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I. OBIECTIVUL GENERAL 
 

 Documentaţia a fost întocmită conform Certificatului de Urbansim nr. 294 din 

04.07.2013 şi a avizului prealabil de oportunitate nr. 16316/09.07.2012 pentru elaborare Plan 

Urbanistic Zonal „Zona intersecție str. Zizinului – str. Câmpului, Săcele”. La solicitarea iniţiatorului şi 

a beneficiarului, Municipiul Săcele pprreezzeennttuull  ppllaann  uurrbbaanniissttiicc  zzoonnaall  aarree  ccaa  oobbiieecctt  aaccttuuaalliizzaarreeaa  şşii  

ccoommpplleettaarreeaa  rreegglleemmeennttăărriilloorr  uurrbbaanniissttiiccee  ppeennttrruu  oo  zzoonnăă  ddiinn  ccaarree  oo  ppaarrttee  eessttee  ssuubb  iinncciiddeennţţaa  uunnoorr  

rreegglleemmeennttăărrii  llaa  nniivveell  ddee  PP..UU..ZZ..  iinnccoommpplleettee,,  iinnaaccttuuaallee  şşii  ppaarrţţiiaall  iinnaapplliiccaabbiillee  ccaa  uurrmmaarree  aa  mmooddiiffiiccăărriiii  

lleeggiissllaaţţiieeii,,  rreessppeeccttiivv  iinntteerrddiiccţţiiaa  ddee  ccoonnssttrruuiirree  tteemmppoorraarrăă  ppâânnăă  llaa  aapprroobbaarree  ddee  PP..UU..DD..  ccee  nnuu  mmaaii  ppooaattee  

ffii  rriiddiiccaattăă..  PPee  ddee  oo  ppaarrttee,,  ccoonnffoorrmm  aaccttuuaalleeii  ffoorrmmee  aa  LLeeggiiii  nnrr..  335500//22000011  aa  UUrrbbaanniissmmuulluuii  şşii   AAmmeennaajjăărriiii  

TTeerriittoorriiaallee,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  şşii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree,,  nnuu  mmaaii  ppoott  ffii   ssttaattuuttaattee  pprriinn  PP..UU..DD..  

rreegglleemmeennttăărriillee  ccee  lliippsseesscc;;  ppee  ddee  aallttăă  ppaarrttee,,  ccaa  uurrmmaarree  aa  mmooddiiffiiccăărriilloorr  ssuuffeerriittee  îînn  ppllaannuull  ppaarrcceellaarr  aall  

tteerreennuurriilloorr  aaggrriiccoollee  aattrriibbuuiittee  ccoonnffoorrmm  LLeeggiiii   nnrr..  1188//11999900,,  ssuunntt  ddeevviiaattee  ddrruummuurriillee  ddee  aacccceess  ddiinn  zzoonnăă..  

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

ale beneficiarului conform avizului de oportunitate nr. 16316/09.07.2012 şi a temei de proiectare.  

 Zona studiată, aflată parțial în intravilanul Mun. Săcele, este formată din 15 parcele 

proprietate privata a persoanelor fizice şi/sau juridice, 1 teren domeniu privat al municipiului, 1 teren 

proprietate a Statului Român, drumuri publice si drumuri de exploatare, toate cu o suprafaţă totală 

de aproximativ 95.674 mp şi va face obiectul realizării unei dezvoltări urbane coerente. 

PPrriinncciippaalleellee  oobbiieeccttiivvee  aallee  pprreezzeennttuulluuii  ppllaann  uurrbbaanniissttiicc  zzoonnaall  ssuunntt::    

--  aammeelliioorraarreeaa  ccoonnffoorrmmăărriiii   ccăăiilloorr  ddee  cciirrccuullaaţţiiee  ccuu  ttrraaffiicc  ddee  iinntteerreess  nnaaţţiioonnaall,,  rreessppeeccttiivv  llaa  nniivveelluull  

iinntteerrsseeccţţiieeii  ddiinnttrree  ssttrraaddaa  ZZiizziinnuulluuii  şşii  ssttrraaddaa  CCââmmppuulluuii  ;;  

--  rreegglleemmeennttaarreeaa  rreeţţeelleeii  ddee  cciirrccuullaaţţiiii  ddee  iinntteerreess  llooccaall  îînn  zzoonnaa  ccoonnssttrruuiittăă  eexxiisstteennttăă  şşii  îînn  zzoonnaa  îînn  

ccuurrss  ddee  ddeezzvvoollttaarree;;  

