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   MEMORIU GENERAL 
 

1. INTRODUCERE 

 
1.1. Date de recunoaștere a documentației   

 

Denumirea lucrării: „P.U.Z.– Bază auto de transport și întreținere, stație de sortare deșeuri 

reciclabile, stație pentru producerea compostului, service auto, sedii firme, depozitare – DN1A” 

Amplasament: STR. CÂMPULUI, NR.FN, MUN. SĂCELE , JUD. BRAȘOV  

Beneficiari : S.C. CIBIN S.R.L., Bija Ioan, Bija Ileana, S.C. Autokronfast S.R.L.-D, S.C. Caucazul Mare 

Comal S.R.L., Ivan Bogdan-Marius.       

Proiectant: S.C. ARHABOUT PROIECT S.R.L.  

                  arh.  ALEXA SEBASTIAN   

Data întocmirii documentației: 11/03.2015 

     

1.2.  Obiectul lucrării 

 

Prezentul Plan Urbanistic Zonal definește normele ce vor sta la baza întocmirii 

documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire pentru : bază auto de transport și 

întretinere, stație de sortare deșeuri reciclabile, stație pentru producerea compostului, service 

auto, sedii firme, depozitare – DN1A,  pe care beneficiarul intenţionează sa le construiască în jud. 

Brașov, mun. Săcele, str. Câmpului, nr. FN. 

Lucrarea se elaborează pentru a raspunde prevederilor Legii 350/2001 modificată și 

completată, privind amenajarea teritoriului și urbanismului.  

Obiectivele lucrării sunt: 

- stabilirea modului de utilizare a terenului; 

- precizarea condițiilor de amplasare și conformare a volumelor construite și amenajate; 

dimensionarea, funcţionalitatea și aspectul arhitectural al construcţiilor; 

- integrarea și armonizarea noilor construcţii cu cadrul natural și cu cel construit existent; 

- echiparea cu utilități edilitare; 

- evidențierea posibilităților de dezvoltare a municipiului. 
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1.3.  Surse documentare 

Concomitent întocmirii documentaţiei P.U.Z. se va realiza actualizarea planurilor 

topografice și studiul geotehnic pentru zona studiată.  

Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.Z.: 

- Baza topografică avizată de Oficiul Judeţean de Cadastru și Publicitate Imobiliarș Braşov, 

- Studiul geotehnic, 

- Proiect de specialitate - DRUMURI  

 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 

2.1.  Evoluție 

Municipiul Săcele este un oraș organizat de-a lungul unui drum principal iar în timp s-a 

extins mult în lateralul acestui drum. Intrarea în Municipiul Săcele se face din DN1. Accesul în 

localitate se face prin drumul principal ce strabate municipiul – bulevardul Brașovului – 

bulevardul George Moroianu, iar traficul de tranzit  este preluat de DN1A ce mărginește 

municipiul.  

Direcţiile de dezvoltare ale municipiului s-au stabilit în condiţiile dreptului de proprietate și 

al interesului public. 

Terenul studiat este amplasat în nordul municipiului Săcele, în vecinătatea ocolitoarei 

Săcele – DN1A.  

Zona analizată are potențial de dezvoltare date fiind apropierea față de Municipiul Brașov și 

poziționarea cu acces facil către un drum național. 

Accesul la terenul studiat se face din strada Câmpului (DN 1A ). 

Conform P.U.G. Municipiul Săcele nr. 36060/2000, aprobat prin H.C.L. nr. 23 din 

22.02.2001, respectiv H.C.L. nr 4 DIN 23.01.2014 de prelungire a termenului de valabilitate a 

P.U.G., zona studiată este amplasată în intravilanul localității, în cadrul U.T.R. 5 – zona unităților 

industriale, mică industrie, depozite, prestări servicii. 

Folosința actuală a terenului este cea de fâneață. 

 

2.2.  Relații în teritoriu 

Încadrarea în rețeaua de localități 

Terenul studiat are o formă regulată în plan, fără denivelări importante, este situat în 

nordul municipiului Săcele, jud. Brașov, în vecinătatea ocolitoarei Săcele – DN1A.  

Accesul la amplasament se face din str. Câmpului (DN 1A ). 

