
   
 
 

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. 11305/18.03.2016 
 
 
Către : 
Baciu Liviu Gheorghe și altii 
Str. Poet Nicolae Nicoleanu, nr. 6, mun. Sacele, jud. Braşov 
 
Prin prezenta vă transmitem Avizul de oportunitate pentru iniţiere PLAN 
URBANISTIC ZONAL 
 
AVIZ DE OPORTUNITATE Nr. 11305/18.03.2016 pentru iniţierea întocmirii 
documentaţiei de urbanism : PLAN URBANISTIC ZONAL «ANSAMBLU 
DE CASE DE VACANTA SI ZONA DE AGREMENT TURISTICA», 
MUNICIPIUL SĂCELE 
 

1. Cadrul legal 
a) Prezentul Aviz de oportunitate se emite conform art. 32, lit. b din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
b) Prezentul Aviz de oportunitate s-a eliberat în scopul precizării detaliate a 
regimului tehnic care se va impune prin certificatul de urbanism pentru întocmirea 
documentaţiei plan urbanistic zonal (PUZ), şi a precizării datelor temei de proiectare 
pentru întocmire PUZ, ca urmare a solicitărilor înregistrate la Primăria Municipiului 
Săcele sub. Nr.5137/15.02.2016 si 10362/15.03.2016. 
c) Prezentul Aviz de oportunitate constituie elemente de temă minime ce trebuiesc 
respectate la contractarea de către iniţiator a întocmirii documentaţiei PUZ şi pe tot 
parcursul elaborării şi avizării acesteia. 

 
1. Date de identificarepentru PUZ ce se va întocmi 

a) Denumirea proiectului: În toate piesele scrise şi desenate, precum şi în cadrul 
tuturor procedurilor de avizare şi aprobare, documentaţia va purta titlul: PLAN 
URBANISTIC ZONAL «ANSAMBLU DE CASE DE VACANTA SI ZONA DE 
AGREMENT TURISTICA», MUNICIPIUL SĂCELE 
b) Iniţiatorii: Se vor înscrie pe piesele scrise şi desenate ale proiectului numele 
iniţiatorului/ iniţiatorilor, adică a persoanelor care dispun pe propria cheltuială şi 
răspundere întocmirea şi supunerea spre avizare şi aprobare a documentaţiei PUZ. 
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c) Beneficiarul: Beneficiarul documentaţiei PUZ este potrivit legii unitatea 
administrativ-teritorială, respectiv UAT Municipiul Săcele. Documentaţia devine bun 
public după aprobare prin Hotărâre de Consiliu Local, chiar dacă a fost finanţată din 
surse private, nefiind admisibilă nici o revendicare privind proprietatea asupra 
documentaţiei sau privind vreun drept de exclusivitate în utilizarea acesteia. 

