţii amenajate, plantate cu acces public nelimitat şi/sau de agrement 

 SP 2 – spaţii verzi amenajate adiacente căilor de circulaţie rutiere 

 SP 3 – zonă amenajată pentru loc de joacă copii cu acces  

 amenajările pe zonele neconstruite pe terenurile proprietate privată (min 30% spaţii 

neconstruite pe parcelele proprietate privată rezultate în urma lotizării). 

 spațiile verzi aflate in subzona mixtă IS1 cu funcțiuni publice, unde ocuparea terenurilor cu 

construcții se va face pe max 30% din teren. 
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VII. BILANŢ TERITORIAL 

 

 EXISTENT PROPUS 

FUNCȚIUNE SUPRAFATA (mp) % SUPRAFATA (mp) % 

ARABIL 50 588 56.3 0 0 

FANETE 17 289 19.3 12 588 14.0 

TERENURI LIBERE 9 592 10.7 0 0 

LOCUIRE INDIVIDUALA 0 0 38 217 42.6 

FUNCTIUNI PUBLICE 0 0 3 758 4.2 

SPATII VERZI PUBLICE 0 0 3 887 4.3 

LOC DE JOACA 0 0 1 919 2.1 

GOSPODARIE COMUNALA 0 0 87 0.1 

DRUMURI DE EXPLOATARE 9 607 10.7 0 0 

STRAZI 2 720 3.0 29 340 32.7 

TOTAL 89 796 100 89 796 100 

 

 

 

VIII. REGIMUL DE PROPRIETATE SI CIRCULATIA JURIDICA A TERENURILOR – 

planşa U4 

 
Regimul de proprietate al terenurilor aflate în limita prezentului PUZ se prezintă după cum 

urmează: 

- domeniu public (străzi, trotuare – Strada Viitorului şi spaţiul verde aferent); 

- domeniu privat al Municipiului Săcele – drumurile de exploatare DE 139, DE 142, 

DE 137/1/50, DE 137/1/36, imobil nr cadastral 106744; 

- terenuri puse la dispoziţia Comisiei Locale de aplicare a fondului funciar; 

- proprietate privată a persoanelor fizice şi/sau juridice - conform actelor de 

proprietate anexate următoarele terenuri înscrise in CF cu nr: 

- 12732 din 14.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 107100 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 107100; 

-  12736 din 14.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 102210 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 2097; 

-  12741 din 14.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 107160 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 3139; 
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- 12746 din 14.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 103116 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 3140; 

- 16611 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108931 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 3141; 

- 16617 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 109159 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1448, nr topo 7103/3/1; 

- 16634 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108959 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1449, nr topo 7103/3/2; 

- 16634 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108941 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1450, nr topo 7103/3/3; 

- 16604 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 389 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1451, nr topo 7103/3/4; 

- 16580 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108937 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1452, nr topo 7103/3/5; 

- 16571 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108960 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1453, nr topo 7103/3/6; 

- 16586 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108961 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1454, nr topo 7103/3/7; 

- 16661 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108966 al 

localităţii Săcele, nr topo 7103/3/8; 

- 16607 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108962 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1456, nr topo 7103/3/9; 

- 16590 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108968 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1457, nr topo 7103/3/10; 

- 16593 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108935 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1458, nr topo 7103/3/11; 

-  16648 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108933 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1459, nr topo 7103/3/12; 

- 16641 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 377 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1460, nr topo 7103/3/13; 

- 16584 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108939 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1461, nr topo 7103/3/14; 

- 16598 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108936 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1462, nr topo 7103/3/15; 

- 16575 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108932 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1463, nr topo 7103/3/16; 
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- 16636 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108934 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1464, nr topo 7103/3/17; 

- 16653 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108938 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1465, nr topo 7103/3/18; 

- 12749 din 14.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 103416 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 2236; 

- 12730 din 14.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 102096 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 2555; 

- 12723 din 14.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 102095 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 2554; 

- 12729 din 14.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 102094 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 2553; 

 

 

În privinţa circulaţiei juridice a terenurilor, care afectează teritoriu PUZ se propune trecerea: 

- unei suprafeţe totale de ~ 8 0862 mp din proprietate privată în domeniul public pentru 

extinderea circulaţiilor carosabile şi pietonale 

- unei suprafeţe de ~ 2 0553 mp spre concesionare 

- de asemenea zonele de fânețe vor avea interdicție de construie (~ 12 588 mp4) cf OUG 

34/2013. Obținerea autorizatiei de construire pentru drum în zona de fânețe (~ 4 706 mp5), 

cf HG 525/96 va fi condiționată de obținere aviz MDRT cf art.5, al.7, OUG 34/2013. 

 
  
  
  
  
 
 
    Data                                                                                                    Intocmit, 
06.09.2013 Arh. Danina Ormenişan 
 
Revizie nr. 03 – 22.05.2014 

                                                           
2
  Suprafeţele vor fi determinate exact prin măsurători topometrice ulterioare acestei faze de proiectare 

3
  Idem 

4   Idem 
5   Idem 
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BORDEROU GENERAL 

  

▪ PIESE SCRISE 

 I. MEMORIU GENERAL  

  1. Obiectivul general 

  2. Incadrare  in teritoriul administrativ al Mun. Săcele 

  3. Relaţii in teritoriu 

  4. Prevederi PUG- incadrarea zonei in PUG Săcele nr. 36060/2000 aprobat cu HCL 

nr. 23/22.02.2001, respectiv HCL nr. 16/21.02.2011 de prelungire a valabilităţii PUG 

  5. Analiza situaţiei existente şi disfuncţionalităţi : 

   - zonificare funcţională 

   - disfuncţionalităţi 

  6. Propunere reglementare:  

   - zonificare functionala 

   - edificabil si retrageri minime obligatorii 

   - regim de inaltime 

   - indici si indicatori urbanistici 

   - sistemul de circulatii 

   - spatii verzi 

  7. Bilant teritorial 

             8. Regimul de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor 

             9. Echipare edilitară 

            10.Studii si avize 

 