Terenul este în proprietatea persoanelor juridice S.C. CIBIN S.R.L., S.C. Autokronfast S.R.L.-

D, S.C. Caucazul Mare Comal S.R.L. și a persoanelor fizice  Bija Ioan, Bija Ileana și Ivan Bogdan-

Marius, conform C.F. 103747, C.F. 107856, C.F. 108100 și C.F. 108101. 
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Pentru o identificare mai bună a terenului și a vecinătăţilor care sunt proprietăţi private s-a 

realizat o documentaţie topografică, avizată de Oficiul Judeţean de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară Braşov. 

Încadrarea în teritoriul administrativ 

Conform P.U.G. Municipiul Săcele nr. 36060/2000, aprobat prin H.C.L. nr. 23 din 

22.02.2001, respectiv H.C.L. nr 4 DIN 23.01.2014 de prelungire a termenului de valabilitate a 

P.U.G., zona studiată este amplasată în intravilanul localității, în cadrul U.T.R. 5 – zona unităților 

industriale, mică industrie, depozite, prestări servicii. 

 

2.3.  Elemente ale cadrului natural 

Date geologice – geomorfologice. Date geotehnice 

Amplasamentul studiat se încadrează în partea de nord-est a unității morfostructurale 

cunoscute sub numele de Culoarul Timișului. 

Culoarul Timișului reprezintă o arie sinclinală care face legătura între Depresiune Brașovului 

și Platforma Predealului, flancată fiind de versanții postăvarul și Piatra Mare. 

Fundamental geologic este constituit din calcare și conglomerate cretacic superior, aceleași 

pe care le găsim și în osatura masivelor mai sus menționate. 

Suprapus fundamentului geologic, pe culoarul Timișului se găsesc depozite coluvial 

deluviale și în principal aluvii transportate de pârâul cu același nume. 

Cercetările geologice și geotehnice effectuate în zonă au stability că aici nu se găsesc goluri 

carstice, hurube, zăcăminte de săruri solubile, cărbuni, hidrocarburi și formațiuni litologice cu 

efecte negative asupra construcțiilor (mâl, turbă). 

Date hidrologice – hidrogeologice 

Perimetrul studiat nu este afectat de artere hidrografice, apele pluvial nu băltesc iar pânza 

freatică se întâlnește sub cota de -3,00m adâncime (de la cota terenului natural), înregistrând 

tendințe ascensionale în timpul precipitațiilor abundente. 

Date geotehnice. Recomandări  

Startificația terenului. Prospecțiunile executate în perimetrul analizat, coraborate cu altele 

effectuate în zonă au stabilit o stratificație simplă și uniformă. 

La suprafață se găsește o pătură de umplutură cu grosime variabilă cuprinsă între 1,00m și 

2,50m, așezată peste solul vegetal a cărui grosime de strat variază între 0,30m și 0,50m, sub care 

urmează un strat subțire de praf nisipos argilos cu elemente de pietriș, care se extinde până în 

jurul cotei de -2,80 – 3,00m, unde se face trecerea spre un masiv orizont de pietriș cu nisip 

saturat. 

Adâncimea de îngheț. Potrivit STAS 6054/77, în zona studiată adâncimea de îngheț 

măsoară 1,00m, raportată de la cota terenului amenajat exterior. 
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Zonarea seismică. Conform „Cod de proiectare seismic – Partea I – Prevederi pentru 

clădiri”, Indicativ P100-1/2006, pentru perimetrul studiat se va lua în considerație: 

- valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag = 0,20g, pentru cutremure de 

pământ având intervalul mediu de recurență IMR = 100 ani, 

- perioada de control (colț) Tc  = 0,7s. 

Condiții de fundare. Obiectivele proiectate se pot amplasa în oricare zonă a perimetrului 

studiat, existând două variante de fundare: 

- în cazul în care fundarea se face în stratul de praf argilos nisipos plastic consistent, luandu-

se în considerare presiunea convențională Pconv. = 220-280 kPa, 

- în cazul în care fundarea se realizează în orizontul de pietriș cu nisip, se va lua în 

considerație presiunea convențională Pconv. = 350-420 kPa. 

Conform STAS 3300/85, valoarea de bază a presiunii convenționale corespunde fundațiilor 

având lățimea tălpii B=1,00m și adăncimea de fundare față de nivelul terenului sistematizat Df = 

2,00m. 