 
2. Condiţii procedurale obligatorii 

3.1. Tema de proiectare: Tema de proiectare semnată de întocmitor şi de 
beneficiar, care va sta la baza încheierii contractului pentru întocmirea PUZ, se va 
anexa într-un exemplar original documentaţiei, în partea scrisă (anexă la memoriu). 
Tema de proiectare va conţine în mod explicit obligaţia respectării condiţiilor din 
avizele de specialitate şi a corelării reglementărilor pe zona limitei terenului studiat cu 
reglementările deja în vigoare aprobate în vecinătate. 
3.2. Studii de fundamentare obligatorii: Se vor elabora si prezenta impreuna cu 
documentatia de baza PUZ urmatoarele studii de fundamentare: 
a) Ridicare topografica actualizata pentru faza PUZ (sc. 1:1000), vizata OCPI 
Brasov; 
b) Studiu geotehnic de ansamblu pentru faza PUZ; 
c) 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. 
3.3. Conţinutul documentaţiei şi modul de prezentare: 
a) Se vor respecta întrutotul prevederile cuprinse în „Ghidul privind metodologia de 
elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal GM-010-2000”, aprobat prin 
Ordinul nr. 176/N/16.08.2000/MLPAT; eventuale piese suplimentare ale proiectului 
se pot prezenta opţional, doar în situaţia în care conţinutul lor este de importanţă în 
justificarea alegerii anumitor soluţii tehnice, iar informaţia respectivă nu se poate 
include corespunzător în piesele de bază ale proiectului. 
b) Regulamentul Local de Urbanism (RLU) va fi intocmit conform cu prevederile 
„Ghid privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism” Indicativ: 
GM 007-2000. 
3.4. Elemente de redactare: 
a) Se recomandă evitarea desenării de contururi de principiu pentru clădiri şi 
amenajări pe planşa de reglementări, pentru a nu fi afectată lizibilitatea elementelor 
obligatorii, şi anume: detaliile topografice existente, traseele căilor de circulaţie, liniile 
de aliniere ale construcţiilor la stradă şi la limite de proprietate, zonificarea 
funcţională. 
b) Se vor prezenta sectiuni transversale ale tuturor strazilor care intra in studiul PUZ. 
c) Bilanţul teritorial va fi întocmit cu precizarea corectă a zonificării, va cuprinde toate 
zonele functionale, se va realiza pentru intreg teritoriul reglementat si va contine 
comparativ situatia existenta si situatia propusa. 
d) Se vor respecta codurile de culoare, simbolurile grafice, grosimile si tipurile de linii, 
hasuri si alte elemente grafice conform ghidurilor de intocmire a documentatiilor 
tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului. 
3.5. Corelarea cu alte documentaţii: 
a) Se vor respecta întrutotul prevederile Regulamentului General de Urbanism 
aprobat prin HG nr. 525/1996, în ce priveşte dimensiunile minime şi orientarea 
parcelelor, conformarea drumurilor, asigurarea acceselor, etc. 
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b) Se va ţine cont de prevederile generale ale PUG Săcele (Pr. 36060/2000), cu 
menţiunea că PUZ ce se va întocmi este derogatoriu faţă de PUG în vigoare la 
momentul actual, în ce priveşte destinaţia zonei. 
c) Se va tine cont de toate documentatiile de urbanism de tip PUZ si PUD aprobate 
sau aflate in curs de aprobare in vecinatatea sitului studiat. 
3.6. Competenţe de elaborare a documentaţiei de urbanism: 
a) Conform Hotararii nr.101 din 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului 
şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului 
Urbaniştilor din România, documentaţia va fi întocmită, semnată şi ştampilată de 
specialişti atestaţi de către Registrul Urbaniştilor din România (RUR) care au obtinut 
dreptul de semnatura pentru categoria de documentatie de urbanism pe care o 
elaboreaza, anexându-se la documentaţia ce se va înainta spre aprobare o fotocopie 
după Certificatele de atestare RUR şi după actul doveditor al plăţii taxei către RUR, 
pentru documentaţia întocmită. 
b) In toate etapele de la initere pana la aprobarea documentatiei PUZ beneficiarul va 
fi reprezentat de catre firma proiectanta contractata prin seful de proiect, arhitect sau 
urbanist, cu drept de semnatura RUR. 
c) Coordonarea elaborarii documentatiei de urbanism implica asumarea 
responsabilitatii specialistului cu drept de semnatura privind calitatea intregii 
documentatii, prin aplicarea si respectarea reglementarilor legale referitoare la 
procesul de planificare sau, dupa caz, proiectare, continutul documentatiei si 
sustinerea acesteia in procesul de avizare si aprobare. 
d) Dreptul de semnatura implica asumarea raspunderii coordonatorului asupra 
calitatii profesionale a documentatiei de urbanism in integralitatea sa, elaborarii 
studiilor de fundamentare sau a sectiunilor de specialitate nefiind exonerati de 
raspundere privind documentatiile intocmite. Coordonatorul documentatiei de 
urbanism isi asuma corectitudinea datelor din cadrul documentatiei, in raport cu 
informatiile colectate si prelucrate. 
3.7. Obligatiile specialistilor cu drept de semnatura: 
a) sa cunoasca si sa respecte prevederile legale în vigoare referitoare la exercitarea 
profesiunii de urbanist; 
b) sa manifeste constiinciozitate si probitate profesionala si sa îsi asume, prin 
exercitarea dreptului de semnatura, întreaga responsabilitate profesionala fata de 
beneficiar si autoritatile administratiei publice centrale si locale; 
c) sa urmareasca, în desfasurarea activitatii sale, echilibrul între interesul public si 
cel privat; 
d) sa faca cunoscute beneficiarului cerintele privind elaborarea, avizarea si 
aprobarea documentatiei; 
e) sa sustina, alaturi de beneficiar, avizarea si promovarea documentatiei în procesul 
de avizare si aprobare; 
g) sa notifice beneficiarului situatiile care pot conduce la o calitate profesionala 
necorespunzatoare a documentatiei sau la nerespectarea reglementarilor privind 
procesul de elaborare, avizare si aprobare; 
h) sa se preocupe de perfectionarea calificarii profesionale si de cunoasterea 
reglementarilor legale în domeniu; 
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i) sa achite tarifele privind exercitarea dreptului de semnatura, în raport cu 
înregistrarea acestora în vederea recunoasterii activitatii în domeniu a respectivului 
specialist, potrivit prevederilor prezentului regulament; 
j) sa nu semneze în calitate de coordonator o documentatie de amenajare a 
teritoriului si de urbanism, daca apreciaza continutul acesteia ca fiind de o calitate 
profesionala 
necorespunzatoare sau ca nu au fost respectate reglementarile privind continutul si 
procesul de elaborare. 
3.8. Consultarea populaţiei: 
a) 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. 
b) 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. 
 