 II REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 

  1. Prescriptii generale 

  2. Prescriptii specifice pe zone, subzone si unitati teritoriale de referinta 
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▪ PIESE DESENATE 

  00.  Incadrare in teritoriul administrativ, scara 1 : 5.000 

  01.  Relaţii în teritoriu pe suport satelit, scara 1 : 10.000 

  02.  Incadrare in P.U.G. – Mun. Săcele nr. 36060/2000, aprobat HCL 

23/22.02.2001, respectiv HCL 16/21.02.2011 de prelungire a valabilităţii PUG, scara 1: 5.000 

     1.  Analiza situaţiei existente şi disfuncţionalităţi, scara 1: 1.000 

  2.1. Zonificare funcţională – reglementări, scara 1 :2.000 

  2.2. Reglementări urbanistice, scara 1: 1.000  

     3. Reglementări echipare edilitară. Scara 1 : 1.000 

     4. Regim juridic, scara 1: 1.000 
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I. PRESCRIPTII GENERALE 

 
  
 

1. DOMENIUL DE APLICARE 
 
 Prezentul Regulament se aplică pentru teritoriul unde s-a întocmit documentaţia Plan 

Urbanistic Zonal „Centru Satulung Etapa I, Săcele” conform Certificatului de Urbansim nr. 216 din 

20.05.2013 şi a avizului prealabil de oportunitate nr. 16513/15.05.2013. La solicitarea iniţiatorului şi a 

beneficiarului, Municipiul Săcele a fost întocmită o documentaţie pentru derogarea zonificării 

funcţionale, precum si completarea, actualizarea şi detalierea regimului tehnic prevăzut în PUG Mun. 

Săcele.  

 Proiectul va respecta prevederile legale în vigoare, precum şi cerinţele suplimentare ale 

beneficiarului conform avizului de oportunitate nr. 16513/15.05.2013 şi a temei de proiectare.  

 Zona studiată, aflată în intravilanul Mun. Săcele, este formată din 27 de parcele proprietate 

privata a persoanelor fizice şi/sau juridice, 1 teren domeniu privat al municipiului, terenuri aflate la 

dispoziţia Comisiei Locale de aplicare a legilor fondului funciar, drumuri publice si drumuri de 

exploatare, toate cu o suprafaţă totală de aproximativ 90.000 mp şi va face obiectul realizării unei 

dezvoltări urbane coerente. 

 
 

2. CONDIŢII DE APLICARE 
 

Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism 

(HG 525/1996 cu modificările ulterioare), precum si ale Regulamentului Local de Urbanism aferent 

PUG Municipiul Săcele (aprobat prin HCL 23/22.02.2001, respectiv HCL 16/21.02.2011 de 

prelungire a valabilităţii ) şi le detaliază.  

 

Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter director. Prevederile sale 

permit autorizarea directă. 

  
 
 

3. INCADRARE  IN TERITORIUL ADMINISTRATIV MUN. SĂCELE – planşa U00 
 

 

 Terenul care a generat prezenta documentaţie se află în partea de Nord-Est a teritoriului 

administrativ al Municipiului Săcele, în intravilan, conform PUG nr. 36060/2000 aprobat HCL 

23/22.02.2001, respectiv HCL 16/21.02.2011 de prelungire a valabilităţii, în zona cu interdicţie 

temporară de construire până la întocmirea unei documentaţii de urbanism.  
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4. RELAŢII ÎN TERITORIU – planşa U01 
 

 Limita PUZ-ului „Centru Satulung, Etapa I, Săcele” a fost stabilită în conformitate cu avizul 

de oportunitate nr. nr. 16513/15.05.2013, are o suprafaţă de 89 796
1 mp şi se află în apropierea: 

 Centura Mun. Săcele, spre Nord (DN1A) – la aprox 2.5 km de zona studiata 

 Strada George Moroianu, spre Sud 

 Zona industirală Electroprecizia, spre Est 

 Zona industrială Prodlemn Brasov (Rouleau Guichard Roumanie) spre Vest. 

 

 Terenurile cuprinse in limita PUZ sunt situate imediat la Nord-Vest de Cartierul 

Electroprecizia, în zona drumurilor de exploatare DE 139, DE 137/1/50.  

 

 

5. PREVEDERI PUG - INCADRAREA ZONEI IN PUG NR. 36060/2000 APROBAT HCL 
23/22.02.2001, RESPECTIV HCL 16/21.02.2011 DE PRELUNGIRE A VALABILITĂŢII 
PUG – planşa U03 
 

 Terenurile care fac obiectul PUZ-ului actual au destinaţia, confrom PUG-ului aprobat HCL 

23/22.02.2001, respectiv HCL 16/21.02.2011 de prelungire a valabilităţii, următoare: 

 L - locuire şi funcţiuni complementare locuirii 

 SP – spaţii plantate, sport şi recreere 

 Conform datelor de tema obligatorii stipulate in Avizul de oportunitate nr 16513/15.05.2013 la 

punctul 4.2 b), PUZ-ul ce se va intocmi  este derogatoriu faţă de PUG în vigoare la momentul actual, 

în ceea ce priveşte destinaţia zonei verzi (SP), iar noul PUG care este în curs de elaborare, zona 

spaţiilor verzi de interes municipal a fost repoziţionată pe un alt amplasament mai adecvat.  

 Teritoriul cuprins de PUZ este situat în limita UTR-ului 18, conform Reglementări PUG Mun. 

Săcele. 