Încadrarea terenului conform TS 988. Începând de la suprafață, terenul care urmează a fi 

excavat se încadrează în categoria „teren moale” pentru săpăturile manual și în categoria a II-a, în 

cazul utilizării de mijloace mecanizate. 

Orizontul de pietriș cu nisip se ăncadrează în categoria „teren tare” pentru săpăturile 

realizate manual și în categoria a IV-a, în cazul efectuării acestora cu mijloace mecanizate. 

 

2.4.  Circulație 

Circulatii rutiere 

Municipiul Sacele este situat în partea de sud-est a judeţului Braşov, având acces din DN1 , 

drum  ce face legătura cu capitala României, Bucureşti, din Ocolitoarea Brașovului și din DN 1A. 

 
2.5.  Ocuparea terenurilor 

Terenul studiat are o suprafaţă de 30.400,00 mp, conform extras C.F. 103747, C.F. 107856, 

C.F. 108100 și C.F. 108101 și este folosit în prezent ca fâneață. 

Conform P.U.G. Municipiul Săcele nr. 36060/2000, aprobat prin H.C.L. nr. 23 din 

22.02.2001, respectiv H.C.L. nr 4 DIN 23.01.2014 de prelungire a termenului de valabilitate a 

P.U.G., zona studiată este amplasată în intravilanul localității, în cadrul U.T.R. 5 – zona unităților 

industriale, mică industrie, depozite, prestări servicii. 

Prin P.U.Z. se propun: 

- Zonă bază auto de transport și întreținere, stație de sortare deșeuri reciclabile, stație pentru 

producerea compostului, service auto, sedii firme, depozitare; 

- Zonă verde ; 

- Zonă de circulaţii carosabile și pietonale. 
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2.6.  Echipare edilitară 

Alimentarea cu apă  

Conform Avizului nr. 2243/20.01.2016 eliberat de Compania Apa Brașov, în apropierea 

zonei studiate există rețele de apă OL Ø 100 mm pe str. Alexandru Lepădatu și str. Ady Endre. 

Alimentarea cu apă a noilor construcții se va realiza prin extindere la rețeaua existentă. 

Canalizarea 

Conform Avizului nr. 2243/20.01.2016 eliberat de Compania Apa Brașov, pe terenul studiat 

trece o retea de canalizare BC Dn 400 mm. Evacuarea apelor uzate menajere a noilor construcții 

se va realiza în rețeaua existentă. 

Este interzisă deversarea apelor pluviale în rețeua de canalizare menajeră. 

Edificarea de noi obiective se va realiza cu respectarea distanței de min. 2m între colectorul 

de canalizare și viitoarele construcții. 

Gaze naturale 

În zona studiată există rețele de gaze naturale. Pe partea dreaptă a drumului DN 1A, în 

direcția Brașov-Săcele există o conductă de gaze naturale  Ø 8” MP-OL de presiune medie.  

Traseul exact al conductelor și branșamentelor de gaze poate fi identificat în teren după 

capacele tip GN montate pe axul acestora (în cazul conductelor de oțel) sau după marcajele 

amplasate pe repere fixe (în cazul conductelor de polietilenă). 

Noile construcții se vor racorda la rețelele existente. 

Dezvoltarea rețelei de gaze naturale se va face în funcție de solicitările din zonă, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor 

naturale aprobat prin H.G. 1043/2004. Amplasarea de obiective noi, construcții noi și lucrări de 

orice natură în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale existente se realizează numai cu 

respectarea normelor tehnice pentru proiectarea și execuția sistemelor de alimentare cu gaze 

naturale NTPEE-2008, prevederilor Legii Energiei Electrice și a Gazelor Naturale nr. 123/2012 și a 

Ordinului 47/2003 emis de Ministerul Economiei și Comerțului.  

Conform Legii Energiei Electrice și a Gazelor Naturale nr. 123/2012, art. 190 – „Pentru 

Protecția obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice terților: 

- să realizeze construcții de orice fel în zona de siguranță a obiectivelor de gaze naturale; în 

cazul în care, în mod excepțional, este necesar ca pe terenul pe care sunt amplasate acestea să se 

execute o construcție, solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente modificărilor necesare, cu 

respectarea tuturor prevederilor referitoare la proiectarea și execuția lucrărilor în sectorul 

gazelor naturale și sub condiția cedării în patrimoniul operatorului a bunului rezultat; 

- să efectueze săpături sau lucrări de orice fel în zona de protecție a obiectivelor de gaze 

naturale, fără avizul prealabil al operatorului de sistem; 

- să depoziteze materiale pe căile de acces și în zona de protecție a obiectivelor; 

- să intervină în orice mod asupra conductelor, echipamentelor și instalațiilor de gaze 

naturale.” 
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Alimentarea cu energie electrică 

În zona studiată nu există rețele de energie electrică. 

