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MEMORIU DE PREZENTARE  

La proiectul in faza PLAN URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul 

CONSTRUIRE LOCUINTE, DN 1A 

MUNICIPIUL SACELE,  judetul BRASOV 

Intocmit in conformitate cu prevederile Reglementarii Tehnice – Ghid privind 

metodologia de elaborare  si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal – 

INDICATIV GM-010-2000, aprobat prin Ordin nr. 176/N/2000 al ministrului 

lucrarilor publice si amenajarii teritoriului 

 

1. INTRODUCERE  

 Date de recunoastere a investitiei : 

- denumirea obiectivului :    CONSTRUIRE LOCUINTE, DN 1A 

- localitatea :                        MUNICIPIUL SACELE, JUDETUL BRASOV 

- initiatori :                           KISS TAMAS, KOVACS ENIKO 

 Obiectul lucrarii : 

Proiectul de fata propune realizarea unei microzone de locuit in municipiul Sacele, pe 

un teren situat in partea de nord- vest a municipiului, intr-un areal aflat in  intravilan, 

UTR 6 – zona de locuinte individuale si functiuni complementare pentru care s-a 



instituit interdictie temporara de construire pana la intocmirea si aprobarea unui Plan 

Urbanistic Zonal.  Zona vizata de prezenta documentatie se doreste a fi reglementata 

in concordanta cu prevederile regulamentului general de urbanism si cu caracteristice 

naturale si construite ale vecinatatilor apropiate. Se intentioneaza parcelarea terenului 

in 14 parcele, 12 dintre ele cu suprafata de cca 380 mp si doua cu suprafata de cca. 

1.200 mp, pe care se doreste construirea catei unei cladiri de locuit, anexe, si 

amenajarea unie curti si a unei gradini. Cladirile vor avea regim de inaltime maxim 

parter + mansarda.  Se propun amenajari exterioare necesare si imprejmuirea fiecarei 

parcele.   

Ansamblul se contureaza ca o micro-zona de locuit, in intravilanul existent, cadrul 

natural si construit apropiat oferind valentele corespunzatoare pentru acest obiectiv.  

Solicitari ale temei program : 

Tema program definita de proprietarii terenului studiat, se refera la urmatoarele 

elemente : 

Se vor amplasa 14 cladiri de locuit individuale, independente, pe loturi dezmembrate, cu 

acces de pe un drum de incinta interior, cu posibilitatea de a mobila loturile astfel incat 

ele sa functioneze corect fara a se deranja unele pe altele.  

Accesul se va realiza de pe un drum de exploatare existent, DE 210, aflat la sud-est fata 

de amplasament, adiacent acestuia.  

Constructiile principale vor fi orientate  astfel incat sa beneficieze de iluminat natural si 

insorire eficienta. In interiorul parcelelor se vor proiecta spatii de acces carosabil si 

pietonal, spatiu de parcare, curte, gradina si zone verzi amenajate. 

Se vor asigura utilitatile necesare : alimentare cu energie electrica de la reteaua de 

distributie a energiei electrice din zona, alimentare cu apa de la reteaua centralizata din 

zona, alimentare cu gaze naturale de la sistemul de distributie existent in zona, canalizare 

menajera prin racord la sistemul centralizat de colectare a apelor uzate menajere din zona. 



      Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata. 

 

Localizare si istoric : 

Municipiul Săcele (Langendorf, Siebendörfer; Négyfalu város, Szecseleváro), poarta de 

acces către masivele Ciucaş şi Piatra Mare, se află pe cursul raului Târlung, parte a 

regiunii istorice Tara Bârsei. 

Este situat în partea de sud-est a judeţului, la 15 Km de orașul Braşov. Este străbătut de 

DN1A (Braşov – Vălenii de Munte – Ploieşti) şi de DN1 (Bucureşti – Braşov), principala 

arteră naţională. 

 

Fiind amplasat la sud-est de municipiul Braşov, în imediata vecinătate a acestuia, Săcele 

este una din cele 18 localităţi care intră în componența Zonei Metropolitane Brașov. 

Teritoriul localităţii, în suprafață totală de 34.466 hectare, se învecinează la vest cu 

municipiul Brașov și orașul Predeal, la nord cu comunele Hărman și Tărlungeni, la nord-

est cu comuna Vama Buzăului iar la est şi sud-est cu teritoriul judeţului Prahova 

(comunele Valea Doftanei, Măneciu și oraşul Azuga). Conexiunile rutiere cu aceste 

localităţi sunt asigurate prin reţeaua de drumuri naţionale (DN1 și DN1A) şi judeţene (DJ 

103A, 103B, 102I). Localitatea nu beneficiază de acces direct la rețeaua feroviară 

națională. 

Municipiul Săcele are o populaţie totală de 34.215 locuitori, din care 65,65% sunt 

români, 20,16% sunt maghiari, 1,07% sunt romi, 0,22% sunt germani, 0,10% de alte 

etnii, în timp ce 12,81% nu și-au declarat etnia. La nivelul municipiului, un număr de 

1269 operatori economici și-au depus bilanțurile contabile aferente anului 2012, sectorul 

comerțului și al serviciilor fiind cel mai bine reprezentat în condițiile în care activitățile 

industriale au înregistrat în general un recul în anii ’90. În Săcele se practică agricultura şi 

zootehnia, chiar dacă la o scară relativ redusă. De asemenea, sectorul turismului se află în 

continuă dezvoltare, având în vedere patrimoniul cultural istoric şi potenţialul natural de 

care dispune localitatea. 

Localităţile Baciu, Turches, Cernatu şi Satulung au constituit încă de mult o unitate 

aparte, din cauza aşezării lor apropiate, la poalele masivului muntos Bunloc (1187 m) şi 



al muntelui Highiş (1058 m). Cernatu a fost din timpurile vechi localitatea principală, 

reşedinţa şi a parohiei romano-catolice, de la care s-au separat, dupa acceptarea reformei 

lutheriene, în 1644 Satulung,  in 1808 Baciu şi in 1886 Turches, ca parohii aparte. Zona 

era locuită încă din antichitate, în urma umor săpături arheologice fiind descoperite aici 

aşezări dacice. Despre Săcele apar documente în anul 1366, când un act atesta faptul ca 

regele Ungariei, Ludovic de Anjou, daruieşte unui curtean cu drept de moştenire 

posesiunile din Ţara Bârsei aflate între Timiş şi Tărlung: Satulung, Cernatu, Baciu si 

Turcheş. Toponimul „Săcele” este menţionat pentru prima dată într-o scrisoare a 

voievodului muntean Vlad Călugărul (1482-1495) către magistratul Braşovului. Cei mai 

vechi locuitori ai acestui ţinut au fost mocanii săceleni, adica ciobanii locului. Mocanii 

aveau o situaţie materială înfloritoare, deţineau mii de oi, cele şapte sate sacelene fiind 

printre cele mai bogate localităţi. Prosperitatea economică a condus şi la dezvoltarea 

vieţii culturale, în Sacele fiind contruite numeroase biserici şi monumente. De la mocanii 

săceleni s-au păstrat unele obiceiuri si sărbători precum Sântilia şi Balul Plăcintelor.  În 

preajma secoleleor XIII-XIV în zonă s-a asezat o populaţie maghiară însemnată. 