3. Delimitarea teritoriului ce va fi reglementat prin PUZ. 
Date de temă obligatorii pentru PUZ ce se va întocmi 
4.1. Întinderea minimă a teritoriului reglementat: Ca urmare a prevederilor 
explicite ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare, întinderea minimă a teritoriului studiat, raportat 
la care se va elibera certificatul de urbanism şi se va întocmi şi bilanţul teritorial, se 
stabileşte după cum urmează: 
a) Teritoriul reglementat este compus din urmatoarele imobile: 108112, 108111, 
101885, 101886, 103947, 103948,  108172, 112440, 109641, 109281, 109212, 
109227, 102019, 102020, 102021, 102022, 102023, 102024, parcela situata intre 
102024 si 111431, 111431, 111418, 111715, 111424, 111376, 111420, 100084, 
103121. 
b) In situatia in care teritoriul reglementat nu are acces direct la un drum public, 
initiatorul PUZ va trebui sa asigure terenul necesar pentru racordarea la un drum 
public, a zonei studiate, printr-un drum existent, modernizat, sau un drum nou creat 
avand un profil minim de 12 metri (7 metri carosabil, 1 metru spatiu verde bilateral si 
1,5 metri trotuar bilateral). 
c) Toata intinderea teritoriului reglementat astfel definita va fi acoperita de planuri 
realizate pe baza de suport topografic actualizat si vizat OCPI Brasov. 
4.2. Intinderea minima a teritoriului studiat: 
a) Limita zonei studiate va fi extinsa pe toate laturile limitei intregului teritoriu 
reglementat, precizat mai sus, cu 25 de metri. 
b) In cazul in care bransarea ansamblului la utilitati nu este posibila tehnic in cadrul 
perimetrului mai sus definit, se va extinde zona de studiu pana la cele mai apropiate 
puncte in care se afla retele edilitare existente ce se pot extinde, sau la care se poate 
realiza solutia tehnica de bransare. Se va obtine acordul autentificat notarial al 
dreptului de servitute pentru extinderea retelelor edilitare ce vor deservi zona 
regelementata in PUZ. 
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c) Terenurile aflate intre limita teritoriului studiat si limita teritoriului reglementat nu 
devin prin aprobarea PUZ terenuri reglementate urbanistic. Aceasta zona are rolul de 
a asigura compatibilitatea zonificarii functionale propuse cu cea existenta, corelarea 
arterelor de circulatie, asigurarea cu echipare edilitara prin intermediul infrastructurii 
existente, etc. 

