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MEMORIU  GENERAL  PUZ 

 
 

 

 

1.    INTRODUCERE 

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI 
 

• DENUMIRE LUCRARE:     PUZ-  CONSTRUIRE  LOCUINTA INDIVIDUALA   

• BENEFICIAR:                       VILAGI  SANDOR SI VILAGI CODRUTA 

• AMPLASAMENTL :            MUNICIPIUL SACELE STR. BERECZKI  ANNA NR.19 

• PROIECTANT :                    SC PLANPROIECT SRL BRASOV 

• NR. PROIECT :                     P 17 /2015 

• FAZA:                                     PUZ -PLAN URBANISTIC ZONAL 
 

1.2. OBIECTUL LUCRARII 
 Prezentul proiect are ca obiect elaborarea documentatiei de urbanism  “PUZ- 

CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA”,d-nul Vilagi Sandor initiator si de 

comun acord cu d-nul Szelyes Ioan,ca proprietati-terenuri in zona propusa studiului de 

urbanism au solicitat  schimbarea destinatiei din teren agricol – intravilan in teren curti-

constructii in vederea edificarii constructiilor de locuinte. 

 Documentatia  de urbanism elaborat este realizat pentru toata zona indicata pe 

baza temei de proiectare ,al certificatului de urbanism obtinut al avizului de 

oportunitate, extraselor de carte funciara anexate si a masuratorilor topo furnizate de 

catre beneficiar. 

 Terenul in studiu  se refera la posibilitatea amplasarii de locuinte unifamiliale  pe  

terenul existent in studiu conform extraselor de carte funciara  a celor doi proprietari 

Vilagi Sandor ca initiator  si Szelyes Ioan.Suprafata de teren cumulat pentru studiul 

prezent St=S1+S2 =553mp+1194mp=1747mp si aparține proprietatii private a 

persoanelor  fizice  conform  extraselor de proprietate,carti funciare . 

 Terenul integral a fost proprietatea d-nului Szelyes Ioan din care parte a fost 

dezmembrat si vandut initiatorului PUZ –d.nul Vilagi Sandor. 

 Studiul zonal impune reglementarea zonei aferente la strada existenta Bereczki 

Anna conform ridicari topometrice –avizat de ANCPI Brasov 2016. 

          Parcelele prevazute  pentru  construire locuinte  unifamiliale  trebuie sa aiba 

suprafata  minima in conformitate cu masuratorile topo avizate. 

 Surse documentare: 

 Pentru prezenta documentatie a fost studiata planul urbanistic general PUG 

Sacele, aprobat PUG – nr 36060/2000,aprobat prin HCL NR 23/22.02.2001 ,respectiv 

prelungirea termenului de valabilitate cu HCL nr 4/23.01.2014, avand in vedere si 

constructiile  de locuinte realizate la strada existenta  Bereczki Anna cat si  utilitatiile  

stradale realizate pana in prezent.  

 Avizul de oportunitate pentru PUZ-UTR 3 ,aprobat cu nr 41130/21.07.2015 

pentru ,, Construire locuinta individuala –str Bereczki Anna  Municipiul Sacele. 
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 Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ – indicativ 

GM – 009 – 2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 37 / N / 08.06.2000; 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului; 

 H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte 

documente sau norme cu caracter de reglementare; 

 Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997/actualizat cuOrdinu nr.119/2014  
privind normele de igiena. 

 Legea 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 Legea locuinţei nr. 114/1996;  

 Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica 

privind mediul de viata al populatiei. 

 Ordinul MLPAT nr. 1943/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

2 STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII  ZONEI  STUDIATE 

2.1. Evolutia zonei 

 Zona ce face obiectul PUZ a avut in mod traditional un  caracter agricol. 

 Conform zonificarii funcţionale din PUG , terenurile proprietate privata a 

initiatorului  PUZ ,Vilagi Sandor[S1=550mp]  precum si cooproprietarul de teren 

Szelyes Ioan, Szelyes Simona, [S2=1197mp] sunt situate în zona de studiu pentru 

schimbarea destinatiei  si construirea de locuinte si functiuni complementare cu 

interdictie temporară de construire pana la întocmirea si aprobarea  P.U.Z.  
 Zona studiata in care se afla terenul in sudiu este marginit  de vecinatati ca 

proprietati bine definite respectiv  in dreapta si in stanga pe str.Bereczki Anna sunt 

proprietati cu locuinte edificate cu regimul de inaltime  P,P+M . 