Etnografia maghiarilor, numiţi şi ceangăi, păstrează o serie de elemente autohtone 

străvechi, dar şi elemente asimilate în urma convieţuirii cu românii şi saşii. Oraşul 

modern Săcele a fost construit administrativ în anul 1950, din teritoriul primelor 4 din 

cele 7 comune săcelene : Baciu, Turches, Cernatu, Satulung, Tarlungeni, Purcareni, 

Zizin. 

Săcele a fost declarat municipiu în data de 6 iunie 2000. 

Localitatea Săcele face parte din Zona Metropolitană Braşov, areal definit prin libera 

asociere, încă din anul 2005, în cadrul Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare 

Durabilă Braşov, a municipiului Brașov împreună cu comunitățile din aria sa de 

influență. În prezent, Zona Metropolitană Brașov reprezintă un teritoriu funcțional cu o 

populație totală de peste 400.000 de locuitori, din care fac parte următoarele unități 

administrativ teritoriale: municipiile Brașov, Codlea și Săcele, orașele Ghimbav, Predeal, 

Râșnov, Zărnești, comunele Bod, Budila, Cristian, Crizbav, Feldioara, Hălchiu, Hărman, 

Prejmer, Sânpetru, Tărlungeni și Vulcan. Zona Metropolitană Brașov asigură un cadru 

unitar şi coordonat al dezvoltării spaţiale în arealul astfel delimitat, ponind de la premisa 



că Municipiul Braşov reprezintă, împreună cu localităţile înconjurătoare un sistem 

funcţional coerent, structurat în urma unui lung proces istoric. Astfel se poate asigura 

suportul spaţial pentru dezvoltările strategice multisectoriale din acest teritoriu şi este 

facilitat accesul comunităților membre la sursele nerambursabile de finanțare. 

Evoluția demografică in ultimul deceniu este pozitiva, numarul populatiei a crescut si 

populatia a intinerit pe un trend sustinut. Evolutia din ultimii ani a municipiului Sacele a 

influențat și sistemul educativ și al formării profesionale. Natalitatea, migrația externă și 

nivelul de trai au influențat în mod direct evoluția populației școlare și, pe cale de 

consecință, a tuturor indicatorilor legați de aceasta: personal didactic, unități de 

învățământ. Astfel, în anul școlar 2012-2013, în cele 10 unități școlare existente pe raza 

localității învățau în total 4956 de elevi, repartizați pe diferite tipuri de învățământ. 

Evenimente traditionale si culturale la nivelul municipiului : 

Printre aceste evenimente „tradiționale” se numara : Sântilia - Târgul feciorilor - 

sărbatoare ce se organizează anual în jurul datei de 20 iulie. Este o sărbătoare de origine 

pastorală (ocupația tradițională a mocanilor săceleni) și se desfășoară în Poiana 

Angelescu sub forma unei serbări câmpenești ;  Serbarea populară maghiară de Sf. Mihail 

organizată în fiecare an în jurul datei de 19 septembrie de către etnicii maghiari pentru 

promovarea tradițiilor culturale și locale ale acestei comunități ;  Festivalul Toamnei – 

sărbătoare organizată la începutul lunii octombrie pentru prezentarea produselor agricole 

și organizarea de manifestări culturale: dansuri și muzică populară ;  Balul Plăcintelor 

Mocănești – sărbătoare ce se organizează anual în săptămâna premergătoare intrării în 

postul Paștelui (de lăsata secului) de către Asociația Cultural Sportivă „Izvorul” ; 

Festivalul interetnic 7 sate, organizat o singură dată în anul 2013 de către municipalitate 

în parteneriat cu Asociația Cultural Sportivă „Izvorul” și Asociația HMIK, manifestare ce 

a beneficiat de finanțare din partea Administrației Fondului Cultural Național și care a 

reunit sub aceeași umbrelă culturale toate cele trei etnii din Săcele;  Zilele meșteșugurilor 

tradiționale săcelene, manifestare organizată pentru prima dată în toamna anului 2013 de 

către Primăria Municipiului Săcele în parteneriat cu Asociația Creatorilor de Artă 

Tradițională și Contemporană Brașov, cu finanțare din partea Administrației Fondului 



Cultural Național, în cadrul căreia au fost organizate demonstrații meșteugărești cu 

caracter interactiv. 

Municipiul are multe obiective turistice antropice si monumente: 

Ansamblul “Mocănime” – sec. XIX-XX 

Biserica ortodoxa “Adormirea Maicii Domnului” din Satulung – sec XIX 

Ansamblul bisericii ortodoxe “Sf. Adormire a Maicii Domnului” din Turcheş – sec. 

XVIII-XIX 

Biserica ortodoxa “Sf. Nicolae” din Baciu – 1808-1809 

Ansamblul bisericii Ortodoxe „Sfântul Nicolae” din Cernatu – sec XVIII 

Biserica Ortodoxă „Sfinţii Arhangheli” din Satulung – sec XVIII 

Biserica Catolică – Turcheş 

Biserica Evanghelică Lutherană – Baciu 

Biserica Evanghelică Lutherană – Turcheş 

Biserica Evanghelică Lutherană – Cernatu 

Biserica Evanghelică Lutherană – Satulung – Joseni 

Biserica Evanghelică Lutherană – Satulung – Suseni 

Biserica reformata din Satulung 

Situl arheologic Bolnoc 

Casa Dijmelor si Muzeul etnografic din Săcele 

Casa memorială Darie Magheru – Turcheş 

Troiţa din lemn din Baciu, Troiţa din piatră (Str. Canalului), Troiţa din strada Corbului, 

Troiţa din strada Mihai Viteazu, Troiţa din strada Jinga 

Statuia soldatului necunoscut – strada Piaţa Libertăţii 

tatuia poetului Mihai Eminescu – parcul Electroprecizia 

Statuia poetului Petofi Sandor – parohia Bisericii din Joseni 

 

De asemenea,  numeroase obiective turistice naturale se ofera vizitatorilor : 

Canionul Şapte Scări 

Tamina, Cascada din roci calcaroase 

Peştera de gheaţă din masivul Piatra Mare 



Prăpastia Ursului 

Cabana şi Dealul Bunloc 

Municipiul Săcele are trei cartiere mari de blocuri de locuinţe şi un cartier de vile : 

Cartierul Movilei care este situat între centrul municipiului şi varianta ocolitoare  tronson 

I a Săcele-lui cu str. Câmpului; 

Cartierul Ştefan cel Mare situat de asemenea între centrul municipiului şi varianta 

ocolitoare tronson I şi II a Săcele-lui cu str. Câmpului; 

Cartierul Electroprecizia  situat între varianta ocolitoare tronson II si iesirea spre DN1A 

şi  DJ103B; 

Cartier ANL Bolnoc situat pe partea dreaptă la intrarea în Braşov dinspre Predeal; 

 

Legaturi rutiere si feroviare : 

Rutier: Legătura municipiului Săcele cu Braşovul este asigurată printr-o reţea de 

autobuze care efectuează zilnic 120 de curse dus-întors. 