 
4. Categorii funcţionale şi servituţi 

5.1. 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. 
5.2. Zone funcţionale propuse. Se vor delimita precis şi cuprinde în bilanţul 
teritorial subzonele funcţionale: 
a) Subzona edificabilă cu destinaţia de case de vacanta cu regim mic de inaltime. 
b) Subzona edificabila cu destinatia de unitati de cazare turistica (vile turistice, 
pensiuni turistice, pensiuni agroturistice, cabane, etc.) 
c) Subzona circulaţiilor rutiere si pietonale aferente. 
d) Subzona de spaţii verzi publice. 
e) Subzona de gospodărie comunală, destinata după caz obiectivelor de utilitate 
publică aferente reţelelor edilitare (platforme de colectare selectiva a deseurilor, staţii 
de transformare, staţii de pompare, statii sau microstatii de epurare, etc). 
f) Subzona de dotari de interes local (statii de transport in comun, parcuri, pista de 
biciclete, etc.) 
 

5. Reglementări obligatorii şi dotări de interes public 
5.1. Indicatori Urbanistici 

 
a) Procentul de ocupare al terenului si coeficientul de utilizare al terenului 
maxim admis: 
- pentru locuinte permanente POT maxim de 30% si CUT maxim 1; retragerea fata 
de limitele laterale de lot va fi de minim 2,5 metri; regimul maxim de inaltime admis 
este de S/D+P+E+M, S/D+P+E+R. 
-  pentru vile turistice: POT maxim de 35%  si CUT maxim 1,2; retragerea fata de 
limitele laterale de lot va fi de minim 3 metri; regimul maxim de inaltime admis este 
de S/D+P+E+M, S/D+P+E+R. 
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- pentru pensiuni: POT maxim de 40%  si CUT maxim 1,2; retragerea fata de limitele 
laterale de lot va fi de minim 3,5 metri; regimul maxim de inaltime admis este de 
S/D+P+2E+M, S/D+P+2E+R. 
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). 
Etajul retras (R) se va realiza sub un unghi de 45 de grade fata de planul fatadei. 
Mansarda se va defini in anexa la RLU,un corp de cladire poate avea o singura 
mansarda, si anume spatiul locuibil 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) Reglementari minime pentru lotizarea propusa: 
Suprafata minima a unei parcele pentru locuinţe va fi de 1.000 mp cu lăţime la stradă 
de minimum 15 m.  
Suprafata minima a unei parcele pentru vile turistice va fi de 1.500 mp cu lăţime la 
stradă de minimum 20 m. 
Suprafata minima a unei parcele pentru pensiuni va fi de 2000 mp cu lăţime la stradă 
de minimum 25 m. 
Adancimea lotului va fi mai mare sau cel putin egala cu latimea la strada. 
d) Se va asigura racordarea urbanistică fluentă a subzonelor noi edificabile la 
subzona circulatiilor carosabile existente. Se va avea in vedere atat numarul mare de 
autoturisme stationate in zona cat si prezenta ciclistilor. 
e) Se va asigura 5% din suprafata terenului privat, care genereaza PUZ, ca spatiu 
verde public cu acces nelimitat conform Legii 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. 
f) Se va prevedea o suprafata de minim 30% spatiu verde pe domeniul privat. Acest 
spatiu verde privat se recomanda a fi realizat compact si in vecinatatea zonelor verzi 
publice pentru a creea centuri de volume vegetale si pentru a sustine spatile verzi 
publice in vederea dezvoltarii in timp a unor ecosisteme. Se va crea un regulament 
pentru spatiile verzi private plantate prin specificarea numarului de arbori plantati 
raportat la suprafata si indicarea speciilor de arbori agreati pentru a fi plantati intr-o 
anexa atasata RLU. 
g) Toate drumurile se vor propune cu urmatoarele specificatii: banda carosabila de  
minim 3,5 m in situatia realizarii unui drum cu dublu sens si trotuarul de minimum 1,5 
m. 
Datorita reliefului accidentat se accepta si drumuri cu sens unic daca acestea se 
inchid in bucla si debuseaza printr-un drum cu dublu sens. 
h) Se vor realiza piste pentru biciclete. Proiectantul va studia varianta realizarii de 
pista de biciclete pe o singura parte a drumului cu dublu sens sau bilateral drumului 