UTR 18 este situat în partea nordică a localităţii în cartierul Satulung. Funcţiunea predominantă 

propusă este cea de locuire, cu următorii indicatori urbanistici aprobaţi: 

 POT = 40% 

 CUT = 1,0 

 
Teritoriul  studiat este format din: 

 O strada - Strada Viitorului 

                                                           
1
   Suprafaţa măsurată 
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 4 drumuri de exploatare: DE 139, DE 142, DE 137/1/50, DE 137/1/36 

 Terenuri aflate la dispoziţia Comisiei Locale de aplicare a legilor fondului funciar 

 Un teren aparţinând domeniului public al municipiului Săcele, aflat în extravilan 

conform extrasului CF nr. 13150 din 15.02.2013, înscris in CF nr. 106744 al localităţii 

Săcele, nr cadastral 106744 şi aparţinând intravilanului localităţii conform PUG 

aprobat şi conform adeverinţă nr. 17031 din 17.05.2013 eliberată de Serviciul Fond 

Funciar, Registru Agricol şi Cadastru din cadrul Primăriei Mun. Săcele. 

 27 terenuri proprietate privată identificate astfel: 

o CF nr. 12732 din 14.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 107100 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 107100; 

o CF nr. 12736 din 14.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 102210 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 2097; 

o CF nr. 12741 din 14.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 107160 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 3139; 

o CF nr. 12746 din 14.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 103116 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 3140; 

o CF nr. 16611 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108931 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 3141; 

o CF nr. 16617 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 109159 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1448, nr topo 7103/3/1; 

o CF nr. 16634 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108959 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1449, nr topo 7103/3/2; 

o CF nr. 16634 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108941 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1450, nr topo 7103/3/3; 

o CF nr. 16604 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 389 al localităţii 

Săcele sub nr cadastral 1451, nr topo 7103/3/4; 

o CF nr. 16580 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108937 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1452, nr topo 7103/3/5; 

o CF nr. 16571 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108960 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1453, nr topo 7103/3/6; 

o CF nr. 16586 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108961 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1454, nr topo 7103/3/7; 

o CF nr. 16661 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108966 al 

localităţii Săcele, nr topo 7103/3/8; 

o CF nr. 16607 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108962 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1456, nr topo 7103/3/9; 
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o CF nr. 16590 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108968 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1457, nr topo 7103/3/10; 

o CF nr. 16593 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108935 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1458, nr topo 7103/3/11; 

o CF nr. 16648 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108933 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1459, nr topo 7103/3/12; 

o CF nr. 16641 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 377 al localităţii 

Săcele sub nr cadastral 1460, nr topo 7103/3/13; 

o CF nr. 16584 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108939 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1461, nr topo 7103/3/14; 

o CF nr. 16598 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108936 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1462, nr topo 7103/3/15; 

o CF nr. 16575 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108932 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1463, nr topo 7103/3/16; 

o CF nr. 16636 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108934 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1464, nr topo 7103/3/17; 

o CF nr. 16653 din 26.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 108938 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 1465, nr topo 7103/3/18; 

o CF nr. 12749 din 14.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 103416 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 2236; 

o CF nr. 12730 din 14.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 102096 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 2555; 

o CF nr. 12723 din 14.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 102095 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 2554; 

o CF nr. 12729 din 14.02.2013 pentru imobilul înscirs in CF nr. 102094 al 

localităţii Săcele sub nr cadastral 2553; 

 
 

 

6. CONDIŢII DE CONSTRUIBILITATE 
 

 Parcelele, conform RLU aferent PUG Mun. Săcele este operaţiunea de divizare a 

unei suprafeţe de teren în minim 4 loturi alăturate, în vederea construirii. 

  

Parcelele sunt considerate construibile direct în baza prezentului regulament 

dacă respectă următoarele condiţii: 
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CONDIŢII MINIME DE CONSTRUIBILITATE 
REGIM DE 

CONSTRUIRE 
U/M OBSERVAŢII 

PARCELĂRI NOI  P –P+2 NIVELURI - 
CONFORM REGULAMENTULUI GENERAL DE 
URBANISM 

   

front minim înşiruit 8 metri POT maxim în 
zone exclusiv 
rezidenţiale cu 
P - P+2 niveluri = 
40% 

 cuplat, izolat 12 
metri 

suprafaţa minimă înşiruit 150 
mp. 

 cuplat, izolat 200 
mp. 

raport între lăţimea şi adâncimea parcelei* cel puţin egal  

 

*Excepţie fac parcelele figurate în planşa de Reglementări Urbanistice, U2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a fi considerate construibile terenurile dintr-o zonă parcelată trebuie să 

îndeplinească simultan următoarele condiţii: 

- asigurarea accesului la un drum  public 

- asigurarea echipării edilitare 

- forme şi dimensiuni ale loturilor care să permită amplasarea unor 

construcţii pe suprafeţa lor  cu respectarea regulilor de amplasare şi 

conformare din prezentul RLU. 

 

 

 

 

8,0 m. 

18,75 m. 

PARCELĂRI NOI P-P+2, ÎN CONFORMITATE CU R.G.U. 
– parcele minime şi construibilul – 

12,00 m. 12,00 m. 

16,67 m. 

S=150 mp. 

S=200 mp. S=200 mp. 

16,67 m. 
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7. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE SI UNITĂŢI TERITORIALE DE 
REFERINŢĂ 
Definirea unei anumite unităţi teritoriale de referinţă este determinată de trei parametri: 

(1) funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări; 

(2) regimul de construire (continuu, discontinuu); 

(3) înălţimea maximă admisă. 

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor 

regulamentului şi deci, este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR. 

