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R O M Â N I A 

JUDEŢULBRAŞOV 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SĂCELE 
Str. PiaţaLibertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 0268 273.091 

www.municipiulsacele.ro,    E-mail: primaria@municipiuluisacele.ro 

 DIRECTIA URBANISM ARHITECT ŞEF 

 
   Nr.14400/23.05.2016  

 
 

                                                                       Aprobat, 

                                                                         Primar, 

                                                        Ec. Nistor Radu Florea 

 
 
 

Ca urmare a cererii adresate de  Dl. POPA Virgil in calitate de reprezentant 
al SC ELECTROPRECIZIA SA, cu sediul in jud. Braşov,  Municipiul Sacele, 
strada Parcului nr.18, telefon/fax _______, e-mail _______, înregistrată la 

nr.14400 din 06.04.2016, 

 
    în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite 

                              

 

AVIZUL DE OPORTUNITATE 

Nr. 14400 din 23.05.2016 

 

Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru Extindere service existent si 

reamenajare spatiu existent 

 

generat de imobilul: Teren proprietate privata a municipiului Sacele, conform extrasului 

de carte funciara nr. 82342 din 10.08.2015, inscris in C.F. nr. 105802 a localitatii Sacele, 

nr. top. 1954/2, transmis cu drept de concesiune catre S.C. ELECTROCPRECIZIA 

S.A..Constructiile (magazin de prezentare si statie service) sunt proprietate privata a S.C. 

ELECTROPRECIZIA S.A. 

 

    cu respectarea următoarelor condiţii: 

    1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: conform Certificat de 

urbanism nr. 361/16.09.2015 

    Conform anexei la prezentul aviz, teritoriul este delimitat la nord de o spalatorie auto, 

la sud vest  albia raului Timis si Magistrala C.F. 300, la sud, sud-est de DN1. 
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    2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi 

 Condiţii pentru asigurarea prin proiect a unei reglementări complete şi precise a 

parcelelor construibile: 

a) Se va reglementa prin documentaţia elaborată în fază PUZ alinierile viitoarelor 

construcţii faţă de toate laturile parcelei în mod distinct (alinierea la stradă a clădirilor, 

cotată precis faţă de limita de proprietate existentă conform actelor cadastrale; retrageri 

impuse faţă de celelalte limite ale parcelei).  

b) Se vor preciza indicatorii urbanistici, POT, CUT, aliniament, aliniere, Rh, inclusiv 

exprimarea in metri la coama si cornisa a constructiilor edificabile indiferent de 

functiunea acestora. 

c) In RLU se va specifica ca indiferent de modificarile suferite de terenurile reglementate, 

si anume dezlipire, alipire, parcelare, reparcelare, se vor respecta indicatorii urbanistici 

(POT, CUT, Rh, retragerile fata de limitele de lot, aliniament, aliniere, etc.) stabiliti prin 

RLU aferent PUZ. 

d) Zonificarea se va realiza specific pentru faza PUZ, fără a fi necesară indicarea unei 

anumite forme sau amplasări prestabilite a eventualelor construcţii. 

 Zone funcţionale propuse: 

Se vor delimita precis şi cuprinde în bilanţul teritorial subzonele funcţionale: 

a) subzona edificabilă cu destinaţia de zona industriala. 

b) subzona circulaţiilor rutiere si pietonale aferente. 

c) subzona de spaţii verzi publice. 

d) subzona de gospodărie comunală, destinata după caz obiectivelor de utilitate publică 

aferente reţelelor edilitare (platforme de colectare a deseurilor selectiv, staţii de 

transformare, staţii de pompare, statii sau microstatii de epurare, etc). 

e) subzona de dotari de interes local. 

 

    3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime) 

a) Indicatori urbanistici admisi: 

- POT maxim 40%; 

- retragerea fata de limitele de lot pentru zona edificabila va fi cel putin 

jumatate din inaltimea cladirilor dar nu mai putin de 5 metri; 

- regimul maxim de inaltime admis pentru hala este de (S)+P, (D)+P; 

- regimul maxim de inaltime admis pentru sediu firma, corp administrativ este 

de (S)+P+3E+R, (S)+P+3E+M, (D)+P+3E+R, (D)+P+3E+M. 

- Regimul minim de inaltime admis: pentru hala este P.  

- regimul minim de inaltime admis pentru sediu firma, corp administrativ este 

de P+1E 

Nu este admisa nici o alta configuratie a regimului de inaltime decat cele indicate mai 

sus. (S – subsol, D – demisol, P – parter, E – etaj,  M – mansardă, R – nivel retras). 