 Terenul studiat nu a fost niciodata alocat oficial pentru folosinta ca teren pentru 

curti/constructii ,avand  statutul conform extrasului CF ca teren intravilan in folosinta  

ca teren  agricol.  

 Prezentul proiect, prin reglementarile stabilite in documentatia PUZ, vine in 

sprijinul dezvoltarii si valorificarii terenului, prin introducerea ca zona de constructii  

locuinte  individuale conform reglementarilor de urbanism.  

 Incadrarea in localitate 

 Terenul studiat se afla in nordvestul intravilanului Municipiului Sacele, conform 

masuratorilor topo si cadastrale,plan topo si plan de incadrare in zona. 

 Suprafata totala studiata cca 2300mp : 

 Suprafata totala efectiv conform extrasel ∑C.F, S∑=  1747 mp 

 Categoria de folosinta : teren agricol; 

 Vecinatati: 

La Nord – proprietati  private –constructii locuinte,limita proprietate avand     

nr.cad. 101655 si 101653  
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La Vest  – teren proprietate private – gradina , limita proprietate avand nr.cad. 

101654 si 101710  

La Est   – drumul – str.Bereczki Anna  pana la limita de proprietate a imobilului 

La Sud   – proprietati private – constructii locuinte, limita proprietate avand   

nr.cad. 101710 ,101709 si 101708   

 

2.2 Elemente ale cadrului natural 
 Terenul se afla in  intravilanul Municipiului Sacele, neamenajat,nefolosit  si  plin 

de vegetatie ce nu a mai fost curatat de mult timp. 

 Terenul in vecinatate stanga,dreapta  este bine delimitat de proprietatiile private 

vecine/imprejmuite, pe care care sunt  edificate constructii de locuinte autorizate cf 

planulul de situatie existent. 

    

2.3 Circulatia 
 Zona  si  amplasamentul studiat, respectiv frontul terenului este la aliniamentul  

drumului existent str. Bereczki Anna cu acces din ocolitoarea Municipiului Sacele-str. 

Campului la cca 160m si din str. Brasovului  la  amplasament cca.290m . 

 In prezent drumul este pietruit–nemodernizat fara trotuare ,fara rigole. 

 Strada existent  Berezki Anna  actual este o strada de categoria a III-a - de 

folosinta  locala - asigura accesul la locuinte si servicii curente sau ocazionale din 

zonele cu trafic  redus cu  2benzi  de circulatie cu latimea de 7,00 m,actual fara trotuare 

situatiei din terensi  conform planului de situatie. 

 Strada Bereczki Anna  se va supune modernizarii si respectarii avizului de 

oportunitate  prin care distanta din axul drum la amplasarea constructiilor – amplasate 

in terenul studiat va avea  L.min.=10.00m ,drumul va avea latimea de l=7.00m cu 

trotuar1.0~1.50m+spatiu verde bilateral de0,50m 

 

2.4 Ocuparea terenurilor 

 In prezent, terenul aflat in studiu nu este construit , avand conform CF, categoria 

de folosinta  teren arabil in intravilan. 

 

2.5 Echipare edilitara – situatia existenta. 

2.5.1 Apa potabila 

              In conformitate cu prevederile Avizului de principiu favorabil nr. 1726 din 23 

10 2015, emisa de Compania Apa Brasov, alimentarea cu apa rece se va  realiza prin 

racordarea la conducta de apa  existenta pe str.Bereczki Ana ,racordarea  va fi din teava 

din polietilena de inalta densitate PEHD cu De=110 mm,cu  o presiune-PN=4 bar. 

2.5.2 Canalizarea  

         In  prezent pe strada Bereczki Anna  nu exista retea de canalizare .Conform 

avizului Companiei de apa Bv. Exista o posibilitate de racord  care se va face cu 

subtraversarea str.Campului si cu racordarea in reteaua de canalizare in executie la o 

distanta de aproximativ 380 m fata de locul studiat,[ avizul definitiv nr. 1458 din 07 10 
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2014, beneficiar dl. Szelyes].Apele uzate provenite de la locuinte vor fi colectate intr-o 

retea de canalizare cu D=300 mm si vor fi preluate de colectorul mentionat mai sus,care 

se vor detalia in fazele urmatoare.   
 