Rutier: Accesul rutier, dinspre cele mai importante centre urbane si puncte de frontiera, 

prin intermediul unor drumuri de mare importanta nationala, se realizeaza astfel: 

E 60 (Constanta-Urziceni-Bucuresti-Ploiesti- Predeal-Săcele-Braşov-Cluj Napoca-

Oradea) 

E 574 ( E 70/E 79/Craiova-Pitesti-Brasov/Sacele-Bacau/E 81) 

DN 1A (Bucuresti-Buftea-Ploiesti-Cheia-Săcele/E 60) 

Feroviar: Accesul la calea ferata se face prin statia Brasov (situata la cca 16 km), situata 

pe magistrala Bucuresti-Brasov-Cluj Napoca-Oradea sau prin halta Darste (situata la cca 

6 km), pentru trenuri personale, de pe acceaşi magistrală feroviară.  

Municipiul Săcele a beneficiat până la începutul anilor 1960 de o cale ferată suburbană 

prin care se asigura legătura fostelor sate Baciu, Turcheș și Cernatu cu municipiul 

Brașov, prin Dârste. Calea ferată menționată a fost treptat desființată odată cu dezvoltarea 

celor două 40 localități și reorganizarea circulației urbane, astfel încât, în prezent, 

municipiul Săcele nu are acces direct la rețeaua feroviară națională. În aceste condiții, 

pentru accesul la transportul feroviar pe distanțe scurte și medii, cu trenuri Regio, 

locuitorii municipiului pot opta pentru Halta Timișul de Jos sau Stația Dârste Brașov, 



ambele situate în imediata vecinătate a teritoriului administrativ al Municipiului Săcele, 

pe Magistrala 300. Pentru călătorii pe distanțe lungi și internaționale, este preferată stația 

CFR Brașov, care reprezintă un nod feroviar important la intersecția magistralelor 200, 

300 și 400. 

Conditii de relief si clima : 

Județul Brașov și implicit municipiul Săcele se încadrează în zona climatului temperat-

continental, caracterizată de nota de tranziţie între clima temperată de tip oceanic şi cea 

temperată de tip continental. Trăsăturile generale ale climei zonale, regionale şi de sector 

sunt puternic modificate de condiţiile fizico-geografice locale. Sub influenţa reliefului 

muntos, se realizează o compartimentare a climatului general şi o etajare evidentă a 

fenomenelor climatice. Temperatura medie multianuală a aerului la nivelul judeţului 

Braşov este de 8ºC, temperatura maximă absolută fiind de 37,3ºC în luna august iar 

temperatura minimă depăşind în timpul lunilor de iarnă valoarea de - 25 ºC. Pe parcursul 

anului 2013, s-a înregistrat o tendință de creștere a temperaturii medii anuale, aceasta 

fiind cu 1,5 ºC mai mare decât norma climatologică anuală. Aceste valori și tendințe 

caracterizează și condițiile climatologice de la nivelul municipiului Săcele. Dată fiind 

amplasarea localităţii în zona montană, puternic influențată de Masivele Piatra Mare și 

Ciucaș, temperaturile cele mai reduse se înregistrează pe parcursul lunii ianuarie. 

Numărul mediu al zilelor de vară este de aproximativ 60-70 de zil pe an, în timp de 

numărul mediu al zilelor de iarnă este de 50 de zile. Durata medie a intervalului fără 

îngheţ este de 140 - 160 zile anual. Umiditatea aerului se încadrează în limitele 

înregistrate la nivel judeţean, cu valori medii anuale de 75%.  Vânturile sunt puternic 

influenţate în privința direcției și a vitezei de relieful și de amplasarea localității în 

vecinătatea Masivelor Piatra Mare și Ciucaș. Ca urmare a acestor condiții, vânturile 

dominante sunt cele din direcția est, sud-est, cu viteze medii de 7 m/secundă pe culmi și 

de 3 m/secundă în zona depresionară/colinară. Alături de acestea se fac simțite și o serie 

de vânturi locale – așa numitele brize de munte și Vântul Mare (Mâncătorul de zăpadă) 

care se manifestă la începutul primăverii. Vara predomină vânturile oceanice umede din 

vestul Europei, care determină ploile bogate din acest anotimp. Cantitățile medii anuale 

de precipitații variază de la o zonă la alta, fiind în general mai însemnate cantitativ în 



zona masivelor Piatra Mare și Ciucaș și mai reduse în zona depresionară în care este 

amplasat intravilanul localității Săcele. Global, numărul mediu anual al zilelor de 

precipitații este de 140 de zile, valoare caracteristică județului Brașov. Precipitațiile cele 

mai abundente se produc în general pe parcursul lunilor de primăvară-vară. Pe parcursul 

verii, ploile torenţiale sunt destul de frecvente, fiind însoţite de grindină şi trăsnete şi 

depăşind uneori valoarea de 30-40 l/m2 . Într-o iarnă obişnuită, ninsorile cad aproximativ 

35 de zile pe an, numărul mediu de zile cu straturi de zăpadă fiind de aproximativ 55 de 

zile în zonele joase și 215 în cazul culmilor montane. 

Obiective de dezvoltare ale municipiului Sacele propuse prin Strategia de dezvoltare a 

municipiului pentru perioada 2014 0 2020 sunt dupa cum urmeaza : 

Modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere: 

– Îmbunătățirea mobilității persoanelor și mărfurilor pe teritoriul localității 

– Extinderea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare  

– Creşterea eficienţei energetice şi a gradului de utilizare a resurselor regenerabile 

– Implementarea de măsuri eficiente de protecție a mediului. 

– Stimularea antreprenoriatului și a inițiativelor de economie socială  

– Dezvoltarea structurilor de sprijinire a mediului de afaceri  

– Dezvoltarea industriei bazată pe sectoare cu valoare adăugată înaltă  

– Susținerea formelor ecologice de agricultură și zootehnie 

– Dezvoltarea infrastructurii turistice, sportive și de agrement  

– Valorificarea identităţii cultural-istorice a localității  

– Promovarea eco-turismului și a altor forme de turism de nișă  



– Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor turistice și a celor conexe 

- Creşterea calităţii activităților educaţionale și de formare profesională  

– Diminuarea riscului de excluziune socială a grupurilor vulnerabile  

– Dezvoltarea infrastructurii socio-educaționale şi de sănătate şi a serviciilor specializate 

– Promovarea unei agende culturale diverse şi atractive și crearea infrastructurii suport 

– Implementarea unor instrumente eficiente de dezvoltare strategică şi urbanistică 

– Furnizarea de servicii publice diverse şi de calitate  

– Crearea platformelor de interoperabilitate între administraţia publică locală, mediul 

afaceri și cetăţeni. 