Regulamentul este alcătuit pentru următoarele zone, subzone şi unităţi teritoriale de 

referinţă: 

ZONA UTR 

L – locuinţe individuale 

 
UTR L1 

IS – subzonă mixtă funcţiuni publice și 

spații verzi/ de agrement cu POT max 30% 
UTR IS1 

SP – subzonă spaţii plantate 

UTR SP1 

(spaţii verzi publice) 

UTR SP2 

(spaţii verzi aferente căilor de circulaţie) 

UTR SP3 

(agrement – loc de joacă pentru copii) 

GC – subzonă gospodărie comunală UTR GC1 

F – fânețe 

C - căi de comunicaţie rutiere 

UTR Cp 

(căi de comunicaţie rutiere - pietonale) 

TR Cc 

(căi de comunicaţie rutiere - carosabile) 
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 II. PRESCRIPTII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE SI UNITATI 

TERITORIALE DE REFERINTA 

  

 
L – SUBZONA LOCUINŢE INDIVIDUALE  

  

 

 

L1 

SUBZONA DE LOCUINŢE ŞI DOTĂRI AFERENTE ÎN CARE 

PREDOMINĂ LOCUINŢELE INDIVIDUALE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME DE 

MAXIM P+2 

 

 

GENERALITATI:  CARACTERUL ZONEI 

Prin funcţiunea de locuire se înţelege: locuinţe, case de vacanţă şi alte construcţii cu 

caracter turistic, spaţii de cazare permanentă sau temporară pentru nevoi sociale, industriale sau 

de apărare cum ar fi: cămine de bătrâni, cămine de nefamilişti, sanatorii, cămine pentru organizarea 

de şantier, cămine de garnizoană. 

 Zona de locuit din prezentul regulament este reglementată din mai multe puncte de vedere, 

astfel: 

 funcţional prin: 

o caracterul locuinţelor: individuale 

o caracterul ţesutului urban: omogen rezidenţial cu echipamente publice aferente 

 morfologic prin: 

o tipul parcelarului: creat prin lotizarea unor terenuri mai mari prin operaţiune 

urbanistică 

o configuraţia în raport cu spaţiul stradal: geometric ordonată 

o volumetria: regim de construire discontinuu, înălţime mică: P+2 niveluri, mod de 

terminare al volumelor de tip acoperiş 

o spaţiul liber: vizibilitate continua 

 calitatea construcţiei prin: 

o arhitectură 

o partiu 

o calitatea materialelor 

o rezistenţa 

o nivel de izolare termică 
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o nivel de dotare tehnico-edilitară 

 

Pentru zonele predominant rezidenţiale prezentul regulament are în vedere, pe 

de o parte, necesităţile funcţionale şi spaţial configurative majore ale municipiului Săcele, 

iar pe de altă parte, asigurarea calităţii locuirii la standarde similare cu mediul urban, 

valorificarea terenului urban, menţinerea valorii proprietăţilor, asigurarea fără 

discriminare a dreptului fiecărui locuitor la însorire, luminare naturală, intimitate, spaţiu 

plantat, acces la echipamente publice sociale şi tehnico-edilitare, securitate personală, 

protecţie faţă de poluare şi riscuri tehnologice.  

 

 Zona de locuit este reprezentată în prezentul regulament de unitatea de referinţă UTR L1 
 

L1 - SUBZONA DE LOCUINŢE ŞI DOTĂRI AFERENTE ÎN CARE PREDOMINĂ LOCUINŢELE 

INDIVIDUALE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME DE MAXIM P+2 

 

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ. 

 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE. 

 

L1   - locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de 

construire discontinuu (izolat): 

- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale; 

- scuaruri publice. 

 

 
 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. 

 

L1 - se admite mansardarea clădirilor existente cu condiţia ca aceasta să nu fie o falsă 

mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de 45 grade; 

suprafaţa nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent;  

- se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi 

manufacturiere, cu condiţia ca suprafaţa  acestora să nu depăşească 250 mp 

ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 

autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22,00  

şi să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie;  
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- funcţiunile comerciale, serviciile complementare locuirii şi activităţile 

manufacturiere cu suprafaţa desfăşurată peste 250 mp. se pot admite cu 

condiţia elaborării şi aprobării unor documentaţii PUD 

 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE. 

 

L1 - - se interzic următoarele utilizări: 

- funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţă de 250 mp 

ADC, generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program 

prelungit după orele 22.00, produc poluare; 

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin 

traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi),  

prin utilizarea  incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori 

prin programul de activitate prelungit după orele 22.00; 

- realizarea unor false mansarde; 

- anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă; 

- construcţii provizorii; 

- instalarea în curţi a panourilor pentru reclame; 

- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi 

deteriorând finisajul acestora; 

- depozitare en-gros; 

- depozitări de materiale refolosibile; 

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau 

toxice; 

- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil 

din  circulaţiile  publice;  

- staţii de betoane; 

- autobaze; 

- staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini; 

- spălătorii chimice; 

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi 

construcţiile de pe parcelele adiacente; 

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele 

vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice. 
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SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 

 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)  

 

L1 – Parcelele construibile (conform cap I - Condiţii generale, punctul 6 – Condiţii de 

construibilitate) 

a) să aibă o suprafaţa min 300 mp – max 1000 mp 

b) forme: geometrice 

c) front minim la stradă: 12m 

 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

 

L1  - Clădirile se retrag cu 3,00 m faţă de noua limita de proprietate, rezultată în urma lărgirii si 

trasării noilor străzi 

 - Racordarea aliniamentelor la intersectiile strazilor se va face printr-o linie perpendiculară pe 

bisectoarea dintre aliniamente, având lungimea de 6,00 m. pe cele de categoria a III-a 

- Amplasarea de garaje si funcţiuni tehnice în subteran este permisă pe suprafaţa de maxim 80% 

din suprafaţa parcelei pana la limita propusa pentru domeniul public, cu condiţia asigurarii 

suprafeţelor obligatorii de spaţii verzi cu un strat de pamant vegetal cu o grosime de min. 2,0 m 

peste zona de subsol aflată în afara amprentei la sol a constructiei; 

 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE 

ALE PARCELELOR 

 

L1 - clădirile izolate se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu cel puţin 

jumătate din înălţimea la cornişă, dar nu cu mai puţin de 3.0 metri; 

- in cazul retragerii de la limita laterală de proprietate aceasta va fi de min. 3,0 m.pentru 

P+2 niveluri (atunci cand sunt orientate ferestre de la incăperi principale)  

- clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară la o distanţa de cel putin jumatate din 

înălţimea clădirii măsurate la cornişă, dar nu mai putin de 5,00 m. 
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ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  

PARCELĂ.  