2.5.3 Reţele de energie electrică  

         In  prezent pe strada Bereczki Anna  există retele de alimentare cu energie 

electrica, apartinand SC ELECTRICA SA BRASOV. 
 

2.5.4 Retele gaze naturale  

         Pe strada Bereczki Anna exista conducta de gaze natural, respectiv pe planul de 

situatie este pozitionat conducta de gaze naturale conform  avizului  anexat nr. 

308.992.484 din 09.10.2015    
 

2.5.5 Apele meteorice de suprafaţă   
          In conformitate cu prevederile Avizului de oportunitate nr. 41130 din 21 07 2015, 

emis de Perimaria Municipiului Sacele, se va urmari limitarea  la maxim a aportului de 

ape pluviale evecuate in reteaua publica de canalizare, la nivel de parcela. In acest sens, 

se recomanda realizarea de solutii de infiltrare locala in sol si evaporarea naturala a 

apelor pluviale la nivel de parcela. Deasemenea se recomanda limitarea sigilarii 

suprafetelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte invelitori impermeabile) la 

strictul necesar, in vederea asigurarii infiltrarii apelor pluviale in terenul natural. 

 

2.6 Probleme de mediu – cadru construit 

           Zona studiata si vecinatea zonei nu prezinta surse de poluare pentru mediu fiind 

in marea ei majoritate zona de locuit. 

 Pe amplasamentul studiat se propun construirea de locuinte , neintrand in conflict 

din punct de vedere al functionalitatii. 

 Zona nu este afectata  riscurilor  naturale nici de alunecari de teren. 

 Zona studiata nu  este zona de sit istoric sau valori de patrimoniu . 

 In zona adiacenta studiului sunt proprietati private bine determinate-imprejmuite 

pe care sunt edificate  constructii de locuinte  cu accese din str. Bereczki Anna. 

 Zona are o orientare buna pentru amplasarea si construirea de locuinte,avand 

orientarea favorabila  spre punctele cadinale cu recomandarea pentru amplasre - insorire  

permitand  noilor functiuni respectarea normelor sanitare cu privire la insorirea minima 

obligatorie. 
 

2.7. Optiuni ale populatiei 

 Prin prezenta  nu au fost  propuneri  sau obiectiuni din partea  populatiei referitor 

la  avizul de oportunitate si reglementarilor urbanistice prezentate conform 

documentatiei prezentate opiniei publice. 
 

3 PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 

3.1 Prevederi ale PUG 
          In conformitate cu P.U.G. zona este cuprinsa în intravilanul Municipiul Sacele, 

încadrata în UTR 3 - cu functiunea propusa ca zona  de locuinte individuale si functiuni 
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complementare. In studiul zonal  sunt prezentate prevederile  din PUG aprobat cu 

prelungirea termenului de valabilitate din 23.01.2014, respectiv cu implicatii asupra 

dezvoltarii urbanistice generale zonale  in studiu pentru rezolvarea : 

 cailor de comunicatie si modernizarea celor existente aferent terenului studiat ;  

 relatiile cu zonele  studiate in special cu zonele vecine si incadrarea  POT,CUT ; 

 lucrari prevazute in zona  pentru dezvoltarea echiparii edilitare; 

 protectia mediului. 

 

3.2 Valorificarea cadrului natural 

 Zona in studiu nu pune  probleme deosebite pentru valorificarea cadrului natural 

si nu exista elemente deosebite care sa fie puse in valoare. Noile constructii ce se vor 

realiza trebuie sa se inscrie in volumetrie conforma din PUG, cat si prin realizarea 

partiurilor de  arhitecturala. 

 Suprafetele spatiilor plantate si a aliniamentelor cu rol de protectie  se vor stabili 

in functie de suprafata terenului,coeficientii de ocupare si utilizare a 

terenului,respectarea HG 525/1996 . 

 Sudiul  urbanistic a zonei va  tine cont si de situatia existenta prin reglementarile    

de control  din.PUG.  

 Parcelele din zona studiata prin PUZ, ofera vedere spre sud catre munţii Piatra 

Mare.  

3.2.1 Referire la studiul geotehnic pe amplasamenul  zonei studiate. 

 Conditii de amplasre si fundare constructii  locuinte.  