--  zzoonniiffiiccaarreeaa  uurrbbaannăă  pprriivviinndd  ddeessttiinnaaţţiiiillee  aaddmmiissee  llaa  ccoonnssttrruuiirree,,  rreeggiimmuull  ddee  îînnăăllţţiimmee,,  iinnddiicciiii  ddee  

ooccuuppaarree  aa  tteerreennuurriilloorr,,  aalliinniiaammeennttee,,  iinntteerrddiiccţţiiii  ––  ppeennttrruu  îînnttrreegg  tteerriittoorriiuull  ssttuuddiiaatt;;  

--  rreegglleemmeennttaarreeaa  pprriivviinndd  eexxttiinnddeerreeaa  ddoottăărriiii  ccuu  uuttiilliittăăţţiillee  uurrbbaannee  nneecceessaarree  ppeennttrruu  zzoonnaa  

tteerriittoorriiuulluuii  ssttuuddiiaatt..  

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

  TTeerriittoorriiuull  ssttuuddiiaatt  pprriinn  pprreezzeennttuull  ppllaann  uurrbbaanniissttiicc  zzoonnaall  eessttee  ssiittuuaatt  îînn  zzoonnaa  nnoorrddiiccăă  aa  tteerriittoorriiuulluuii  

aaddmmiinniissttrraattiivv  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  SSăăcceellee,,  ssii  eessttee  ppaarrțțiiaall  iinn  iinnttrraavviillaann  ccoonnffoorrmm  eexxttrraasseelloorr  ddee  ccaarrttee  ffuunncciiaarraa  

aanneexxaattee,,  iiaarr  ccoonnffoorrmm  PPUUGG  MMuunn,,  SSăăcceellee  aprobat HCL 23/22.02.2001, respectiv HCL 16/21.02.2011 

de prelungire a valabilităţii este in intravilan  ..  
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III. RELAŢII ÎN TERITORIU – planşa U01 
 

 

 Limita PUZ-ului „Zona intersectie Str. Zizinului – Str. Câmpului, Săcele” a fost stabilită în 

conformitate cu avizul de oportunitate nr. 16316/09.07.2012, are o suprafaţă de 95.6741 mp, se află 

la vest de PUZ aprobat ”Centru Satulung, etapa I, Sacele” prin HCL nr. 92/2014 si este delimitat de: 

--  llaa  ssuudd::  lliimmiitteellee  nnoorrddiiccee  ddee  pprroopprriieettaattee  aallee  ppaarrcceelleelloorr  ddiinn  SSttrr..  ZZiizziinnuulluuii  nnrr::  1122,,  1100,,  88  ssii  cciimmiittiirr  

((ffoossttaa  SSttrr..  GGăărriiii)),,  lliimmiittaa  ddee  rreeaammeennaajjaarree  aa  iinntteerrsseeccțțiieeii  sspprree  oorraașș,,  lliimmiitteellee  nnoorrddiiccee  aallee  pprroopprriieettăățțiilloorr  ddiinn  

ssttrr..  CCââmmppuulluuii  ddee  llaa  nnrr..11  llaa  nnrr..  4455  iinncclluussiivv;;  

  --  llaa  vveesstt::  iinntteerrsseeccțțiiaa  ddiinnttrr  DDEE  116611  șșii  SSttrr..  CCââmmppuulluuii;;  

  --  llaa  nnoorrdd::  lliimmiitteellee  ssuuddiiccee  ddee  pprroopprriieettaattee  aallee  ppaarrcceelleelloorr  aaddiiaacceennttee  DDEE  115599,,  iinnttrree  iinntteerrsseeccțțiiaa  ccuu  

DDEE  116611  șșii  ppllaattffoorrmmaa  ffoossttuulluuii  ccaannttaarr  IIAASS,,  SSttrr..  ZZiizziinnuulluuii  nnrr..  1133  ––  iieeșșiirreeaa  sspprree  TTaarrlluunnggeennii  aa  ssttrr..  ZZiizziinnuulluuii;;  

  --  llaa  eesstt::  ll iimmiittaa  vveessttiiccaa  ddee  pprroopprriieettaattee  aa  pprroopprriieettaattiilloorr  ddiinn  ssttrr..  ZZiizziinnuulluuii  nnrr..  1144  ssii  aa  ffaabbrriicciiii  

RRoouulleeaauu  --  GGuuiicchhaarrdd..  

 
 
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: 

 ID – zona unitati industriale, depozite, prestari servicii 
Ele se află in zona de interdicție temporară de construire până la intocmirea PUZ / PUD.  

 Teritoriul cuprins de PUZ este situat în limita UTR-urilor 15 și 16, conform Reglementări 

PUG Mun. Săcele. 