 

L1 - distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea la 

cornişă a clădirii celei mai înalte pentru faţadele cu camere locuibile; distanţa se poate 

reduce la jumătate, dar nu la mai puţin de 4.0 metri, dacă fronturile opuse nu au camere 

locuibile 

 
 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 

 

L1 - parcela este construibilă numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 4,0m lăţime 

dintr-o circulaţie publică in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din 

proprietatile învecinate;  

- Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere 

a incendiilor, dimensionate conform normelor pentru trafic greu; 

- În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se 

va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3,0m şi o înălţime de 3,5m 

- Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie 

păstrate libere în permanenţă. 

 

 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 

 

L1: - Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionarii diferitelor activităţi se admite numai in 

interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice, respectiv domeniului public; 

- Calculul capacităţii de parcare în funcţie de obiectiv, modul de amplasare si detaliile de proiectare 

se vor asigura in conformitate cu “Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor de 

autoturisme in localităţi urbane” (indicativ P132-93) si Anexa nr. 5 a Regulamentului General de 

Urbanism 

 

 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 

 

L1 – - înălţimea maximă a clădirilor va fi P+2 (12 metri); se admite un nivel mansardat înscris în 

volumul acoperişului, în suprafaţă de maxim 60% din aria construită 
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ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

 

L1 - se interzice realizarea unor mansarde false; 

- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură 

cu clădirea principală; 

- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea 

clădirilor, garajelor şi anexelor; 

 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 

 

L1: toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice. 

Reţele de apa 

- Orice constructie nouă de locuit si orice local putând servi pentru munca, odihna sau agrement, 

trebuie sa fie racordate la reţeaua publica de distribuţie a apei potabile sau sa-si aiba asigurat 

necesarul din sursa proprie. 

Reţeaua de canalizare menajeră şi pluvială 

- Racordarea la reţeaua de canalizare este obligatorie pentru orice construcţie sau instalatie nouă; 

- Amenajarile pe orice teren trebuiesc astfel realizate incat sa permită scurgerea apelor meteorice 

spre reţeaua publica colectoare a acestora; 

- Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie facuta pe sub trotuare pentru 

a se evita producerea ghetii. 

Reţele electrice, telefonice si CATV 

- Cablurile de alimentare cu energie electrică destinată consumului particular ca si iluminatului 

public, de asemenea şi reţelele de telecomunicaţii trebuiesc introduse in subteran. In caz de 

imposibilitate tehnică si numai atunci, pot fi dispuse astfel incat sa urmareasca liniile de cornişă ale 

imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbra ale acoperisurilor. 

- Branşamentele, pe cât posibil trebuiesc ascunse; în caz de imposibilitate tehnică majoră, ele 

trebuiesc plasate la extremitatile faţadelor si vopsite in tonul faţadelor pe care se aplică. 

Reţeaua de alimentare cu gaze 

- Oraşul este alimentat cu gaze naturale din sistemul de conducte magistrale prin intermediul a 

două staţii de reglare-măsurare de 2 bari din care pleaca conducte de medie presiune, care 

servesc consumatorii casnici şi industriali; 

- Se recomandă branşarea noilor investitii la sistemul de alimentare cu gaze al oraşului; 

- Toate conductele in afara imobilelor vor fi amplasate in subteran. 

Sisteme de incălzire 

- Alimentarea cu căldură se mai poate realiza prin racordarea la centralele termice de cvartal sau 

construirea, in cazul dezvoltarii unui ansamblu de construcţii, a unei centrale termice de cvartal; 
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- Incalzirea se poate asigura si prin centrale termice proprii. 

Salubritate 

- Orice cladire de locuit precum si orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau recreere, 

trebuie sa fie prevazute cu amenajari pentru colectarea deseurilor menajere in containere. 

 

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

 

L1 :- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă; 

- se vor prevedea spaţii verzi în funcţie de tipul de locuire (~30% din suprafaţa parcelei), dar nu mai 

puţin de 2 mp/locuitor. 

- spaţiile neconstruite si neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un 

arbore la fiecare 100 mp.; 

- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite 

impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulaţii pietonale, terase; 

 

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI 

 

L1  - Este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejurimi, conform RLU afferent PUG 

Mun. Săcele: 

- Imprejmuirile opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii 

funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale; 

- Imprejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor 

şi/sau integrării clădirilor in caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice; 

- aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi in cazul aspectului exterior al 

construcţiei. 

- Se interzice vopsirea în culori stridente şi strălucitoare a imprejmuirilor; 

 

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

 

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  

 

L1 - POT  max 40%  

 

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  

 

L1 – CUT maxim = 1,0 
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IS – SUBZONA FUNCŢIUNILOR PUBLICE 

  

 

 

IS1 

 

SUBZONA MIXTĂ CU FUNCŢIUNI PUBLICE ȘI SPAȚII VERZI/ DE 

AGREMENT (SE VA CONSTRUI CF TEMEI PROGRAM)  

CU POT MAXIM 30% 

 

 

GENERALITATI:  CARACTERUL ZONEI 

 

Zona funcţiunilor cu caracter public este situată în partea de sud-est a teritoriului 

reglementat şi este domeniu public al municipiului. 

 Zona IS este reprezentată în prezentul regulament de unitatea de referinţă UTR IS1 

 

IS1 - SUBZONA FUNCŢIUNILOR PUBLICE 

 

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ. 

 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE. 

 

IS1  conform temei de proiectare 

 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. 

 

IS1 fără precizări 

 

 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE. 