cu sens unic. 
Pentru strada 7 Scari latimea trotuarului va fi de minim 2 metri, banda carosabila 
intre 3 m si 3,5 m si se va creea pista pentru biciclete. 
i) Limita de aliniere se va stabili de catre proiectant avand in vedere criterii de 
estetica urbana pentru a crea un anumit ritm al perspectivei frontului stradal, evitarea 
fronturilor stradale monotone, insa limita de aliniere va avea si rol tehnic prin crearea 
spatiilor necesare asigurarii parcajelor pe lot ori se vor avea in vedere viitoare 
modernizari stradale. 
j) Se va institui interdicţii de construire pe culoarele de protecţie a reţelelor edilitare 
existente si propuse. 
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k) Asigurarea circulatiilor interioare prin drumurile nou create vor oferi posibilitatea 
tehnica si juridica prin proiectarea pana la limita de proprietate de continuare a 
drumurilor prin viitoarele documentatii tehnice de urbanism pentru terenurile 
invecinate, astfel se va studia trama stradala cu scopul sa asigure continuitatea 
circulatiilor carosabile si pietonale interioare cu cele exterioare, astfel se va evita 
realizarea de drumuri cu fundatura. 
l) Se interzice realizarea locuintelor cuplate sau alipite si deasemenea a constructiilor 
pe limita de propietate si a alipirilor la calcan. 
6.2. Dotări de interes public 
a) 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. 
b) Se va studia modalitatea de insertie, in profilele drumurilor existente si nou create, 
de locuri de parcare publice destiante vizitatorilor zonei. Se recomanda gruparea 
locurilor de parcare in pachete de cate 3-5 si intercalate cu zone verzi plantate cu 
arbori. 
c) Se vor asigura plantatii de aliniament, mobilier urban, iluminat public, parcaje 
pentru vizitatori si spatii pietonale generoase pentru crearea unui spatiu public placut 
si atractiv locuirii si pentru promenada. 
d) Pentru asigurarea modernizarii drumurilor existente si a drumurilor propuse, 
imediat dupa aprobarea PUZ, terenurile destinate functiunii de gospodarie comunala, 
circulatii carosabile si pietonale si cele destinate spatiilor verzi publice vor fi dezlipite 
si comasate in parcele compacte aferente fiecarei zone si functiuni si intabulate cu 
destinatia specifica de drum sau spatii verzi - parcuri. 
e) Se va studia posibilitatea amenajarii unor parcari publice compacte. 
6.3. Asigurarea acceselor, parcajelor şi utilităţilor 
Asigurarea prin proiect a unei reglementări complete şi precise a drumurilor de 
acces: 
a) Toate drumurile cu sens dublu se vor propune cu profil transversal de minimum 7 
metri carosabil şi trotuare de minimum 1,5 metri bilateral, 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. 
b) Pentru asigurarea accesului carosabil catre loturile reglementate se va evita 
realizarea unor drumuri de acces de tip fundatura, solutie care creeaza nenumarate 
probleme urbanistice. 
c) Locurile de parcare necesare se vor asigura pe domeniul privat, in interiorul 
parcelei, si vor fi calulate in functie de suprafata utila a fiecarei case de vacanta (1 
loc de parcare pentru cladirile cu o suprafata utila mai mica sau egala cu 100 m² si 
minim 2 locuri de parcare pentru cladirile care depasesc suprafata utila de 100 m²). 
In cazul unitatilor turistice de cazare, a restaurantelor ori alte functiuni, se vor asigura 
locurile de parcare conform prevederilor HG 525/1996. 
d) 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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e) Se va specifica clar in Memoriu si RLU cine se angajeaza sa suporte cheltuielile 
pentru asigurarea echiparii edilitare (apa, canalizare, energie electrica, gaze 
naturale), inclusiv echipamente tehnice speciale (statii de epurare, post de 
transformare pentru energie electrica). Eliberarea autorizatiilor de construire va fi 
conditionata de asigurarea infrastructurii tehnico-edilitara pentru zona reglementat in 
PUZ. 
 