UTR 15 este situat în partea nordică a cartierului Cernatu.  
UTR 16 este situat în partea nordică a cartierului Satulung 
 
Functiunile existente ale acestor UTR-uri sunt agricole, industriale si echipamente tehnico-edilitare. 
In aceste zone nu se admite construirea de lcouinte de orice fel. 
Indicatorii urbanistici se reglementeaza prin PUZ. 
 
V. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢI– planşa U1 

 

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

terenul aparţine zonelor arabile, fânețe si unităților industriale si de depozitare.  

                                                        
1   Suprafaţa măsurată 
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Teritoriul  studiat este format din: 

 Străzile Câmpului și Zizinului, precum si intersecția lor; 
 3 drumuri de exploatare: DE 159, DE 157, DE 139; 
 un teren aflat in proprietatea Statului Român, identificat prin CF nr. 107639 din 

04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 107439, folosință fâneață, situat in extravilanul 
localității Săcele cu suprafața din acte = suprafața măsurată=11813mp; 

 un teren aparținând domeniului privat al mun. Săcele, identificat prin CF nr. 104990 
din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 104990, folosință teren arabil, situat în 

extravilanul localității Săcele cu suprafața din acte = suprafața măsurată=2143mp; 
 15 terenuri proprietate privată identificate astfel: 

o CF nr. 51 din 01.02.2013, nr. topografic 4200/5, utilizare hala de producție, 

situat in intravilanul localității Săcele cu suprafața din acte =2475mp, 
proprietar SC Rouleau Guichard Roumanie SRL; 

o CF nr. 101666 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 4201/1/2, folosință 

fâneață, cu suprafața din acte = 1100mp, proprietar SC Rouleau Guichard 

Roumanie SRL; 
o CF nr. 103146 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 103146, folosință 

teren arabil, situat în extravilanul localității Săcele cu suprafața din acte = 

suprafața măsurată=149mp, proprietar SC Rouleau Guichard Roumanie SRL; 
o CF nr. 102833 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 4240/5/2, 5000/1/2 

folosință curți constructii industriale si edilitare, situat în intravilanul 
localității Săcele cu suprafața din acte = 24208mp, proprietar SC Rouleau 

Guichard Roumanie SRL; 
o CF nr. 106554 din 05.07.2013, nr. cadastral 106554, folosință fâneață, situat 

în extravilanul localității Săcele cu suprafața măsurată=3200mp; 
o CF nr. 104818 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 4240/5/3/2, 

5000/1/3/2, folosință teren arabil, situat în intravilanul localității Săcele cu 

suprafața din acte =800mp, proprietar SC B&D Gold Expedition SRL; 
o CF nr. 104592 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 104592, folosință 

teren arabil, situat în intravilanul localității Săcele cu suprafața din acte 

suprafața măsurată=4800mp, proprietar Geczi Alexandru si Geczi Ibolya; 
o CF nr. 104593 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 104593, folosință 

teren arabil, situat în intravilanul localității Săcele cu suprafața din acte 

suprafața măsurată=1400mp, proprietar Geczi Alexandru si Geczi Ibolya; 
o CF nr. 105315 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 105315, folosință 

fâneață, situat în intravilanul localității Săcele cu suprafața din acte 

suprafața măsurată=2000mp, proprietar Geczi Alexandru si Geczi Ibolya; 
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o CF nr. 104452 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 104452, folosință 

teren arabil, situat în extravilanul localității Săcele cu suprafața din acte 

suprafața măsurată=10000mp, proprietar SC DIASEN COM SRL; 
o CF nr. 104577 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 104577 teren si 

104577 – C1 construcții (adresa Str. Câmpului, nr. FN) , folosință teren 
arabil situat în extravilanul localității Săcele cu o suprafață măsurată de 

2100mp si construcții anexa (cabină portar) situate in intravilanul localității 

Săcele si cu o suprafaă măsurată de 500 mp. Suprafața totală din acte 

suprafața măsurată=2600mp, proprietar Stanciu Gabor si Stanciu Diana-

Maria; 
o CF nr. 104576 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 104576, folosință 

teren arabil, situat în extravilanul localității Săcele cu suprafața din acte 

suprafața măsurată=2207mp, proprietar Tomos A. Irina; 
o CF nr. 104578 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 104578, folosință 

teren arabil, situat în extravilanul localității Săcele cu suprafața din acte 

suprafața măsurată=493mp, proprietari Tomos A. Irina și Stanciu Gabor si 

Stanciu Diana-Maria; 
o CF nr. 104229 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 104229, folosință 

teren arabil, situat în extravilanul localității Săcele cu suprafața din acte 

suprafața măsurată=8800mp, proprietar Nagy Ioan si Sipos Ana, Nagy Elena 

prin succesiune 1/3; 
o CF nr. 104453 din 06.075.2010, nr. cadastral / nr. topo 104452, folosință 

teren arabil, situat în extravilanul localității Săcele cu suprafața din acte 

suprafața măsurată=1400mp; 
 