Intreaga viziune de dezvoltare a municipiului este coordonata de principiul «  Municipiul 

Sacele – din nou o comunitate prospera « - printr-o dezvoltare competitiva si durabila, in 

corelare cu Planul Integrat de Dezvoltare a Polului de Creştere Braşov. 

Direcţii strategice de dezvoltare ale municipiului Săcele, definite de strategie, sunu : 

-  Modernizarea infrastructurii și conservarea mediului înconjurător  

- Creşterea eficienţei şi competitivităţii administrativ-teritoriale  

- Asigurarea premiselor de infrastructură pentru creşterea competitivităţii economice 

-  Managementul sistematic al mediului si resurselor naturale  

- Dezvoltarea de structuri urbane durabile şi a mobilităţii.  

- Creșterea nivelului calității vieții  

-  Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor sociale  

- Dezvoltarea activităţilor de cercetere – inovare  

- Promovarea politicilor şi instrumentelor de eficienţă energetică  

- Dezvoltarea competitivă și durabilă a economiei săcelene  

- Dezvoltarea economică competitivă şi durabilă  



- Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor  

- Promovarea unei agriculturi sustenabile  

- Dezvoltarea turismului şi a serviciilor conexe  

- Conservarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi istoric  

- Dezvoltarea şi promovarea potenţialului turistic  

- Dezvoltarea sectorului socio-educațional  

- Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor sociale  

- Dezvoltarea resurselor umane  

- Crearea instrumentelor de standardizare, monitorizare şi evaluare a formării 

profesionale  

- Perfecţionarea resurselor umane din domeniul social (sănătate, educaţie, cultură, 

asistenţă socială, agrement, siguranţa publică, intervenţii în situaţii de urgenţă, etc. 

- Promovarea politicii de flexisecuritate  

- Îmbunătățirea orientării şcolare şi vocaţională  

- Dezvoltarea capacității administrative prin cresterea eficienţei şi competitivităţii 

administrativ-teritoriale  

- Armonizarea planificării strategice şi urbanistice.  

- Crearea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a procesului de dezvoltare. 

-  Crearea platformelor de interoperabilitate între administraţia publică locală şi 

mediul de afaceri  

- Dezvoltarea capacităţii administrative 

 Surse documentare : 

La baza elaborarii propunerilor prezentului proiect au stat urmatoarele documentatii 

existente : 

- Planul Urbanistic General al municipiului Sacele aprobat prin HCJ / HCL 23 / 

2001;  4 / 2014.  

- Strategia de dezvoltare a municipiului Sacele intre anii 2014 - 2020 

- Date statistice 

- Site-uri oficiale 



- Legislatia in vigoare. 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII  

 Evolutia zonei : 

Date privind evolutia zonei : 

Amplasamentul studiat se afla situat in perimetrul intravilan al municipiului Sacele. 

Amplasamentul  se intinde pe un teren plan, cvasiorizontal.  Terenul este acoperit de 

culturi agricole in timpul verii,  pe teren exista un stalp electric al unei linii de 20 kv, 

in rest nu exista pe teren constructii ori amenajari speciale. 

Localitatea cuprinde numeroase obiective de interes turistic, monumente si areale cu 

valoare naturala si construita deosebita. Turismul este o ramura importanta a 

serviciilor care se va dezvolta in zona, odata cu cresterea economica generala, 

dezvoltare preconizata pentru urmatorul interval avand in vedere numeroasele 

oportunitati existente la nivelul municipiului.  

Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii : 

Intreaga zona este influentata hotarator de situarea favorabila in cadrul judetului, de 

apropierea de municipiul Brasov,  de accesibilitatea din directiile importante de 

interes, pe culuare de circulatie rutiera importante.  

Potential de dezvoltare : 

Strategia de dezvoltare a municipiului Sacele cuprinde ca directie principala 

dezvoltarea echilibrata si integrata a teritoriului  municipiului. Acesta dezvoltare este 

sustinuta de argumente demografice ( cresterea si intinerirea populatiei ), de existenta 

de resurse locale si de forta de munca calificata la nivelul localitatii si imprejurimilor. 

Dezvoltarea, gandita in stransa relatie cu devzoltarea municipiului Brasov, ca pol 

principal in zona,  este o garantie a dezvoltarii durabile si echilibrate, capabila sa 

deschida noi perspective progresului local si economiei generale a municipiului,  



oportunitati importante pentru inscrierea acestuia pe un trend de dezvoltare 

accelerata.  

Incadrarea in localitate : 

Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii : 

 Elemente ale cadrului natural : 

Zona studiata este situata in intravilanul municipiului Sacele. 

Suprafata totala de teren studiata este de 8.800 mp, aflata in prorietatea privata a unor 

persoane fizice. Terenul figureaza in CF nr.111649, 111650,  Sacele. Folosinta 

actuala a terenului este arabil in intravilan. 

 

CONDITII GEOTEHNICE : 

 

Prin grija beneficiarului se va elabora studiul geotehnic al zonei, documentatie care se va 

atasa la prezenta documentatie P.U.Z. 

 

 Circulatia  

Aspecte critice privind desfasurarea, in cadrul zonei a circulatiei rutiere, feroviare, 

navale, aeriene  

 

Situat la sud est de municipiul Brașov, în imediata vecinătate a acestuia, localitatea 

Săcele beneficiază de acces la o serie de artere rutiere de importanță județeană și 

națională care îi asigură conexiunea atât cu celelalte comunităţi ale Zonei 

Metropolitane Braşov cât şi cu alte localităţi de la nivel local, regional și național. 

Teritoriul administrativ al localității este străbătut de următoarele drumuri:  Drumuri 

naţionale/ europene • DN1 (Borș - Cluj –Brașov- București - Urziceni – Hârșova – 

Constanța) • DN 1A (București – Buftea – Ploiești – Cheia – Pasul Bratocea – Săcele 

– Brașov) care se suprapune pe o lungime de 8,479 km pe centura ocolitoare a 

municipiului,  DN1 tranversează teritoriul municipiului Săcele la limita 

administrativă a acestuia cu municipiul Brașov. Fluxurile ridicate de circulație 



înregistrate constant pe DN1 afectează indirect localitatea în special la final de 

săptămână, când circulația din/în direcția București – Ploiești este deviată pe DN1A. 

Totodată, din anul 2005, traficul greu de pe DN1 a fost deviat pe DN1A, ceea ce a 

condus la blocaje de trafic şi a generat valori ridicate de poluare sonică şi atmosferică 

la nivelul localităţii, situație numai parțial rezolvată prin darea în funcțiune a centurii 

ocolitoare a municipiului. DN1A se desprinde din DN1 la intersecția cu Bdul Calea 

București și Centura Ocolitoare a Municipiului Brașov printr-un nod de sistematizare 

a circulației. Drumuri județene • DJ 103A (Brașov – Zizin) • DJ 103B (Săcele – 

Cărpiniș- Budila – Teliu) - aproximativ 0,49 Km în intravilanul localității Săcele • DJ 

102l (Câmpina – Valea Doftana – Săcele - aproximativ 13,68 km lungime pe 

teritoriul administrativ al localității. 