 

IS1 -   se interzic următoarele utilizări: 

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 

- construcţii provizorii de orice natură, cu excepţia celor pentru organizare de şantier pe 

durata existenţei şantierului; 

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi de substanţe inflamabile sau toxice; 
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- activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice 

sau din instituţiile publice; 

- depozitări de materiale refolosibile; 

- staţii de întreţinere auto, spălătorii auto, vulcanizari; 

- spălătorii chimice; 

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

- lucrări de terasament de natura să afecteze amenajările din spaţiile publice si construcţiile 

de pe parcelele adiacente; 

- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau 

care impiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 

 

SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 

 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)  

 

IS1 – conform temei de proiectare 

 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

 

IS1  - Clădirile se retrag cu minim 3,00 m faţă de noua limita de proprietate, rezultată în urma 

lărgirii si trasării noilor străzi 

 

 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE 

ALE PARCELELOR 

 

IS1 - conform temei de proiectare 

 

 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  

PARCELĂ.  

 

IS1 - conform temei de proiectare 

 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 

 



S.C. Danina Star S.R.L    J –08/3836/ 92 Brasov  

PLAN URBANISTIC ZONAL „CENTRU SATULUNG, ETAPA I, SĂCELE” 

PUZ CENTRU SATULUNG, ETAPA I, SĂCELE 
R.L.U. 

19 

IS1 - parcela este construibilă numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 4,0m lăţime 

dintr-o circulaţie publică in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din 

proprietatile învecinate;  

- Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere 

a incendiilor, dimensionate conform normelor pentru trafic greu; 

- În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se 

va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3,0m şi o înălţime de 3,5m 

- Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie 

păstrate libere în permanenţă. 

 - Se pot realiza pasaje si curti comune private accesibile publicului permanent sau numai in timpul 

programului de functionare precum si pentru accese de serviciu; 

- Autorizarea executarii construcţiilor si amenajarilor este permisă numai daca se asigură accese 

pietonale potrivit importantei si destinatiei constructiei. Prin accese pietonale se intelege căile de 

acces pentru pietoni dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale si 

orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică, sau pe terenuri proprietate privată 

grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului (conf. R.G.U.); 

- In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spaţiile publice a persoanelor cu handicap 

sau cu dificultăţi de deplasare 

 

 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 

 

IS1: - Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionarii diferitelor activităţi se admite numai in 

interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice, respectiv domeniului public; 

- Calculul capacităţii de parcare în funcţie de obiectiv, modul de amplasare si detaliile de proiectare 

se vor asigura in conformitate cu “Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor de 

autoturisme in localităţi urbane” (indicativ P132-93) si Anexa nr. 5 a Regulamentului General de 

Urbanism 

 

 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 

 

IS1 –  conform temei de proiectare 
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ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

 

IS1 - se interzice realizarea unor mansarde false; 

- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură 

cu clădirea principală; 

- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea 

clădirilor, garajelor şi anexelor; 

 

 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 

 

IS1: toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice. 

Reţele de apa 

- Orice constructie nouă de locuit si orice local putând servi pentru munca, odihna sau agrement, 

trebuie sa fie racordate la reţeaua publica de distribuţie a apei potabile sau sa-si aiba asigurat 

necesarul din sursa proprie. 

Reţeaua de canalizare menajeră şi pluvială 

- Racordarea la reţeaua de canalizare este obligatorie pentru orice construcţie sau instalatie nouă; 

- Amenajarile pe orice teren trebuiesc astfel realizate incat sa permită scurgerea apelor meteorice 

spre reţeaua publica colectoare a acestora; 

- Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie facuta pe sub trotuare pentru 

a se evita producerea ghetii. 

Reţele electrice, telefonice si CATV 

- Cablurile de alimentare cu energie electrică destinată consumului particular ca si iluminatului 

public, de asemenea şi reţelele de telecomunicaţii trebuiesc introduse in subteran. In caz de 

imposibilitate tehnică si numai atunci, pot fi dispuse astfel incat sa urmareasca liniile de cornişă ale 

imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbra ale acoperisurilor. 

- Branşamentele, pe cât posibil trebuiesc ascunse; în caz de imposibilitate tehnică majoră, ele 

trebuiesc plasate la extremitatile faţadelor si vopsite in tonul faţadelor pe care se aplică. 

Reţeaua de alimentare cu gaze 

- Oraşul este alimentat cu gaze naturale din sistemul de conducte magistrale prin intermediul a 

două staţii de reglare-măsurare de 2 bari din care pleaca conducte de medie presiune, care 

servesc consumatorii casnici şi industriali; 

- Se recomandă branşarea noilor investitii la sistemul de alimentare cu gaze al oraşului; 

- Toate conductele in afara imobilelor vor fi amplasate in subteran. 

Sisteme de incălzire 
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- Alimentarea cu căldură se mai poate realiza prin racordarea la centralele termice de cvartal sau 

construirea, in cazul dezvoltarii unui ansamblu de construcţii, a unei centrale termice de cvartal; 

- Incalzirea se poate asigura si prin centrale termice proprii. 

Salubritate 

- Orice cladire de locuit precum si orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau recreere, 

trebuie sa fie prevazute cu amenajari pentru colectarea deseurilor menajere in containere. 

 

 

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

 

IS1 :- conform temei de proiectare 

 

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI 

 

IS1  - Este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejurimi, conform RLU afferent PUG 

Mun. Săcele: 

- Imprejmuirile opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii 

funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale; 

- Imprejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor 

şi/sau integrării clădirilor in caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice; 

- aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi in cazul aspectului exterior al 

construcţiei. 

- Se interzice vopsirea în culori stridente şi strălucitoare a imprejmuirilor. 