Alimentarea cu energie electrică a noilor construcții se va face conform soluției CTE 

aprobată. 

          Curenți slabi 

În zona în care urmează să se deruleze proiectul, TELEKOM ROMÂNIA nu are amplasate 

rețele și echipamente de comunicații electronice care să fie afectate, conform avizului nr. 1180-

BV din 06.01.2016. 

Managementul deșeurilor 

Colectarea deșeurilor generate din activitate se va face selectiv. 

 

2.7.  Probleme de mediu 

Lucrarea propusă, în cazul respectării tuturor normelor de protecţie a mediului, nu se 

constituie într-un factor poluant.  

Deşeurile menajere vor fi colectate și transportate prin intermediul societăţilor de 

salubritate. 

Viitorii investitori au obligația de a lua măsuri în vederea limitării riscului apariție unor surse 

de poluare. 

  
2.8. Disfunctionalități. Necesități și opțiuni ale populației 

PRINCIPALELE DlSFUNCTIONALITĂȚI : 

- reţea stradală nemodernizată ; 

- lipsa echipărilor edilitare. 

Inițiatorii proiectului doresc reglementarea terenului în vederea construirii unei baze auto 

de transport și întreținere, a unei stații de sortare a deșeurilor reciclabile, a unei stații pentru 

producerea compostului, a unui service auto și a altor spații destinate sediilor de firmă și 

depozitării, respectiv drumuri de acces, spații de parcare și platforme de lucru, circulații 

pietonale, respectând zonele verzi de protecție și extinzând utilitățile existente. 

Zona studiată are o poziție avantajoasă în ceea ce privește vecinătatea Municipiului Brașov 

și căile de circulație – Dn1, Dn1A. 

Prin Planul Urbanistic Zonal se urmărește rezolvarea următoarelor categorii de probleme: 

- Stabilirea de reglementări clare pentru zona de unități industriale, depozitări și prestări 

servicii; 

- Corelarea cu documentații de urbanism aprobate anterior; 

- Organizarea rețelei stradale, coerent relaționată cu circulațiile existente și luând în 

considerare posibilele proiecte dezvoltate în zonă; 

- Rezolvarea cât mai eficientă a zonelor de parcaje și a circulațiilor pietonale; 
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- Statutul juridic și circulația terenurilor; 

- Dezvoltarea infrastructurii edilitare; 

- Respectarea suprafeței minime de spații verzi; 

- Protecția mediului. 

 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

 

3.1. Valorificarea cadrului natural 

Amplasamentul studiat este un teren relativ plan, în prezent are destinație de fâneață dar 

este propice construirii. 

Este necesar ca noile construcții să se inscrie în peisajul existent, prin volum și tratare 

arhitecturală. Viitoarele construcții vor urmări regimul de înălțime impus de vecinătăți. 

Un rol important este jucat de plantațiile de protecție și de spațiile verzi amenajate a căror 

suprafață nu va fi mai mică de 30% din suprafața totală a terenului. 

Stratul de sol fertil de la suprafață se va decoperta și depozita în vederea folosirii acestuia, 

conform prevederilor art. 100 din legea nr. 18 din 1991, republicată. 

Beneficiarii investiției vor lua măsurile corespunzătoare pentru a nu degrada sau ocupa 

terenul din zona limitrofă. 

 

3.2.  Modernizarea circulației 

Accesul la amplasament se face din strada Câmpului – DN 1A.  

Pentru accesul din DN1A la construcțiile propuse se va realiza lărgirea acestei străzi cu o 

bandă colectoare paralelă. Drumul colector va avea rol de preluare a traficului generat de 

investiții viitoare dezvoltate la nord de str. Câmpului și debușarea lui în două intersecții 

amenajate conform normativelor tehnice în vigoare.  