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

 zona terenuri arabile în intravilan 

 zana fânețurilor 

 zona unităților industriale si de depozitare 

 zona circulaţiilor – drumuri de exploatare şi străzi 

 Terenul studiat prin PUZ este strabatut si afectat doar de zone de protecţie LEA 0.4 KV, de 

1m. De aceasta zona de protectie sunt afectate terenuri domeniu privat si publica al mun.Sacele si 

un singur teren proprietate privata SC DIASEN SRL. Restul proprietatilor fiind libere de construcţie. 

ÎÎnn  ssiittuuaaţţiiaa  aaccttuuaallăă,,  îînn  zzoonnaa  tteerriittoorriiuulluuii  ssttuuddiiaatt  eexxiissttăă  ccăăii  ddee  cciirrccuullaaţţiiee  ddee  iimmppoorrttaannţţăă  mmaarree..  

AAssttffeell,,  tteerriittoorriiuull  eessttee  ttrraavveerrssaatt  ddee  ccăăttrree  ssttrraaddaa  CCââmmppuulluuii  ccaarree  aa  pprreelluuaatt  ttrraasseeuull  ddrruummuulluuii  nnaaţţiioonnaall  DDNN  

11AA,,  aavvâânndd  şşii  rrooll  ddee  aarrtteerrăă  ddee  ooccoolliirree  ppeennttrruu  MMuunniicciippiiuull  SSăăcceellee,,  aarrtteerrăă  ccuu  ddoouuăă  bbeennzzii  ddee  cciirrccuullaaţţiiee  ((11  

ppee  sseennss))..  ÎÎnnttrree  lliimmiittaa  eessttiiccăă  ssii  ssttrr..  ZZiizziinnuulluuii  ssee  aaffllăă  uunn  ttrroonnssoonn  ddiinn  ddrruummuull  ddee  eexxppllooaattaarree  DDEE  113399,,  ttoott  
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ccuu  22  bbeennzzii  ddee  cciirrccuullaaţţiiee  ((11  ppee  sseennss))..  TToottooddaattăă  ttrraasseeuull  eessttee  ttrraavveerrssaatt  ddee  llaa  nnoorrdd--eesstt  llaa  ssuudd  ddee  ssttrraaddaa  

ZZiizziinnuulluuii..  

  TTrraaffiiccuull  ggrreeuu  eessttee  iinntteerrzziiss  îînn  mmuunniicciippiiuull  SSăăcceellee,,  ffiiiinndd  ddeevviiaatt  ppee  aarrtteerraa  ddee  ooccoolliirree  ccee  

ttrraavveerrsseeaazzăă  tteerriittoorriiuull  ssttuuddiiaatt  

 

 Disfuncţiile analizei situaţiei existente sunt: 
 funcţiuni neadecvate terenului intravilan şi al mediului urban; 

 intersecție de interes major intre DN1A si drumurile locale neamenajata si 

neconfigurata, rezultând probleme de funcţionare; 

 căi de circulaţie neamenajate corespunzător statutului de municipiu (îmbrăcăminte 

nedurabilă, profil necorespunzător, fără trotuare, etc); 

 accese nerezolvate către proprietățile amplasate la Nord de Str. Câmpului; 

 acces nerezolvat catre fabrica Rouleau Guichard  

 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 16316/9.07.2012 

si a certificatului de urbanism CU nr. 294 din 04.07.2013, si anume: 

 ID – subzona mica industrie si depozitare, fabrica Rouleau Guichard Roumanie 

 CS –subzona comert si servicii, max P+1, POT max 65, CUT max 1,3 

 T – subzona autobaza transport , max P+1,  POT max 20%, CUT max 0.4 

 SP1, SP2 – subzona spaţii verzi publice (SP1 – subzona needificabila a spatiilor verzi 

publice aferente cailor de circulatie, SP2 – obiectiv memorial turistic) 

 C – subzona circulatiilor rutiere de interes national si local 
Funcţiunile reglementate sunt în conformitate cu cerinţele documentaţiilor de urbanism în curs de 

elaborare (PUG). 