 

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

 

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  

 

IS1 - POT  conform temei de proiectare, dar nu mai mult de 30% 

 

 

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  

 

IS1 – CUT  conform temei de proiectare 
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SP – ZONA SPAŢIILOR PLANTATE  

  

 

 

SP 

SP1 – SUBZONA SPAŢIILOR VERZI PUBLICE 

SP2 – SUBZONA FÂŞIILOR PLANTATE ADIACENTE STRĂZILOR 

SP3 – SUBZONA DE AGREMENT – LOC DE JOACĂ PENTRU COPII 
 

 

 
 

GENERALITATI:  CARACTERUL ZONEI 

 

Zona spaţiilor plantate cuprinde spaţii verzi publice cu acces nelimitat, spaţii plantate de 

protecţie şi spaţii pentru agreement-joc. 

 Zona SP este reprezentată în prezentul regulament de unitătile de referinţă UTR SP1, SP2, SP3: 

 

SP1 – spaţii verzi publice cu acces nelimitat 

SP2 – fâşii plantate publice adiacente căilor de circulaţie 

SP3 – spaţii de agreement pentru amenajarea locului de joacă pentru copii 

 

 

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ. 

 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE. 

 

SP1+SP2: sunt admise numai funcţiunile de spaţiu plantat public constând în : 

- spaţii plantate; 

- circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor 

plantate şi accesul la activităţile permise; 

- mobilier urban, amenajări pentru sport,  joc şi odihnă; 

-      construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi biblioteci în aer 

liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activităţi  sportive, alimentaţie 

publică şi comerţ; 

- adăposturi, grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere; 

- parcaje. 
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SP3 - sunt admise construcţiile şi instalaţiile specifice locului de joacă conform proiectelor legal 
avizate. 

   

 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. 

 

SP1 - se admit construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi biblioteci în 

aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), alimentaţie publică şi comerţ 

- clădirile şi amenajările pentru diferite activităţi din zonele publice se admit cu condiţia de a nu 

avea separări fizice care să impună interdicţia liberei circulaţii. 

SP2+SP3: fără precizări 

 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE. 

 

SP1+SP2+SP3 -   se interzic următoarele orice intervenţii care contravin legilor şi 

normelor în vigoare. 

- se interzice conversea grupurilor sanitare în spaţii comerciale 

- se interzic orice improvizaţii ale colectării apelor uzate ale construcţiilor lacustre; 

- se interzice localizarea tonetelor şi tarabelor prin decuparea abuzivă a spaţiilor plantate 

adiacente trotuarelor, atât în interior, cât şi pe conturul exterior al spaţiilor verzi. 

 

 

SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 

 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)  

 

SP1+SP2+SP3 – conform studiilor de specialitate şi a planşei de Reglementări Urbanistice (planşa 

U2.2) 

 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

 

SP1+SP +SP3 – conform studiilor de specialitate 

 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE 

ALE PARCELELOR 

 

SP1+SP2+SP3 – conform studiilor de specialitate 
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ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  

PARCELĂ.  

 

SP1+SP2+SP3 – conform studiilor de specialitate 

 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 

 

SP1+SP2+SP3 – conform studiilor de specialitate 

 - se va asigura accesul din circulaţiile publice ale aleilor pentru întreţinere, aprovizionare şi 

vor fi tratate ca alei principale 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 

 

SP1+SP2+SP3: - parcajele se vor dimensiona şi dispune în afara circulaţiilor publice conform 

normelor specifice si proiectelor de specialitate; 

- Calculul capacităţii de parcare în funcţie de obiectiv, modul de amplasare si detaliile de proiectare 

se vor asigura in conformitate cu “Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor de 

autoturisme in localităţi urbane” (indicativ P132-93) si Anexa nr. 5 a Regulamentului General de 

Urbanism 

 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 

 

SP1+SP2+SP3 –  conform studiilor de specialitate, dar nu mai mult de P+2 

 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

 

SP1+SP2+SP3 –  conform studiilor de specialitate; 

- se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de  spaţii 

plantate. 

 

 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 

 

SP1+SP2+SP3 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii. Se vor asigura: alimentarea 

cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă şi iluminat public conform cerinţelor funcţionale ale 

fiecărei categorii de spaţiu plantat în care este admis accesul publicului 
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ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

 

SP1+SP2+SP3 plantaţiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie 

de spaţii plantate; 

- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puţin un arbore la patru locuri de parcare şi 

vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălţime. 

- se recomandă, din considerente ecologice şi de economisire a cheltuielilor de întreţinere de la 

buget, utilizarea speciilor locale adaptate condiţiilor climatice şi favorabile faunei antropofile 

specifice 

 

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI 

 

SP1+SP2+SP3  - conform normelor specifice existente; se recomandă în intravilan împrejmuiri 

transparente de 2,00 metri înălţime din care un soclu opac de 0,60 metri dublate de gard viu. 

- aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi in cazul aspectului exterior al 

construcţiei. 

- Se interzice vopsirea în culori stridente şi strălucitoare a imprejmuirilor. 

 

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

 

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  

 

SP1+SP2+SP3 - POT conform studiilor de specialitate; 

 

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  

 

SP1+SP2+SP3 – CUT  conform studiilor de specialitate; 
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GC – SUBZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

  

 

 

GC1 

 

SUBZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

 

 

GENERALITATI:  CARACTERUL ZONEI 

 

Zona gospodăriei comunale este situată în partea de est a teritoriului reglementat, în zona 

locuinţelor colective ale cartierului Electroprecizia şi reprezintă zona aferentă depozitării rezidurilor 

menajere. Acest depoztit va respecta normele sanitare şi de protecţia mediului în vigoare. 

 Zona GC este reprezentată în prezentul regulament de unitatea de referinţă UTR GC1 

 

GC1 - SUBZONA GOSPODĂRIEI COMUNALE 

 

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ. 

 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE. 

 

GC1  - amenajare platoformă depozitare gunoi menajer. Soluţia proiectului de specialitate trebuie 

să conducă la colectarea selectivă, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor 

refolosibile. 

 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. 