Strada Câmpului -DN1A va avea un carosabil de 8 m, iar între acesta și drumul colector, pe o 

distanță de 5,5m se vor desfășura: o zonă verde- 1m, o pista de biciclete pe un sens-1.5 m, un 

trotuar-1.5 m și o zonă verde/zonă de siguranță drum- 1,5m. Pe cealaltă latură a carosabilului 

DN1A se vor afla: o zonă verde-1m, o pistă pentru biciclete cu două sensuri–2m și un trotuar- 

1.5m. 

 

 

 

Profil stradal propus 

pentru str. Câmpului – 

DN1A 

Secțiune A-A.  
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Drumul existent DE 196/1 care mărginește terenul studiat pe laturile de est și de nord se va 

moderniza și va avea un carosabil de 7 m , zona verde de 1 m si un trotuar de 1.5 m pe ambele 

părți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil stradal propus pentru DE196/1 

Secțiune B-B.  

 

Organizarea circulaţiei se fundamentează pe caracteristicile traficului actual și în 

perspectivă.  

Alcătuirea pofilelor transversale se va face în conformitate cu STAS 10.144/3 (Elemente 

geometrice ale străzilor), STAS 10.144/5 (calculul capacitaţii de circulaţie al străzilor), STAS 

10.14416 (Calculul capacitaţii de circulaţie a intersecţiilor de străzi), Ordonanţa Guvenului nr. 

43/1997.  

Intersecţiile intre străzi vor fi amenajate corespunzător. 

În incintă vor fi amenajate parcaje, conform H.G.R. nr 525 Republicată din 27 iunie 1996 și a 

Normativului pentru Proiectarea Parcajelor de autoturisme în localități urbane, Indicativ P132-93. 

Posibilele fluxuri pietonale – dinspre circulațiile majore, zonele de parcaje sau zonele verzi 

amenajate și zonele de lucru – au desemnate spații special amenajate. 

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu 

handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare. 

Nu se impun lucrări de sistematizare verticală, însă sunt necesare lucrări care să asigure: 

- declivități acceptabile pentru arterele de circulaţie propuse; 

- o buna scurgere a apelor de suprafaţă;  

- un ansamblu coerent de străzi carosabile, trotuare, zone verzi, rezolvate în plan și pe verticală, 

în condiţii de eficiență și estetică.  
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3.3. Zonificare funcțională 

 

Conform temei de proiectare, beneficiarul propune întocmire „P.U.Z. - Bază auto de 

transport și întreținere, stație de sortare deșeuri reciclabile, stație pentru producerea 

compostului, service auto, sedii firme, depozitare”.   

Proiectul a luat în considerare modernizarea drumurilor de acces, asigurarea de spații 

pietonale și pentru parcare și spații verzi pentru realizarea zonelor de protecţie.   

Investiția va cuprinde : 

- stație de sortare,  

- platformă pentru compost,  

- copertină sare/nisip, 

- cântar,  

- birouri / garaj, 

- platformă betonată, 

- service auto, 

- sedii firme,  

- depozitare. 

Stația de sortare. În stația de sortare sunt admise numai deșeuri menajere solide, care 

provin din colectarea mixtă sau selectivă. 

Instalația de sortare va fi amplasată într-o hală metalică.  

Deșeurile provenite din colectare sunt descărcate în hala de sortare, triate pe categorii 

(hârtie, carton, PET, plastic, metale neferoase, metale și material biodegradabile),  presate şi 

balotate în vederea valorificării. 

Stația de compost. 

Obținerea compostului presupune descompunerea biologică a deșeurilor solide 

biodegradabile în condiții controlate, într-o stare care este suficient de stabilă pentru a permite 

stocarea și manipularea  fără probleme și care este maturată satisfăcător pentru o utilizare sigură 

în agricultură. 

Compostul este ceea ce rămâne după descompunerea plantelor și a altor organisme vii - o 

substanță închisă la culoare, sfărâmicioasă și de consistența pământului – excelent îngrășământ 

pentru plantele din jurul casei și pentru pământul din grădină. 

 Pentru proiectarea stației se vor lua în considerare următoarele zone: 

- zone de stocare pentru materialul ce urmează a fi introdus în grămadă, materialul 

structural și compostul finalizat, 

- zona de descompunere, 

- zona de pretratare și pregatire a compostului înaintea livrării, 

- căi de acces pentru mașini și muncitori. 
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Fluxul de materiale este urmatorul:  

Intrare → cântar → descărcare/stocare deșeuri → benzi de selectare → materiale 

reciclabile/ deșeuri biodegradabile / deșeuri menajere.  