 

Lotizare – planşa U2.2 

 

 Lotizarea a pastrat parcelele cadastrale existente, toate parcelele având acces direct dintr-o 

circulaţie publică. Toate parcelele sunt construibile, conform planşei de Reglementări Urbanistice (pl. 

U2.2). 
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 Parcelele vor avea suprafeţe cuprinse între 750 mp (parcela aflată in proprietatea SC B&D 

GOLD Expedition SRL) şi 24140 mp (în zona de est a teritoriului studiat, fabrica Rouleau Guichard 

Roumanie) 

 

 

Edificabil şi retrageri minime obligatorii – planşa U2.2 

 

 Edificabilul maxim admis pentru parcela B&D Gold Expedition 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 pentru parcela edificabila B&D Gold Expedition sunt: 

- intre 5.00m si 8.00 m faţă de limitele de vest de proprietate; 

- 0,00 m faţă de limitele sudice si estice de proprietate; 

- 1,00 m faţă de limita nordică de proprietate. 

 

In limita PUZ se reglementează retragerile față de aliniament astfel: 

- 30.0 m pentru proprietățile SC Diasen SRL; Nagy Ioan si Sipos Ana, Nagy Elena prin 

succesiune 1/3; Tomos A. Irina. 

- 20.0 m pentru proprietățile Geczi Alexandru și Ibolya nr cadastrale 104592 si 104593. 

- 10.0 m pentru proprietatea Geczi Alexandru și Ibolya nr cadastral 105315. 

 

 

Regim de înălţime – planşa U2.2 

 

Pentru zona studiata pe prezentul PUZ se reglementează: 

 RMI: P + 1 
 

Indici şi indicatori urbanistici 

 

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

conformitate cu cerințele 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 ID – subzona mică industrie și depozitare: 
o POT și CUT conform situației existente, iar in eventualitatea unei extinderi conform 

temei de proiectare cu respectarea legislației in vigoare.  

 În subzona CS – subzona comerţ, și servicii: 
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o POT max 65 % 
o CUT max 1,3 

 
 În subzona T – subzona autobază si transporturi rutiere 

o POT max 20 % 
o CUT max 0.4 

 În subzona SP1 - subzona needificabila a spatiilor verzi publice aferente cailor de 
circulatie 

 În subzona Sp2 - obiectiv memorial turistic se va construi conform RGU aprobat prin HG 

525/1996 cu modificările ulterioare şi conform temei de proiectare respectând prevederile 

actului normativ privind spațiile verzi Legea 24/2007. 

  

Sistem de circulaţii 

 

 Accesele principale în zonă se realizează pe Strada Câmpului pe direcția Est-Vest si Str. 

Zizinului pentru direcția Nord-Sud. Accesul secundar se realizează pe DE 139 dinspre cartierul 

Electropreciziei. 

 

 ÎÎnn  ccaaddrruull  pprreezzeennttuulluuii  ppllaann  uurrbbaanniissttiicc  zzoonnaall,,  eessttee  ffiirreesscc  ccaa  mmooddeerrnniizzaarreeaa  cciirrccuullaaţţiiiilloorr  ssăă  

ccoonnssttiittuuiiee  uunn  oobbiieeccttiivv  pprriinncciippaall  şşii  ssăă  ssuubboorrddoonneezzee  îînn  ooaarreeccaarree  mmăăssuurrăă  cceelleellaallttee  rreegglleemmeennttăărrii..    

  

  CCoonnffiigguurraarreeaa  iinntteerrsseeccţţiieeii  ddiinnttrree  ssttrr..  ZZiizziinnuulluuii  şşii   ssttrr..  CCââmmppuulluuii  SSăăcceellee  

AAcceeaassttaa  ssee  ppooaattee  eeffeeccttuuaa  îînnccăă  ddiinn  pprriimmaa  eettaappăă  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  şşii   pprreessuuppuunnee::    

--  ccoorreeccţţiiii  ddee  ttrraasseeuu,,  

--  rreeaalliizzaarree  ggiirraaţţiiee,,      

--  mmăăssuurrii  ddee  sseemmnnaalliizzaarree  rruuttiieerrăă..    

SSuunntt  aaffeeccttaattee  pprriinn  aacceeaassttaa  uunneellee  tteerreennuurrii  aaddiiaacceennttee,,  aaffllaattee  îînn  pprroopprriieettaattee  ppuubblliiccăă  ssaauu  pprriivvaattăă  

aa  MMuunniicciippiiuulluuii  SSăăcceellee..  