6. Alte cerinţe obligatorii 
7.1. Evidenţierea corectă a regimului juridic şi de circulaţie a terenurilor: 
Se vor evidenţia şi cota precis: 
a) Terenurile private propuse a trece în domeniul public al municipiului Sacele 
(drumuri private – de exploatare – ale municipiului, fâşii din parcele destinate 
asigurării profilului transversal definitiv propus al drumurilor, terenurile destinate 
spatiilor verzi publice prevazute la art. 6.2 lit. a), terenurile pentru dotări edilitare etc); 
b) Terenurile proprietate privată ce nu îşi vor schimba forma de proprietate; 
c) Terenurile proprietate publică sau privată a Statului Român sau a UAT Săcele. 
d) Se recomanda ca terenurile cu destinatia de drumuri private sa fie comasate intr-o 
singura parcela avand ca proprietar/i initiator-ul/ii PUZ. In cartea funciara se va trece 
dreptul de servitute suprateran (pietonal si carosabil) si subteran (asigurarea retelelor 
edilitare) pentru toti proprietarii actuali si viitori care vor avea acces la proprietatea 
privata prin intermediul drumului privat. Se recomand evitarea vanzarii terenurilor 
aferente fiecarei parcele, destinate pentru modernizarea/ crearea drumurilor, noilor 
proprietari, pentru a facilita trecerea drumurilor private create prin PUZ in domeniul 
public al mun. Sacele. 
e) Eliberarea autorizatiilor de construire va fi conditionata de trecerea terenurilor 
private necesare modernizarii drumurilor publice si asigurarii spatiilor verzi publice in 
domeniul public al UAT Sacele. 
7.2 Se va realiza un glosar de termeni tehnici si abrevieri. 
a) Definitiile termenilor tehnici, simpli sau compusi (ex. demisol, mansarda, procent 
de ocupare a terenului - POT, coeficient de utilizare a terenului CUT, regim de 
inaltime Rh, etc.), vor fi preluate din legislatie, ghiduri, documentatii de specialitate, 
dictionare de specialitate, etc. 
b) Glosarul de termeni va fi atasat regulametului local de urbanism ca anexa. 
 