Calitatea drumurilor naționale și județene care traversează teritoriul administrativ al 

localității este în general bună, inclusiv ca urmare a lucrărilor de întreținere și 

reabilitare care se execută constant. Alături de aceste artere, teritoriul localității este 

acoperit de o rețea de aproximativ 120 de km de drumuri locale la care se adaugă 

conform datelor din Registrul cadastral al parcelelor Săcele drumuri de exploatare 

(inclusiv forestieră) în lungime totală de 307,73 km. Drumurile locale sunt în 

proporție de 53% modernizate, beneficiind de de îmbrăcăminte asfaltică, în timp ce 

38% sunt de macadam si 9% din pământ. Autoritățile publice locale realizează 

constant investiții pentru modernizarea infrastructurii rutiere, aceastea vizând inclusiv 

39 drumurile de exploatare (precum proiectul PNDR „Reabilitare drum forestier 

Tărlung, L=10,30 km). Drumurile locale includ și rețeaua stradală a municipiului 

Săcele, aceasta fiind formată în ceea mai mare parte de străzi din categoriile III și IV 

dar și din câteva tronsoane de străzi de categoria a II –a. Arterele principale din 

interiorul localității sunt B-dul Brașovului și B-dul Moroianu, care traversează 

municipiul Săcele de la Vest la Sud Est şi în care debuşează străzi de categoria a-III-a 

prin care se asigură legătura cu zonele rezidenţiale şi cele industriale. Viteza legală de 

deplasare în interiorul municipiului Săcele este de maxim 50 km/h. 

Accesul la amplasamentul vizat se poate realiza pe DE 210, care leaga strazile Avram 

Iancu si Ciucas si este cvasiparalel cu DN 1A. Ampriza DE 210 este necesar a fi 

modernizata, sens in care, pe latimea frontului amplasamentului s-au prevazut spatiile 



necesare largirii si modernizarii in perspectiva. In momentul de fata traseul DE 210 

este practicabil. 

Capacitati de transport, greutati in fluenta circulatiei, incomodari intre tipurile de 

circulatie, precum si dintre acestea si alte functiuni ale zonei, necesitati de 

modernizare a traseelor existente si de realizare a unor artere noi, capacitate si 

trasee ale transportului in comun, intersectii cu probleme, prioritati. 

In momentul de fata , circulatia pe tronsonul drumului local de pe care se poate accede la 

terenul studiat se desfasoara fluent, nu am identificat incompatibilitati intre tipurile de 

circulatie sau dintre acestea si alte functiuni. 

 Ocuparea terenurilor : 

Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata : 

Zona de amplasament vizata se intinde pe un teren in suprafata totala de 0,88 ha. 

Functiunile actuale sunt de exploatatie agricola in inravilan ( arabil 8.800 mp ). Pe teren 

exista un stalp electrice al unei linii de 20 kv. In rest nu exista constructii sau amenajari 

pe teren. 

Relationari intre functiuni . 

Sub aspectul pozitiei , zona studiata se afla la nord-vest de centrul municipiului, spre 

limita teritoriului administrativ al municipiului Brasov. Vecinatatile sunt: la nord zona de 

locuinte, la sud – est drum local DE 210, la est si vest terenuri libere.  

Nu exista functiuni deosebite in imediata vecinatate, nu se pune problema relationarii 

intre acestea, decat zone de locuitin intravilan. 

Gradul de ocupare a zonei cu fond construit : 

Pe teren nu exista constructii si amenajari, altele decat un stalp electric al unei linii 

aeriene electrice de 20 kv.  



Aspecte calitative ale fondului construit : 

Constructiile din apropiere ( in intravilanul municipiului ) sunt locuinte in mare 

majoritate, gospodarii cuprinzand si anexe gospodaresti, starea lor este relativ buna. 

Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele invecinate: 

Zona este traversata de culuarul tehnic LEA 20 kv in partea de nord – vest a acestuia, cu 

zona de protectie de 24 m in axul liniei ( 2 x 12 m ) 

Este posibil racordul la toate utilitatile urbane care se desfasoara pe strada Ciucas si 

strada Avram Iancu. Se va evalua in fazele urmatoare de proiectare care este solutia cea 

mai potrivita de racord. 

Asigurarea cu spatii verzi : 

Terenurile care compun amplasamentul sunt ocupate in timpul verii de vegetatie agricola 

sau vegetatie spontana. Nu exista pe amplasament  spatii verzi special amenajate cu rol 

decorativ sau de protectie. 

Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine : 

Nu am constatat riscuri sau hazard la inundare, ori alunecari de teren. Studiul geotehnic 

va identifica eventualele riscuri si se vor lua masurile care se impun daca va fi cazul in 

fazele urmatoare de proiectare. 

Bilant teritorial – situatia existenta 

Specificatie ha % 

suprafata totala reglementata 0,88 100,00 

suprafata ocupata de constructii 0,00 0,00 

suprafata ocupata de circulatii carosabile 0,00 0,00 

suprafata ocupata de circulatii pietonale 0,00 0,00 

suprafata ocupata de echipare edilitara 0,04 4,54 



suprafata ocupata de vegetatie spontana / agricola 0,84 95,46 

Suprafata ocupata de curti si gradini 0,00 0,00 

suprafata totala ocupata 0,88 100,00 

Suprafata ocupata cu destinatii speciale 0,00 0,00 

procent de ocupare a terenului P.O.T. 0,00 % 

coeficient de utilizare a terenului C.U.T. 0,00 

 

Principalele disfunctionalitati : 

Pentru accesul carosabil in incinta s-a propus largirea amprizei existente a drumului local 

la 7,00 m.  Se va asigura accesul autoturismelor, altor autovehicule si utilitarelor in 

conditiile impuse de reglementarile in vigoare ( autovehicule de stins incendiul, salvari, 

autoutilitare, politie si altele ). 

 Echipare edilitara : 

Stadiul echiparii edilitare a zonei, in corelare cu infrastructura localitatii ( debite 

si retele de distributie apa potabila, retele de canalizare, retele de transport 

energie electrica, retele de telecomunicatie, surse de alimentare cu caldura, 

posibilitati de alimentare cu gaze naturale ) 

In zona studiata exista retea de distributie a energiei electrice la care se poate face 

racordul obiectivelor propuse, in mai multe alte variante de alimentare. Solutia va fi 

definitivata pe baza proiectului de specialitate pentru alimentarea zonei.  

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA : 

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Municipiul Săcele este 

asigurată din reţeaua SC FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Sud. Necesarul de 

consum este asigurat din Sistemul Energetic Naţional, principalele surse de 

alimentare fiind reprezentate de S.C. HIDROELECTRICA S.A. şi producători 

independenţi de la nivel naţional. 



 

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor locali se realizează prin intermediul 

staţiei de transformare Săcele (110/20 kV), care este racordată la LEA 110 KV - 

Braşov - Dârste - Intorsura Buzăului. Teritoriul administrativ al municipiului Săcele 

este traversat de liniile electrice aerene de înalta tensiune LEA 400 kV Brașov – 

Borzești și LEA 110 kV Brașov - Dârste - Întorsura Buzăului - Covasna - Târgul 

Secuiesc - Sfântul Gheorghe. Alimentarea se realizează din linii de distribuţie publică 

de medie tensiune, care, racordate la stația de transformare de 110 kv, asigură 

legătura între surse şi consumatorii casnici, edilitari, terţiari și, parțial, cei industriali. 