TTrraaff iiccuull  ppiieettoonnaall  vvaa  ffii  ccoommpplleettaatt  şşii  ccoorreeccttaatt  aassttffeell  îînnccââtt  ssăă  ffiiee  ppoossiibbiillăă  ttrraannzziittaarreeaa  ccăăttrree  

ttrroottuuaarreellee  pprrooppuussee  şşii  aammppllaassaarreeaa  ttrreecceerriilloorr  ddee  ppiieettoonnii  ssăă  nnuu  ssttâânnjjeenneeaassccăă  sseelleeccţţiiaa  ppee  bbeennzzii  şşii  

aaşştteeppttaarreeaa  llaa  iinnttrraarreeaa  îînn  iinntteerrsseeccţţiiii..    

  

  CCrreeaarreeaa  uunneeii  aarrtteerree  ccoolleeccttooaarree  ppaarraalleellăă  ccuu  ssttrr..  CCââmmppuulluuii  ppeennttrruu  aacccceesseellee  rriivveerraanniilloorr  

şşii  aammeennaajjaarreeaa  uunnoorr  ssppaaţţiiii  ppeennttrruu  ppaarrccaarreeaa  aauuttoottuurriissmmeelloorr..  

AAcceeaassttaa  ssee  ppooaattee  rreeaalliizzaa  iinnddeeppeennddeenntt  ddee  cceelleellaallttee  iinntteerrvveennţţiiii   pprrooppuussee..  SSuunntt  aaffeeccttaattee  

ssuupprraaffeeţţee  ddiinn  tteerreennuurrii  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă  aa  ppeerrssooaanneelloorr  ffiizziiccee  ssaauu  jjuurriiddiiccee  şşii  aa  MMuunniicciippiiuulluuii  SSăăcceellee..    
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VViitteezzaa  ddee  cciirrccuullaaţţiiee  aa  aauuttoottuurriissmmeelloorr  eessttee  lliimmiittaattăă  llaa  5500  kkmm//hh..  RRaaccoorrdduurriillee  ddrruummuurriilloorr  ssttuuddiiaattee  

ssee  vvoorr  rreeaalliizzaa  pprriinn  rraaccoodduurrii  ccuu  rraazzee  ddee    99,,0000  mm;;  1155,,0000  mm;;  2200,,0000  mm..  

  

  AAcccceessuull  ppeennttrruu  zzoonnaa  eeddiiffiiccaabbiillăă  pprrooppuussăă  ppeennttrruu  ppaarrcceellaa  BB&&DD  GGoolldd  EExxppeeddiittiioonn  SSRRLL  șșii  

ppeennttrruu  ffaabbrriiccaa  RRoouulleeaauu--GGuuiicchhaarrdd  ssee  vvaa  ffaaccee  pprriinn  ddrruumm  ccoommuunn  ppaarraalleell  ccuu  SSttrr..  

ZZiizziinnuulluuii,,  aammppllaassaatt  iimmeeddiiaatt  dduuppăă  ttrroottuuaarruull  aacceesstteeiiaa  llaa  ssuudd,,  ccuu  ccaarroossaabbiill  ddee  77  mmeettrrii  

llăățțiimmee  șșii  ttrroottuuaarree  ddee  mmiinniimm  11..55mm  llăățțiimmee..  AAcceesstt  ddrruumm  ssee  vvaa  lleeggaa  iinn  pprriinncciippaall  llaa  SSttrr..  

ZZiizziinnuulluuii  pprriinn  rraaccoorrddaarree  llaa  lliimmiittaa  ddee  vveesstt  aa  iinntteerrsseeccțțiieeii  rreeccoonnffiigguurraattee  pprrooppuussee,,  pplluuss  oo  

bbrreetteeaa  ccuu  sseennss  uunniicc  ddee  iieeșșiirree  sspprree  ddrreeaappttaa  îînn  ddrreeppttuull  ffaabbrriicciiii;;  

  RRaammuurraa  sspprree  CCaarrttiieerruull  EElleeccttrroopprreecciizziiaa  aa  SSttrr..  ZZiizziinnuulluuii  ((ffoossttaa  SSttrr..  GGăărriiii))  ssee  vvaa  

pprreevveeddeeaa  ccuu  ccaarroossaabbiill  ddee  77mm  șșiiuu  ttrroottuuaarree  ddee  mmiinniimm  11..55mm  llăățțiimmee..  

  DDEE  115599  ssee  vvaa  pprrooppuunnee  pprrooffiill  ttrraannssvveerrssaall  ccuu  ccaarroossaabbiill  ddee  77mm,,  dduubblluu  sseennss  ssii  ttrroottuuaarr  ddee  

mmiinn,,  11..55mm  llăățțiimmee  ddooaarr  ppee  ppaarrtteeaa  nnoorrddiiccăă,,  iinn  ppaarrtteeaa  ssuuddiiccăă  ffiiiinndd  aammeennaajjaattee  llooccuurrii  ddee  

ppaarrccaarree..  