 

GC1 fără precizări 

 

 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE. 

 

GC1 – fără precizări 
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SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 

 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)  

 

GC1 – suprafaţa parcelei 87 mp; 

 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

 

GC1 - conform proiectului de specialitate; 

 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE 

ALE PARCELELOR 

 

GC1 - conform proiectului de specialitate; 

 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  

PARCELĂ.  

 

GC1 - conform proiectului de specialitate; 

 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 

 

GC1 – asigurarea acceselor carosabile pentru accesul maşinii de salubritate şi accesul pietonal 

pentru depozitrarea facilă; 

 

 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 

 

GC1 - nu este cazul ; 

 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 

 

GC1 –  conform proiectului de specialitate; 

 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
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GC1 - conform proiectului de specialitate; 

 

 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 

 

GC1: nu este cazul 

 

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

 

GC1 :- conform proiectului de specialitate 

 

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI 

 

GC1  - asigurarea protecţiei perimetrale prin împrejmuiri care să împiedice accesul animalelor sau 

depunerea gunoiului în mode neorganizat 

 

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

 

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  

 

GC1 - POT  conform proiectului de specialitate 

 

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  

 

GC1 – CUT  conform proiectului de specialitate 
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F – FÂNEȚE 

 

 Subzona fânețe are interdicție de constuire conform OUG 34/ 2013 și este situată in partea 
de Nord. Pentru realizarea unui profil constant de-a lungul carosabilului se vor efectua exproprieri 
pentru cauză de utilitate publică. Obtinerea autorizației de construire conform HG 525/96 în zona de 
fâneață afectată de extinderea drumului va fi conditionata de obtinerea avizului MDRT in 
conformitate cu prevederile art. 5, al. 7 din OUG 34/2013. 

 
C –SUBZONA CĂILOR DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ 

  

 

 

C 

Cc – SUBZONA CĂILOR DE CIRCULAŢIE CAROSABILĂ 

Cp - SUBZONA CĂILOR DE CIRCULAŢIE PIETONALĂ 
 

 

 

GENERALITATI:  CARACTERUL ZONEI 

 

Zona transporturilor este  reprezentată de reţeaua stradală. 

Sistemul major de circulaţie propus este alcătuit din străzi de categoria a III-a de colectare 

ce deservesc zona de locuit cu câte o banda de circulaţie pe sens (total 7,0m carosabil) şi câte un 

trotuar de o parte si de alta a carosabilului de 1,5m fiecare, excepție strada amplasata la Sud a 

zonei studiate, care nu are trotuar pe latura aflată spre sud si care se continua spre partea de Vest 

cu un drum de exploatare.  

 Pentru realizarea unui profil constant de-a lungul carosabilului se vor efectua exproprieri 

pentru cauză de utilitate publică. De asemenea pentru a avea cvartale cu parcele pe două rânduri 

deservite de căi de circulaţie pe toate laturile se propune transformarea funcţiunii lotului cu numărul 

cadastral 1448 din drum în zonă de locuire. Drumul vechi va fi translatat la est de loturile cu 

numerele cadastrale: 1449, 1450, 1451, 1452. 

 

 Zona C este reprezentată în prezentul regulament de două unităţi de referinţă UTR Cc şi UTR Cp 

 

Cc - SUBZONA CĂILOR DE CIRCULAŢIE CAROSABILĂ 

Cp - SUBZONA CĂILOR DE CIRCULAŢIE PIETONALĂ 
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SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ. 

 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE. 

 

Cc  - amenajare carosabil pentru asigurarea trasportului rutier 

Cp – amenajare pietonală pentru asigurarea trasnportului si accesului pietonal în zonele de locuit, 

de servicii, comerţ, spaţii verzi, locuri de joaca, functiuni publice şi de gospodărie comunală. 

 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. 

 

Cc+Cp -  locuri de parcare amenajate corespunzător şi amplasate conform planşei de reglementări 

U2.2. 

 

 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE. 

 

Cc+Cp – se interzic orice utilizări care afectează buna funcţionare şi diminuează posibilităţile 

ulterioare de modernizare sau extindere;  

- se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru: 

- lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse 

- modernizarea intersecţiilor; 

- realizarea spaţiilor de parcare; 

- se interzic pe terenurile vizibile din circulaţiile publice rutiere: depozitări de materiale, 

piese sau utilaje degradate, amenajări de şantier abandonate, platforme cu suprafeţe 

deteriorate, construcţii degradate, terenuri lipsite de vegetaţie, gropi de acumulare a 

apelor meteorice, depozite de deşeuri etc.; 

 -  în zona de siguranţă şi protecţie aferentă drumurilor este  interzisă  autorizarea 

următoarelor lucrări: 

- construcţii, instalaţii, plantaţii sau amenajări care prin amplasare, configuraţie sau 

exploatare impietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului sau 

prezintă riscuri de accidente; 

- panouri independente de reclamă publicitară. 
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SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 

 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)  

 

Cc+Cp – nu este cazul; 

 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

 

Cc+Cp – nu este cazul; 

 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE 

ALE PARCELELOR 

 

Cc+Cp – nu este cazul; 

 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  

PARCELĂ.  

 

Cc+Cp – nu este cazul; 

 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 

 

Cc+Cp – vor asigura accesul în incinte numai direct din circulaţie publică 

 

 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 

 

Cc+Cp – nu este cazul; 

 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 

 

Cc+Cp – nu este cazul; 

 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

 

Cc+Cp – nu este cazul; 
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ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 

 

Cc+Cp – nu este cazul; 

 

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

 

Cc+Cp – amenajarea peisageră a spaţiilor libere în limitele standardelor tehnice de siguranţă a 

circulaţiei; 

 

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI 

 

Cc+Cp – nu este cazul; 

 

 

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

 

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  

 

Cc+Cp – nu este cazul; 

 

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  

 

Cc+Cp – nu este cazul. 
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