Retragerea nivelului retras (R) se va realiza sub un unghi de 45 de grade fata de planul 

fatadei. Mansarda se va defini in anexa la RLU insa podul va forma un unghi de maxim 

60 de grade fata de planul orizontal, suprafata utila a mansardei nu va depasi procentul de 
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60% fata de suprafata ultimului nivel plin, iar un corp de cladire poate avea o singura 

mansarda, si anume spatiul construit deasupra ultimului etaj. 

b) Autorizarea executării construcţiilor se va face cu respectarea regimului maxim de 

înălţime, respectiv a înălţimii maxime admise, aceste condiţii trebuie îndeplinite 

cumulativ. 

c) Se va asigura racordarea urbanistică fluentă a subzonelor noi edificabile la subzona 

circulatiilor carosabile existente. 

d) Se va prevedea o suprafata de minim 20% spatiu verde pe domeniul privat. 

e) Se va crea un regulament pentru spatiile verzi plantate prin specificarea numarului de 

arbori plantati raportat la suprafata si indicarea speciilor de arbori. 

 

    4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor 

    Se va asigura minim 5% spatiu verde public din suprafata de teren reglementata prin 

PUZ, ce isi va schimba destinatia, conform legii nr. 24/2007 privind reglementarea si 

administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. 

Este interzisa alocarea procentului de spatiu verde public in zone cu interdictie definitiva 

sau temporara de construire sau in zone cu teren accidentat. Zona de spatiu verde public 

va avea acces neingradit direct dintr-un drum public. 

Se vor asigura plantatii de aliniament de protectie. Plantatiile de aliniament se vor asigura 

perimetral si cu specii de arbori destinatii protejarii impotriva poluarii. 

Paralel cu DN 1A, prin retragerea imprejmuirii existente pe toata lungimea lotului de la 

strada, se va asigura terenul necesar pentru a doua banda carosabila pentru sensul de mers 

Brasov-Predeal, o zona de 1 metru latime pentru spatiu verde de aliniment si pentru 

montarea stalpilor de iluminat, indicatoare rutiere, etc, o pista pentru biciclete pentru un 

sens de mers cu latimea de minim 1,5 metri si un trotuar de minim 1,5 metri.  

 

    5. Capacităţile de transport admise 

  Toate drumurile se vor propune cu urmatoarele specificatii: banda carosabila de  minim 

3,5 m in situatia realizarii unui drum cu dublu sens si 4,5 m pentru drumurile cu sens unic 

şi trotuare de minimum 1,5 metri pe ambele părţi, un spatiu verde de 1 metru amplasat 

intre pietonal si carosabil pe ambele parti, care va avea rolul de plantatii de aliniament si 

amplasarea stalpilor de iluminat public precum si a indicatoarelor rutiere, etc. conform 

prevederilor Regulamentului General de Urbanism al României aprobat prin HG Nr. 

525/1996 şi a Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi a spaţiului urban aferent 

la exigenţele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2001, aprobat prin Ordinul nr. 

649/25.04.2001 MLPTL. 

Razele minime de viraj pentru benzile carosabile nu vor fi mai mici de 12 m. 

 Locurile de parcare necesare se vor asigura pe domeniul privat conform prevederilor HG 

525/1996 in functie de destinatia propusa si vor fi dimensionate corespunzator 

normativelor tehnice in vigoare. Asigurarea parcajelor pentru vizitatori si angajati se va 

realiza pe proprietatea privata. 

 Modernizarea unor drumuri existente solicitate prin prezentul aviz se va face prin 

asigurarea terenului necesar de catre initiatorii documentatiei tehnice de urbanism. 
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    6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru 

P.U.Z. 

  Ridicare topografica actualizata pentru faza PUZ (sc. 1:1000), vizata OCPI Brasov; 

 Studiu geotehnic de ansamblu pentru faza PUZ; 

 Alte studii impuse prin avizele obtinute si CU. 

Toate studiile de fundametare a PUZ vor fi elaborate de specialisti atestati in domeniu 

conform legislatiei in vigoare si a prevederilor RUR. 

 

    7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare 

şi consultare a publicului 

     Se va respecta procedura de consultare a populaţiei conform prevederilor Legii nr. 

350/2001 cu completările şi modificările ulterioare, a Ordinului MDRT nr. 2701/2010 şi 

a „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor 

de urbanism sau de amenajare a teritoriului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Săcele nr. 102 din  25.08.2011. 

 Documentaţia se va depune în cel puţin patru exemplare originale complete, pe hârtie şi 

în format digital (pe un CD, DVD sau Stick USB) fişiere în format PDF şi DWG 

(AUTOCAD) pentru toate piesele scrise şi desenate ale documentaţiei (memoriu, 

regulament local de urbanism şi planşe desenate), pentru baza de date urbana si 

publicarea pe site-ul de internet al primăriei. 

    Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a 

Certificatului de urbanism nr. 361 din 16.09.2015, emis de Primaria Municipiului Sacele . 

    Achitat taxa de 100  lei, conform Chitanţei nr. 1009325 din 06.04.2016. 

    Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poştă la data de 

........................... . 

 

 

                               Arhitect-şef 

                            Urb. Pricope Catalin 
 

 

 

 

 
Intocmit 

Ing. Alina Vanasila 