  SS--aa  pprrooppuuss  uunn  ttrroottuuaarr  ddee  pprroommeennaaddăă  ccoommbbiinnaatt  ccuu  ppiissttăă  ddee  cciicclliișșttii,,  ccuu  llăățțiimmii  ccuupprriinnssee  

îînnttrree  22......44  mm,,  ppee  ttrraasseeuull  ddiinnsspprree  CCaarrtt,,  EElleeccttrroopprreecciizziiaa,,  ccuu  ttrraavveerrssaarreeaa  SSttrr..  ZZiizziinnuulluuii  șșii  

ccoonnttiinnuuaarreeaa  ttrraasseeuulluuii  rreeccttiilliinniiuu  ppee  rraammbblleeuull  ddiinn  ssccuuzzrruull  ccuu  ddeessttiinnaațțiiee  ssppaațțiiuu  vveerrddee  

mmăărrggiinniitt  ddee  aarrtteerreellee  ppaarraalleellee  SSttrr..  CCââmmppuulluuii  șșii  DDEE  115599..  

 

  

Spaţii verzi 

 

Spaţiile verzi propuse prin prezentul PUZ sunt reprezentate de: 

 SP 1 -  zona needificabila reprezentata de spaţii verzi amenajate adiacente căilor de 

circulaţie rutiere  

 SP 2 – obiectiv memorial - turistic  

 

SSee  vvoorr  rreeaalliizzaa  ppee  zzoonneellee  vveerrzzii  pprreevvăăzzuuttee,,  sseemmăănnaarreeaa  ggaazzoonnuulluuii,,  ppllaannttaarreeaa  ddee  aarrbboorrii  ssii  

aarrbbuussttii  ddeeccoorraattiivvii  ssii  ppllaannttaarreeaa  ddee  fflloorrii  dduuppăă    oo  pprreeaallaabbiillaa  iimmbbrrăăccaarree  ccuu  ppăămmâânntt  vveeggeettaall  ddee  mmiinniimm  1100  

ccmm..  ggrroossiimmee..  

ZZoonneellee  vveerrzzii  vvoorr  aavveeaa  ppaannttee  ddee  ssccuurrggeerree  vvaarriiaabbiillee  sspprree  şşaannttuurrii,,  ppeennttrruu  aa  ffaavvoorriizzaa  ssccuurrggeerreeaa  

rraappiiddăă  aa  aappeeii..  
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VII. BILANŢ TERITORIAL 

 

 EXISTENT PROPUS 
FUNCȚIUNE SUPRAFATA (mp) % SUPRAFATA (mp) % 

ARABIL 33 392 34.9 0 0

FANETE 13 668 14.3 0 0

MICA INDUSTRIE SI DEP 27 931 29.2 27 517 28.8

COMERT SI SERVICII 0 0 22 238 23.2

AUTOBAZA TRANSPORT 0 0 9 391 9.8

OBIECTIV MEMORIAL 0 0 873 0.9

DRUMURI DE EXPLOATARE 7 887 8.2 0 0

CAI DE CIRC. PUBLICE 12 796 13.4 28 270 29.5

SPATII VERZI-CAI CIRC 0 0 7 236 7.6

DRUM PRIVAT 0 0 149 0.2

TOTAL 95 674 100 95 674 100
 

 
 
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 – Străzile Câmpului și Zizinului); 
- proprietatea Statului Român - un teren, identificat prin CF nr. 107639 din 

04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 107439, folosință fâneață, situat in 

extravilanul localității Săcele cu suprafața din acte = suprafața 

măsurată=11813mp; 
-  

- domeniu privat al Municipiului Săcele – drumurile de exploatare 3 drumuri de 

exploatare: DE 159, DE 157, DE 139, imobil identificat prin CF nr. 104990 din 

04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 104990, folosință teren arabil, situat în 

extravilanul localității Săcele cu suprafața din acte = suprafața 

măsurată=2143mp; 

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

proprietate anexate următoarele terenuri înscrise in CF cu nr: 
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- nr. 51 din 01.02.2013, nr. topografic 4200/5, utilizare hala de 
producție, situat in intravilanul localității Săcele cu suprafața din 

acte =2475mp, proprietar SC Rouleau Guichard Roumanie SRL; 
- nr. 101666 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 4201/1/2, 

folosință fâneață, cu suprafața din acte = 1100mp, proprietar SC 

Rouleau Guichard Roumanie SRL; 
- nr. 103146 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 103146, 

folosință teren arabil, situat în extravilanul localității Săcele cu 

suprafața din acte = suprafața măsurată=149mp, proprietar SC 

Rouleau Guichard Roumanie SRL; 
- nr. 102833 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 4240/5/2, 