ALIMENTAREA CU APA : 

Exista retea centralizata de alimentare cu apa la care se poate face racordul pe strada 

Ciucas sau pe strada Avram Iancu. 

În prezent, captarea, tratarea în vederea potabilizării, înmagazinarea, pomparea si 

distribuţia apei potabile la nivelul municipiului Săcele este asigurată de Compania 

Apa Brașov. Alimentarea cu apă a municipiului Săcele este asigurată din următoarele 

surse de suprafaţă și subterane: Lacul de acumulare Tărlung, realizat în anii 1971-

1975, cu obiectivul principal de asigura alimentarea cu apă a municipiilor Săcele și 

Brașov, apărarea împotriva inundațiilor și producția de energie electrică. Suprafața 

lacului este de 148 de hectare, iar capacitatea actuală este de 18,3 milioane de metri 

cubi, urmând să crească la 28 milioane metri cubi în urma supra-înălțării proiectate a 

barajului. Debitul maxim asigurat este de 1416 l/s. Captarea de izvoare din Poiana 

Anghelescu – debit maxim 3,00 l/s. Captarea de izvoare Turcheș – debit maxim 4,90 

l/s.  Captarea de izvoare Gârcini – debit maxim 9,80 l/s .  Captarea de izvoare Valea 

Baciului – debit maxim 8,30 l/s.  Captarea din Munții Ciucaș – debit maxim 4,00 l/s 

De la acumularea Tărlung, respectiv de la la casa vanelor, apa este trimisă 

gravitațional la stația de tratare Săcele prin două fire cu D=1000 mm în lungime totală 

de 7736 m. Stația de la tratare, recent retehnologizată, asigură necesarul de consuma 

atât al localității Săcele cât și a municipiului Brașov. Investițiile realizate au permis 



creșterea capacității de tratare a stației la debitul maxim de 2200 l/s (69,379.2 mii 

mc/an) chiar și în condiții de turbiditate mare. Procesul de tratare a apei este flexibil, 

capabil să se adapteze calității variabile a apei brute. Apa de spălare a filtrelor este 

colectata și tratată iar nămolul rezultat din acest proces este deshidratat apoi 

transportat și depozitat în laguna ecologică. 

CANALIZARE MENAJERA : 

 Este posibil racordul la sistem centralizat de canalizare menajera existent ape 

aceleasi trasee.  

Municipiul Săcele dispune de un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate 

menajere care a fost operat de Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Prestări 

Servicii până în anul 2010, când a fost preluat de Compania Apa Brașov. 

CANALIZARE PLUVIALA :  

În ceea ce privește canalizarea pluvială, gradul de acoperire al municipiului Săcele 

este foarte redus, apele provenite din ploi fiind deversate în pâraiele care traversează 

localitatea precum Pârâul Valea Morii, Pârăul Ștrandului, și Dârbav. Astfel, se pot 

conduce apele de suprafata catre rigolele existente adiacent drumurilor publice, apoi 

spra albiile paraurilor, sau catre spatiile verzi existente. 

ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE : 

Se poate realiza racodrul la sistemul de distributie a gazelor naturale in existent in 

intravilan, prin extinderea acestuia, in baza avizului de specialitate si a proiectului de 

specialitate. În municipiul Săcele, distribuţia gazelor naturale este asigurată de GDF 

Suez, ca urmare a preluării Distrigaz SUD de către compania franceză GDF. 

Alimentarea localității este asigurată din sistemul de conducte magistrale DN500 

Mediaş – Bucureşti, prin intermediul stației de reglare – măsurare – predare gaze 

naturale Brașov II, din  care pornesc conducte de medie presiune conectate la cele trei 

stații de reglare măsurare din Săcele. Dintre acestea, două stații (cele din Str. Valea 



Largă și Ogrăzii) asigură alimentarea consumatorilor casnici și industriali prin 

conducte de presiune redusă (2 bari), iar stația nr. 3 este destinată în exclusivitate 

alimentării centralei termice din cartierul Ștefan cel Mare. 

TELECOMUNICATII : 

 Teritoriul localității Săcele este traversat de de cablul magistral coaxial ce 

interconectează localităţile: Ploieşti – Slănic Prahova – Săcele – Braşov – Rupea – 

Sighişoara dar și de magistrala de fibră optică Sibiu – Braşov –Cheia –Ploieşti. De 

asemenea, localitatea este conectată la linia telefonică interurbană Predeal – Săcele – 

Tărlungeni – Hărman. Ambele linii sunt în proprietatea TELEKOM (fosta 

Romtelecom), care operează și centrala din localitate la care sunt conectați și abonații 

din Tărlungeni. Al doilea operator de pe pe piața locală de telefonie fixă este 

S.C.RCS&RDS S.R.L. Rețele locale ale celor doi operatori sunt în mare parte aeriene, 

cu excepția celor din cartierele de blocuri unde sunt îngropate. În ultimii ani, se 

remarcă o orientare din ce în ce mai pregnantă a populației către soluțiile de telefonie 

mobilă în detrimentul celor fixe, ceea ce a condus la reducerea numărului de abonați 

pentru acestea din urmă. De altfel, localitatea Săcele beneficiază de acoperire din 

partea tuturor furnizorilor naționali de servicii de telefonie mobilă: Vodafone, 

Orange, Cosmote, Digi Mobile, numărul utilizatorilor locali fiind în continuă creștere.  

Localitatea beneficiază de conexiune de internet prin fibră optică, cablu coaxial și 

soluții mobile, principalii furnizori fiind Telekom, RCS&RDS, UPC, Vodafone, 

Orange.  Principalii operatori de televiziune din Săcele sunt Digi, Dolce și UPC. 

Principalele disfunctionalitati : 

Nu am identificat disfunctionalitati majore care sa impiedice realizarea obiectivelor 

propuse pe amplasamentul studiat. Inconvenientul care poate fi amintit este existent 

pe amplasament a unui stalp electric LEA care restrictioneaza mobilarea si 

configurarea urbanistica in afara zonei de protectie a LEA. 

 Probleme de mediu : 



Relatia cadrul natural – cadrul construit 

Dat fiind ca amplasamentul studiat se afla  in intravilan, el are implicatii directe 

asupra cadrului urbanistic si functional al intravilanului in momentul de fata. Astfel, 

conturarea propunerilor urbanistice s-a realizat tinand cont de situare, de cadrul 

natural si cel construit existent,  urmarindu-se o compozitie coerenta, ordonata si 

controlata, prin aliniamente si retrageri, organic adaptata anturajului natural si 

mediului construit precum si restrictiilor pe care le impune amplasamentul.  