 Terenul din zona studiata se prezinta relativ uniform din punct de vedere 

geotehnic, fiind posibila amplasarea constructiilor în oricare sector al ei. In  sondaje nu 

s-a identificat apa subterana. Se vor putea executa subsoluri cu hidroizolare normala. Se 

va funda în stratul de nisip fin, slab prăfos, începând cu adâncimea Df = – 1,10 m. În 

calculele de rezistenţă privind dimensionarea talpilor de fundare se va lua în considerare 

presiunea convenţională Pconv=280 kPa.  

 

3.3 Modernizarea circulatiei 

 Documentatia  de fata, modificarile aduse din punct de vedere al circulatiilor, vor 

fi nu numai pe terenul ce face obiectul modificarii, dar si  pe drumul  existent aferent 

str. Bereczki Anna din care se va realiza accesul carosabil si pietonal. 

 Drumul existent Berczki Anna se va moderniza si va  va avea un prospect stradal 

propus de  latime totala L=11.00m din care  carosabil de L=7.00m  si bilateral  trotuare 

l=1.50 m si  spatiu verde 0.50m   

 Apele meteorice de suprafaţă din zona studiata se va realiza prin intermediul 

gurilor de scurgere ce vor fi prevazute intre bordura si marginea partii carosabile, apoi 

spre reţeaua de canalizare . 

 Costul tuturor lucrarilor aferente lucrarilor rutiere, precum si al semnalizarii 

rutiere necesare pentru desfasurarea circulatiei auto in conditii de siguranta, va fi 

suportat prin reglementarile locale. 
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3.4 Zonificarea functionala– reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici 

 Reglementarea functionala permite amplasarea  numai de cladiri de locuit 

individuale nu mai inalte cu regimul P,P+M ,similar in parcelele din vecinatatea zonei 

studiate fiind constructii de locuinte  individuale  cu regimul parter,parter +mansarda  

 In interiorul parcelei, zona de urbanizare este propusa pentru construire locuinta 

individuala  

 
BILANTUL   TERITORIAL   

 
FUNCTIUNI DOMINANTE  

EXISTENT  PUZ-PROPUS 

mp % mp %  

Teren neutilizat  cf extras CF  1747 100 X X 

Constructii  pe ansamblu/ ∑loturi   0 0 612 35% 

Spatii  verzi – plantatii  incinta 0 0 699 40% 

Platforme  ,trotuare 0 0 436 25% 

Total 1747 100% 1747 100% 

 
MODUL DE OCUPARE SI UTlLIZARE AL TERENURILOR 

LOCUINTE INDIVIDUALE                  P.O.T.                       C.U.T. 
                                                                     MAX  35 %               MAX 1.00     

 INCADRARE IN PUG                             40%                         1.00 
 

3.5 Dezvoltarea echiparii edilitare 

3.5.1 Alimentare cu apă 

         In conformitate cu prevederile Avizului de principiu favorabil nr. 1726 din 23 10 

2015, emis de COMPANIA APA BRASOV, alimentarea cu apa rece se va  realiza prin 

extinderea retelei de alimentare cu apa a localitatii Sacele, existenta pe strada Bereczki 

Anna . Conducta de alimentare va fi din teava din polietilena de inalta densitate PEHD 

cu De = 110 mm .  Total lungime retea alimentare cu apa L = 80 m 

 Debitele de apa potabila necesare consumului igienico-sanitar si gospodaresc, 

conform  breviarului de calcul  pentru  3 locuinte unifamilale sunt: 
                                       Qs.zi.med=1,08×1,1×1,87=2,22mc/zi 

                                       Qs.zi.max.=Kzi×Qs.zi.med.=1,20×2,22=2,66mc/zi 

                                       Qs.o.max=1,08x1,1x0,14=0,17mc/h 

          Alimentarea cu apa rece a ficarei constructii(locuinte) se va  realiza din reteaua 

existenta,  prin bransamente individuale, constand in conducta din polietilena de inalta 

densitate avand Dn =26x3 mm , un  camin ce va fi amplasat in incinta fiecarei locuinte, 

care va contine si contorul de apa.   