5000/1/2 folosință curți constructii industriale si edilitare, situat 

în intravilanul localității Săcele cu suprafața din acte = 24208mp, 
proprietar SC Rouleau Guichard Roumanie SRL; 

- nr. 106554 din 05.07.2013, nr. cadastral 106554, folosință 

fâneață, situat în extravilanul localității Săcele cu suprafața 

măsurată=3200mp; 
- nr. 104818 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 4240/5/3/2, 

5000/1/3/2, folosință teren arabil, situat în intravilanul localității 

Săcele cu suprafața din acte =800mp, proprietar SC B&D Gold 

Expedition SRL; 
- nr. 104592 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 104592, 

folosință teren arabil, situat în intravilanul localității Săcele cu 

suprafața din acte suprafața măsurată=4800mp, proprietar Geczi 

Alexandru si Geczi Ibolya; 
- nr. 104593 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 104593, 

folosință teren arabil, situat în intravilanul localității Săcele cu 

suprafața din acte suprafața măsurată=1400mp, proprietar Geczi 

Alexandru si Geczi Ibolya; 
- nr. 105315 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 105315, 

folosință fâneață, situat în intravilanul localității Săcele cu 

suprafața din acte suprafața măsurată=2000mp, proprietar Geczi 

Alexandru si Geczi Ibolya; 
- nr. 104452 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 104452, 

folosință teren arabil, situat în extravilanul localității Săcele cu 

suprafața din acte suprafața măsurată=10000mp, proprietar SC 

DIASEN COM SRL; 
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- nr. 104577 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 104577 teren 
si 104577 – C1 construcții (adresa Str. Câmpului, nr. FN) , 

folosință teren arabil situat în extravilanul localității Săcele cu o 

suprafață măsurată de 2100mp si construcții anexa (cabină portar) 

situate in intravilanul localității Săcele si cu o suprafaă măsurată 

de 500 mp. Suprafața totală din acte suprafața măsurată=2600mp, 
proprietar Stanciu Gabor si Stanciu Diana-Maria; 

- nr. 104576 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 104576, 

folosință teren arabil, situat în extravilanul localității Săcele cu 

suprafața din acte suprafața măsurată=2207mp, proprietar Tomos 

A. Irina; 
- nr. 104578 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 104578, 

folosință teren arabil, situat în extravilanul localității Săcele cu 

suprafața din acte suprafața măsurată=493mp, proprietari Tomos 

A. Irina și Stanciu Gabor si Stanciu Diana-Maria; 
- nr. 104229 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 104229, 

folosință teren arabil, situat în extravilanul localității Săcele cu 

suprafața din acte suprafața măsurată=8800mp, proprietar Nagy 

Ioan si Sipos Ana, Nagy Elena prin succesiune 1/3; 
- nr. 104453 din 06.075.2010, nr. cadastral / nr. topo 104452, 

folosință teren arabil, situat în extravilanul localității Săcele cu 

suprafața din acte suprafața măsurată=1400mp; 
 

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

- unei suprafeţe totale de ~ 15 7812 mp din proprietate privată în domeniul public pentru 

extinderea circulaţiilor carosabile şi pietonale 

- unei suprafeţe de ~ 1373 mp spre concesionare sau vânzare 
 
IX. ECHIPARE EDILITARĂ – planşa U3 

 
 
 
 
X. PROTECȚIA MEDIULUI 

 

 Singura sursă de poluare din zona invecinata sitului reglementat este SC Electroprecizia 

                                                        
2  Suprafeţele vor fi determinate exact prin măsurători topometrice ulterioare acestei faze de proiectare 
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SA, ce produce unele noxe resimțite pe o arie restransă (bioxid de azot). In cadrul societății 

s-au luat masuri de reducere a nocivităților. O alta sură de poluare este cea cu noxe 

rezultate in urma traficului pe DN1A. Din aceasta cauza s-a creat o arteră de preluare 

diferențiată a traficului și de deservire a zonei de nord din limita PUZ, separata de DN1 

printr-o perdea de protecție verde. 

  
  
  
 
    Data                                                                                                    Intocmit, 
Decembrie 2014      arh.Danina Ormenişan 
 
 

                                                                                                                                                                                         
3  Idem 