Evidentierea riscurilor naturale si antropice: 

Terenul este expus vanturilor care bat de regula dinspre nord-vest spre sud-est, se 

propun in acest sens plantatii de protectie si paravane vegetale inalte, arbori cu 

radacini ramificate pe parcele, pentru fixarea solului si asigurarea efectului de 

paravan in calea curentilor de aer, conform prevederilor cuprinse in plansa A - 03. 

Riscul seismic exista dar nu este mai accentuat decat nivelul mediu al judetului. 

Riscurile antropice nu pot fi supuse analizei atata timp cat nu exista activitati 

complexe generatoare de riscuri.  

Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din 

categoriile edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona: 

Nu s-au contatat asemenea riscuri, in conditiile unei exploatari antropice corecte. Nu 

se vor construi obiective cu volume supraterane in zona de siguranta a LEA.  

Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie: 

Pe amplasament nu am constatat elemente naturale sau construite cu valoare de 

patrimoniu care ar necesita protectie speciala. 

Evidentierea potentialului balnear si turistic: 

Pe terenul studiat nu exista dotari balneare . Pe amplasament in sine, nu exista dotari 

turistice. 



 Optiuni ale populatiei: 

 Optiunile populatiei, la fel ca in toate zonele si localitatile tarii sunt, cu siguranta, 

cele care sustin dezvoltarea localitatilor, municipiilor, oraselor, comunelor, satelor,  

cresterea veniturilor populatiei, reducerea somajului, cresterea veniturilor 

administratiei publice locale, cresterea nivelului de trai si fixarea fortei de munca 

locale.  

Investitia propusa prin prezentul proiect nu va genera locuri de munca noi pe termen 

lung, va folosi forta de munca in executia obiectivelor propuse, dar este de natura sa 

ocupe si sa fixeze forta de munca locala, locuitorii comunitatii, creand conditii optime 

pentru habitat.  

Pentru consultarea populatiei cu privire la proiectul de fata, se va derula 

procedura legala. Eventualele observatii sau obiectiuni se vor depune la sediul 

Primariei Municipiului Sacele. 

Punctul de vedere al elaboratorului proiectului este exprimat prin rezolvarea 

urbanistica si functionala propusa pentru avizare. Proiectul raspunde cerintelor temei-

program a initiatorilor si ofera solutii  la problemele pe care le pune tema si 

amplasamentul. Dupa opinia elaboratorului, proiectul raspunde in mod corespunzator 

viziunii temei-program. 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 

 Concluzii ale studiilor de fundamentare: 

Studiile de fundamentare elaborate anterior PUZ sunt suportul cadastral in sistem 

STEREO 70 a amplasamentului si studiul geotehnic al terenului de amplasament, in 

curs de elaborare. 

Prevederi ale P.U.G.: 

Planul Urbanistic General al municipiului Sacele prevede dezvoltarea  investitiilor de 

tip rezidential, turistic si de prestari de servicii. Terenul studiat se afla in intravilan, 



conform P.U.G. aprobat, cu functiunea de locuinte si functiuni complementare, cu 

interdictie de construire pana la aprobarea unui PlanUrbanistic Zonal. Prin Planul 

Urbanistic Zonal, in conformitate cu Certificatul de Urbanisme nr. 391 / 01.10.2015, 

se stabilesc urmatoarele : regim de aliniere, regim de inaltime, P.O.T. si C.U.T. 

maxim, organizarea circulatiilor carosabile si pietonale, precum si caracteristicile 

tramei stradale, zonificarea functionala a terenurilor, dezvoltarea infrastructurii 

edilitare, statutul juridic si circulatia terenurilor, organizarea urbanisticf – 

arhitecturala, masuri de protectia mediului, permisiuni si restrictii, incluse in 

Regulamentul Local de Urbanisme aferent P.U.Z. 

Valorificarea cadrului natural: 

Orice  interventie umana in cadrul natural este datoare sa aiba in vedere prezervarea 

conditiilor de integritate si nealterare a factorilor de mediu. In acest sens beneficiarii 

vor intreprinde toate masurile pentru asigurarea unei functionalitati nepoluante a 

investitiei, prin tehnologiile si materialele de constructii utilizate, prin modul de 

exploatare a constructiilor si spatiilor exterioare. Cadrul natural va fi refacut dupa 

terminarea lucrarilor de constructii si adus la starea initiala.  

Constructiile principale vor fi orientate tinand cont de punctele cardinale si de 

configuratia terenului pentru asigurarea unei insoriri maxime si a unei expuneri 

eficiente. 

Modernizarea circulatiei: 

Organizarea circulatiei in zona studiata nu presupune interventii majore odata cu 

implementarea  obiectivului propus, dar reclama rezolvarea accesului din drumul local in 

conditii optime, fara a impieta asupra fluentei traficului pe acest drum, de altfel, extrem 

de redus. 

Circulatia interioara a incintei este astfel rezolvata incat sa nu pricinuiasca momente sau 

puncte conflictuale de circulatie. Ampriza propusa pentru drumurile carosabile este 

prezentata in plansele desenate.  



Se vor prevedea spatii de parcare rezidenti in interiorul incintei studiate, pe trasee cu 

suprafata impietruita sau din placi prefabricate de beton, perforate, sau pavele din 

piatra numai sub traseul rotilor, grass-beton, astfel incat ca nu fie compromise zonele 

verzi,  se pot realiza platforme si terase. S-au propus patru parcaje publice pentru 

vizitatori. Se va asigura posibilitatea de acces pentru autoutilitare de stins incendiul, 

salvari, politie, vidanje, altele. 

 Zonificare functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici: 

Conform temei de proiectare, s-au propus constructii si amenajari  specifice unei 
microzone de locuit cu locuinte individuale, independente, cu regim maxim de inaltime 
parter + mansarda. 

Constructiile se vor realiza din materiale durabile, se vor utiliza cu precadere materiale 
locale. 

Spatiile libere vor fi amenajate ca spatii verzi. Compozitia urbanistica a tinut cont de 
orientare, insorire si conditiile oferite de terenul de amplasament, de protectie fata de 
vanturile dominante prin amplasare si orientare. Se vor planta pe amplasament cat mai 
multi arbori cu radacini adanci si vegetatie bogata, cu rol de fixare a solului si de paravan 
anti-vant si in calea curentilor de aer. Loturile vor avea, fiecare,  acces carosabil si 
pietonal direct.  

In baza amenajarilor propuse se stabilesc urmatorii indici de ocupare si utilizare a 
terenului: 

Bilant teritorial – situatia propusa 

Specificatie ha % 

suprafata totala studiata ( reglementata ) 0,88 100,00 

suprafata ocupata de constructii 0,14 15,91 

suprafata ocupata de circulatii pietonale 0,03 3,41 

suprafata ocupata de circulatii carosabile 0,11 12,50 

suprafata ocupata de echipare edilitara 0,04 4,54 

suprafata ocupata de spatii verzi publice 0,03 3,41 

suprafata ocupata de curti si gradini private  0,53 60,23 

Suprafata totala ocupata, din care : 0,88 100,00 



suprafata ocupata de edificabil ( din total ) 0,34 38,63 

Indici de ocupare a terenului : 

Procent de ocupare a terenului POT maxim  = 30,00% 

Coeficient de ocupare a terenului CUT maxim = 0,60 

 Dezvoltarea echiparii edilitare 

Alimentare cu apa :   

Alimentarea cu apa se va realiza din reteaua centralizata de distributie a apei potabile 

existenta pe traseele strazilor apropiate. Apa va fi condusa la punctele de consum prin 

bransamente la conducta de alimentare. 