3.5.2 Apele meteorice de suprafaţă     
     In conformitate cu prevederile Avizului de oportunitate nr. 41130 din 21 07 2015, 

emis de Perimaria Municipiului Sacele, se va urmari limitarea  la maxim a aportului de 

ape pluviale evecuate in reteaua publica de canalizare, la nivel de parcela. In acest sens, 

se recomanda realizarea de solutii de infiltrare locala in sol si evaporarea naturala a 

apelor pluviale la nivel de parcela.  
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      Deasemenea se recomanda limitarea sigilarii suprafetelor exterioare (prin 

asfaltare, betonare sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, in vederea 

asigurarii infiltrarii apelor pluviale in terenul natural. 

 

3.5.3Canalizarea 

  In conformitate cu prevederile Avizului de principiu favorabil nr. 1726 din 23 10 

2015, emis de COMPANIA APA BRASOV, apele uzate provenite de la locuintele 

prevazute a se construi, vor fi colectate intr-o retea de canalizare D = 300 mm si vor fi 

preluate de reteaua de canalizare a localitatii Sacele, care va fi extinsa pe o lungime de 

cca L = 300 m, pentru a face jonctiunea cu aceasta .  Volume de apa uzata evacuate: 

                                                 Qu.zi.med=1,0×2,22=2,22mc/zi 
                                                 Qu.zi.max.=1,0×2,66=2,66mc/zi 
                                                 Qu.o.max.=1,0×0,17=0,17mc/h. 
 

3.5.4 Alimentare cu gaze naturale 
 Alimentarea cu gaze naturale a locuintelor se va realiza prin extinderea retelei 

publice a locakitatii Sacele, pe terenul studiat neexistand retea de gaze naturale .  

           Pentru incalzirea locuintelor proiectate si prepararea apei calde de consum se 

propune realizarea de centrale termice proprii care sa functioneze cu gaze naturale. 

           Fiecare consumator se va racorda printr-un bransament propriu cu post de 

reglare-masurare amplasat la limita incintei . 

       Necesarul de gaze naturale este urmatorul: 

            Pentru o locuinta:   - 1 buc  centrala termica   =  2,40 mc/h; 

                                           - 1 buc  masina de gatit     =  0,67 mc/h. 

                                                            TOTAL            =  3,07 mc/h. 

 Pentru ansamblul de locuinte max 3 loc x3,07mc/h   =  9,21 mc/h. 

 Pentru fiecare locuinta este necesara cate o centrala termica de 24,0 kW. 

 

3.5.5  Alimentare cu energie electrica 

            Conform indicilor realizati la investitii similare, puterile instalate si cerute sunt 

urmatoarele: 

            (a) Putere instalata  : 3 loc x 6,5 Kw = 19,5 kW 

            (b) Putere utila        :  13,65 kW 

            Pentru alimentarea cu energie electrica a locuintelor se va comanda la SC 

ELECTRICA SA un studiu de solutie, care va consfiintii solutiile tehnice de alimentare  

 

cu energie electrica. 

            Fiecare imobil se va racorda printr-un bransament din reteaua stradala. La capat 

de bransament, la limita incintei se va monta un bloc de masura si protectie (B.M.P.) 

echipat cu disjunctor si contor de masurare a consumurilor de energie electrica  
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3.6  Protectia mediului 

 Zona studiata  nu impune evaluare de impact asupra mediului, nu  se fac propuneri si 

  masuri de interventie urbanistica, ce privesc: 

• Diminuarea la eliminare a surselor de poluare (emisii,deversari etc.). 

• Prevenirea producerii riscurilor naturale 

• Epurarea preepurarea apelor uzate 

• Depozitarea controlata a deseurilor 

• Plantari  de zone verzi etc. 

• Refacere peisagistica reabilitare urbana. 

• Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si al retelelor   

  edilitare majore. 
 

4. CONCLUZII MASURI IN CONTINUARE 

Se vor prezenta concluzii privind: 

• Inscrierea amenajarii dezvoltarii urbanistice propuse a zonei in prevederile PUG. 

• Categorii principale de interventie, care sa sustina materializarea programului de   

  Dezvoltare urbana [drumuri,retele edlitare ] 

• Prioritati de interventie. 

• Aprecieri ale elaboratorului PUZ asupra propunerilor avansate,eventuale restrictii. 
     

 

 

 

              Elaborat  
       Arh Ornstein Emil 