8. Calitatea locuirii 
Pentru asigurarea unei calitati a locuirii cat mai ridicate pe teritoriul studiat prin PUZ, 
proiectantul va avea in vedere o serie de factori specifici cum ar fi salubritatea, 
securitatea, confortul, estetica, calitatea materialelor, adaptabilitatea, durabilitatea, 
dotarile edilitare, dotari sociale, etc. 
8.1.1. Dotarile edilitare. 
a) La elaborarea documentaţiilor de urbanism de tip PUZ se va ţine seama de 
condiţiile impuse de operatorul de servicii pentru extensiile, mărirea capacităţii, 
înlocuirea reţelelor sau creearea de retele noi de apă, canalizare, electricitate si gaze 
naturale. 
b)  Autorizarea executării construcţiilor va fi condiţionată de stabilirea, în prealabil, 
prin contract sau prin declaratie notariala autentificata, a obligaţiei efectuării, în parte 
sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi. 
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c) Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, 
presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi 
tehnice ale investitorilor interesaţi sau ale furnizorilor de utilităţi este interzisă. 
d) Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în reţeaua 
publică de canalizare, la nivel de parcelă. În acest sens, se recomandă realizarea de 
soluţii de colectare, stocare, infiltrare locală în sol şi evaporare naturală a apelor 
pluviale la nivel de parcelă. De asemenea se recomandă limitarea sigilării 
suprafeţelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte învelitori impermeabile) la 
strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. 
8.1.2. Modul de configurare si colectare a deseurilor. 
a) Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior dimensionate 
pentru a permite colectarea selectivă a deşeurilor şi accesibile dintr-un drum public. 
Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcţie de dimensiuni şi 
de funcţiune. 
b) Pentru zonele si spatiile de colectare si depozitare, atat exterioare cat si interioare, 
se va avea in vedere modul de amplasare, rezolvarea problemelor de securitate, 
igiena, estetica si accesibilitate. Se impune rezolvarea lor in asa fel incat sa 
impiedice: poluare olfactiva, poluarea solului si a apelor, creeare unor focare de 
infectie. Se va avea in vedere accesibilitatea punctelor de depozitare pentru 
colectarea lor cu autospecialele de salubritate si asigurarea colectarii selective 
separata pe categorii pentru deseuri menajere; carton/ hartie; sticla; plastic; metal. 
Deseurile provenite din materiale de constructii, substante poluante cu risc de 
contaminare biologic sau chimic si aparatura electrocasnica vor fi predate unor 
operatori specializati. 
8.1.3. Asigurarea confortului necesar functiunii de locuire. 
a) Se va defini clar si specific in regulamentul local de urbanism utilizari admise, 
utilizari admise cu conditionari si utilizari interzise. 
b) Vor fi interzise acele functiuni care intra in conflict cu functiunea zonei. 
c) Vor fi permise anumite functiuni complementare cu anumite conditionari pentru a 
nu afecta in vreun fel calitatea spatiului public si privat. 
d) Se va stabili o suprafata minima a parcelei construibile, astfel incat sa asigure un 
confort ridicat rezidentilor. De exemplu suprafata minima pentru locuinte individuale 
1000 mp, pentru vile turistice 1500 mp, pentru pensiuni 2000 mp, etc. 
 