 
Debitul de apa necesar zonei studiate, conform breviarului de calcul este Qmax h = 1,105 
mc/h. 
 
Acest debit se  va asigura printr racord  de la sistemul centralizat de alimentare cu apa. 
 
 
 BREVIAR DE CALCUL  
 
S-a intocmit conform  STAS 1478/90 si 1343 /1 – 91 ,S.R.1343-1,STAS 1846-83 
,S.R.1846-1si S.R.1846 - 2  
 
1.Necesarul de apa rece : 
 
1.a Necesarul de apa pentru locuinte   
 
Nr.persoane – 60 pers.- locuinte .  
qsp = 170 l/om si zi : Kzi = 1,30 : Ko = 2,0 : 
Qmed zi = 60 × 170 / 1000 = 10,20 mc/zi  
Qmax zi = 1,30 × 417,69 = 13,26 mc/zi  
Qmax h = 2,0 × 13,26 /24h = 1,105 mc/h  
 

Canalizare menajera 

Apele uzate menajere se vor conduce prin retea de canalizare menajera subterana spre 

conducta colectoare situata cel mai aproape de amplasament.  



Canalizare pluviala 

Apele meterorice si de suprafata se vor colecta si se vor conduce spre rigole aflate 

adiacent traseelor drumurilor publice existente. Nu exista un sistem colector centralizat 

de canalizare pluviala. Totusi, pentru zona studiata se propune realizarea conductelor de 

canalizare pluviala sub carosabilul interior incintei, pentru ca atunci cand va fi posibil un 

racord, acesta sa se poata realiza. Apele pluviale vor fi indeparate de fronturile construite 

prin lucrari de sistematizare verticala si amenajari exterioare corespunzatoare. 

 

Incalzire 

Spatiile interioare vor fi incalzite cu centrale termice proprii, cu combustibil gaz metan 

sau cu curent electric.  

Alimentare cu energie electrica : 

Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica necesara circuitelor de iluminat si prize, 
se va realiza racordul la reteaua existenta in zona, in baza proiectului de specialitate.  

Telecomunicatii : 

   Racordurile telefonice posibile pot fi realizate din instalatiile de telecomunicatii 
existente in zona intravilanului municipiului Sacele, pe baza avizelor solicitate de 
benefiari de la detinatorii retelelor  Tc  existente. 

     Alimentare cu gaze naturale : 

Este posibil racordul la reteaua de distributie a gazului metan existenta in apropiere, 

in baza avizelor si acordurilor detinatorilor de retele si furnizorului de gaz. 

TOATE RACORDURILE LA RETELE CENTRALIZATE DE UTILITATI SE VOR 

PUTEA REALIZA NUMAI CU AVIZELE DETINATORILOR DE RETELE SI 

FURNIZORILOR DE UTILITATI URBANE, PE BAZA DE PROIECTE DE 

SPECIALITATE. 

Gospodarie comunala : 



Vor rezulta deseuri menajere, exclusiv.  Materialele refolosibile, PET-uri si 

materialele plastice, textilele, hartia, metalul, sticla, se vor colecta separat si se vor 

preda la unitati specializate de colectare. 

 Protectia mediului : 

Orice interventie antropica in mediu are repercursiuni asupra acestuia. Obiectivul 

propus prin prezentul proiect este un ansamblu omogen de amenajari si constructii 

functionale al caror specific de activitate este neagresiv fata de factorii de mediu apa, 

aer, sol, subsol si asezari umane, in limitele unei utilizari corecte. Practic, este o zona 

de locuit, cu amenajari specifice acestei functiuni. In consecinta, aspectele de 

protectia mediului se rezuma la rezolvarea utilitatilor de asa maniera incat sa nu 

impieteze asupra integritatii factorilor de mediu, conform celor propuse la capitolele 

respective, folosind materiale,  instalatii, echipamente si utilaje ale caror caracteristici 

sunt compatibile cu normele de protectia mediului, precum si la implementarea unor 

tehnologii corecte in exploatare, in colectarea, manipularea, transportul deseurilor 

rezultate. 

Organizarea sistemelor de spatii verzi : 

In interiorul incintei se vor realiza spatii verzi amenajate cu rol decorativ si de 

agrementare vizuala si fizica. Curtile si gradinile vor fi de asemenea ocupate de zone 

verzi. Spatiile verzi sun publice sau private. Cele publice sunt cele care urmaresc 

traseul drumului interior din incinta, acestea vor fi plantate cu plante perene pe parter 

de gazon. Se pot planta arbori si arbusti cu vegetatie bogata cu rol de absorbtie  a 

suspensiilor de pulberi si praf, rol de paravan in calea curentilor de aer, impotriva  

inzapezirii, vor avea rol de fixare a solului si rol decorativ. Spatiile verzi amenajate 

vor constitui o bariera de protectie vizuala, fonica, absorbanta intre drumurile 

carosabile si incintele amenajate pentru locuinte.  

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate : nu este cazul. 

Refacerea peisagistica si reabilitarea urbana : 



Nu se pune problema refacerii peisagistice si nici a reabilitarii urbane, evident ca 

dupa terminarea lucrarilor este obligatorie refacerea cadrului natural afectat de 

lucrari. 

Valorificarea potentialului turistic si balnear : pe amplasament, in sine, nu exista 

asemenea oportunitati.  

Obiective propuse : 

Obiectivele principale propuse sunt : 

- Cladiri de locuit individuale, independente izolate, parter + mansarda regim maxim 

de inaltime. 

- Circulatie carosabila si pietonala, parcaje. 

- Spatii verzi cu vegetatie scunda ( gazon, arbusti ), spatii verzi cu vegetatie inalta ( 

arbori ) 

- imprejmuiri 

Terenul se afla in proprietate privata, in intregime.  

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE : 

Masuri in continuare : 

Planul Urbanistic Zonal se va supune avizarii organismelor interesate, conform 

Certificatului de Urbanism nr. 391 / 01.10.2015. 

Planul Urbanistic Zonal se supune avizarii institutiilor mentionate in Certificatul de 

Urbanism. 

Planul Urbanistic Zonal se supune dezbaterii si avizarii Comisiei Tehnice de 

Urbanism si Amenajarea Teritoriului de pe langa Consiliul Judetean Brasov. 



Planul Urbanistic Zonal se supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al 

Municipiului Sacele, dupa care, reglementarile cuprinse in documentatie vor fi 

respectate conform prevederilor legale in vigoare.  

Pentru realizarea investitiei, beneficiarii vor face demersurile necesare in continuare, 

conform legii. 

Sef proiect, arh. FLOREA Stela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