8.1.4. Estetica arhitecturii. 
a) In cadrul RLU se va defini modul de construire respectand reguli si principii de 
estiteca a arhitecturii. 
b) La obtinerea AC vor fi prezentate planuri cu machete 3D pentru studiul volumetric 
al constructiilor propuse. 
c) Regulamentul de estetica va avea in vedere urmatoarele elemente: acoperisuri, 
fatade, ferestre si usi, balustrade, porti si imprejmuiri, firme si reclame, instalatii 
tehnice, amejarea peisagistica, etc. 
d)  Se va specifica: materiale admise, materiale interzise; paleta de culori pentru 
fatade, acoperisuri, imprejmuiri; texturi; etc. 
e) Se va impune utilizarea materialelor durabile, naturale (lemn, piatra, caramida, fier 
forjat, grilaje metalice ornamentale, zidarie, etc). Se va interzice utilizarea 
materialelor care imita materialele naturale. 
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f) Se pot realiza constructii apartinand curentului de „arhitectura verde” din materiale 
durabile, sustenabile, cu acoperisuri verzi, etc. 
g) Se va studia posibilitatea realizarii unor imprejmuiri cu montanti metalici si plasa 
metalica cu inaltime de 1,2 – 2 m dublate de vegetatie plantata pentru delimitarea 
loturilor din interiorul ansamblului si la strada. 
8.1.5. Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă. 
a) Suprafata de 5% din zona reglementata care va avea destinatia de spatiu verde 
public va fi amenajata peisagistic cu mobilier urban, alei pietonale, plantatii de arbori 
cu indicarea speciei, sistem de iluminat, etc. 
Se va studia integrarea spatiilor verzi publice in sit conform vocatiei de zona turistica. 
Cateva directii de amenajare a spatiului public verde: amenajarea strazii 7 Scari cu 
trotuare si spatii verzi generoase pentru a asigura un traseu de promenada catre 
Canionul 7 Scari; Amenajarea peisagistica a Vaii Sipoaia cu paraul aferent ca o zona 
de picnic si promenada. 
Se va evita izolarea Vaii Sipoaia si str. 7 Scari prin crearea unui front continuu de 
proprietati private ingradite. Cele doua zone publice vor comunica din loc in loc prin 
intermediul unor alei pietonale. 
Spatiul public are o importanta majora pentru aceasta zona, se va avea in vedere 
amenajarea lui cu zone verzi alveolare eterogene personalizate pentru diverse 
grupuri sociale de interes. Aceste grupuri vor avea nevoi diferite astfel spatiile vor 
necesita dotari diferite: 
- alveolele pentru seniori au nevoie de banci, masute pentru diverse jocuri sau pentru 
picnic, aceste locuri de odihna si contemplare a naturii trebuie sa fie umbrite prin 
foisoare sau pergole cu vegetatie, acces facil din parcari si pietonal prin intermediul 
unor rampe lungi cu pante line. 
- alveolele pentru familii vor fi prevazute cu parcari apropiate pentru autoturisme, 
locuri de picnic, zone de joaca pentru copii, etc. 
- alveolele pentru tineret vor fi amenajate cu suporturi pentru biciclete, acces direct 
din pistele de biciclete, cismele pentru hidratare, panouri de informare cu traseele 
montane, etc. 
- alveolele pentru tineri vor fi amenajate cu terenuri de volei, badminton, mini fotbal, 
locuri pentru amplasarea hamacelor, a corturilor, etc. 
Spatiul public trebuie gandit eterogen pentru a satisface nevoile populatiei prin 
amenajari spatiale, functionale si estetice peisagistice pentru a sustine mobilitatea 
vietii urbane. 
b) Se va acorda o atenţie deosebită menţinerii prin prevederi în cadrul RLU a unei 
proporţii rezonabile între suprafeţele construite şi cele libere sau plantate, în scopul 
creării unui microclimat agreabil prin realizare de plantaţii cu arbori pe spaţiile verzi 
propuse.  
c) Spatii verzi vor fi realizate pe cat posibil in mod compact  si prin platatii de arbori 
cu indicarea speciei. 
d) Sunt interzise speciile de plante straine, invazive sau cele care pot creea 
disconfort locuirii cum ar fi speciile de plopi. Se vor planta specii de plante locale, 
rezistente si adaptate climatului specific zonei. 
e) Se va preciza complet soluţia de canalizare / colectare a apelor reziduale 
menajere şi meteorice, în conformitate cu avizele obţinute şi cu legislaţia în vigoare. 
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Se va interzice deversarea oricaror ape uzate ori insuficient epurate, inclusiv cele 
pluviale in paraul Sipoaia. Deversarea apelor se va realiza in avalul podetului de 
acces in limita zonei studiate a PUZ, la intersectia cu str. Piatra Mare. 
 

9. Concluzii si recomandari 
Considerăm ca fiind oportună şi avizăm favorabil iniţierea întocmirii documentaţiei 
PLAN URBANISTIC ZONAL – «ANSAMBLU DE CASE DE VACANTA SI ZONA 
DE AGREMENT TURISTICA», MUNICIPIUL SĂCELE, în condiţiile respectării 
prevederilor prezentului şi a legislaţiei în vigoare. Iniţiatorii PUZ îşi vor asuma în 
întregime răspunderea privind toate consecinţele nerespectării de către elaboratorii 
de documentaţii a condiţiilor impuse prin prezentul Aviz de oportunitate, a celor 
impuse prin certificatul de urbanism şi prin avizele de specialitate ce se vor obţine. 
Avizul de oportunitate este valabil pana la incetarea perioadei de valabilitate a 
certificatului de urbanism ce va fi emis in baza prezentului aviz. 
 

10. Abrevieri utilizate 
AC – Autorizatie de Construire 
CNADNR – Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania 
CUT – Coeficient de Utilizare al Terenului 
DE – drum de exploatare 
DN – drum national 
DRDP – Directia Regionala de Drumuri si Poduri 
MDRT – Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 
OCPI – Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 
POT – Procent de Ocupare al Terenului 
PUD – Plan Urbanistic de Detaliu 
PUG – Plan Urbanistic General 
PUZ – Plan Urbanistic Zonal 
Rh – Regim Maxim de Inaltime 
RLU – Regulament Local de Urbanism 
RUR – Registrul Urbanistilor din Romania 
UAT – Unitate Administrativ Teritoriala 
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