Deșeuri biodegradabile → tocător (măcinare și amestecare) → producerea compostului 

→ ciur → stocarea compostului. 

Bilanț teritorial existent/propus 

 

 

 

Indicatori urbanisitici propuși 

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.) -  reprezintă raportul dintre proiecţia 

la sol a construcţiei ridicată deasupra cotei terenului natural şi suprafaţa parcelei. În calculul 

proiecţiei nu vor fi incluse ieşindurile în consolă în afara planului faţadei a balcoanelor închise sau 

deschise şi nici elementele cu rol decorativ sau de protecţie ca streşini, copertine etc. Curţile de 

aerisire cu suprafaţa până la 2,0 mp. inclusiv, intră în suprafaţa construită. 

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.) - reprezintă raportul    dintre 

suprafaţa construita desfăşurată şi suprafaţa parcelei. În calculul suprafeţei construite 

desfăşurate nu sunt incluse suprafaţa garajelor şi a spaţiilor tehnice amplasate în subteran, 

suprafeţele balcoanelor şi teraselor deschise precum nici cea a podurilor neutilizabile. În cazul 

mansardelor se consideră convenţional o suprafaţă egală cu 60% din suprafaţa nivelului curent. 
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P.O.T. max. propus = 40 % 

C.U.T. max. propus = 1,2. 

 

Regimul de înălțime propus 

ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR  - exprimă în metri şi număr de niveluri convenţionale 

înălţimea maximă admisă în planul faţadei, măsurată între teren (în situaţia anterioară lucrărilor 

de terasament) şi cornişe sau limita superioară a parapetului terasei. 

Regimul maxim de înălțime propus: 

- (S) + P, (D) +P – pentru hale; 

- (S) + P + 4E, (S) + P + 3E + R, D + P + 3E + R.  

Se va respecta H.G.R. nr. 525 din 27.06.1996 în ce privește corelarea distanței dintre clădiri 

și înălțimea acestora. 

 ALINIEREA CLĂDIRILOR = linia pe care sunt dispuse faţadele clădirilor spre stradă şi care 

poate coincide cu aliniamentul sau poate fi retrasă faţă de acesta, conform prevederilor 

regulamentului. În cazul retragerii obligatorii a clădirilor faţă de aliniament, interspaţiul dintre 

aliniament şi alinierea clădirilor este non aedificandi, cu excepţia subsolurilor, împrejmuirilor, 

acceselor şi a teraselor ridicate cu cel mult 0,60 metri faţă de cota terenului din situaţia 

anterioară lucrărilor de terasament.  

Pentru limitele laterale și limita posterioară se vor respecta distanțele minime impuse în 

Codul Civil , Legea 287/2009 art. 612 si art. 615, cu toate modificările și actualizările ulterioare.  

Limita de aliniere propusă pentru toate străzile din cadrul P.U.Z. este de 12 m din axul 

străzii. 

ALINIAMENT = linia de demarcaţie între domeniul public şi proprietatea privată. 

 

Spații verzi 

Pentru construcţiile propuse se vor prevedea spații verzi și de aliniament cu rol de 

protecţie. Suprafaţa spațiilor verzi nu va fi mai mică de 30% din suprafaţa parcelei. 

Plantațiile de aliniament se vor asigura perimetral și cu specii de arbori destinate protejării 

împotriva poluării. 

Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi plantate cu gazon şi 

cu un arbore la fiecare 100 mp .  

Autorizaţia de construire va conţine obligaţia realizării acestor spații verzi plantate. 
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3.4.  Obiective de utilitate publică. Circulația terenurilor  

Suprafaţa totală a zonei studiate este de 30.400,00 mp, din care prin propunerile făcute în 

prezenta documentaţie, situaţia juridică a terenurilor se va prezenta astfel: 

- Terenuri proprietate particulară ale persoanelor fizice sau juridice;  

- Terenuri ce aparţin domeniului public;  

- Terenuri private propuse a trece în domeniului public al municipiului Săcele – fâșii din parcele 

destinate asigurării profilului transversal definitiv propus al drumurilor etc. 

 
3.5. Protecția mediului 

Prin tipul de activitate propus, direcționată spre dezvoltarea sectorului industrial și a 

activităților de gospodărie comunală, există riscul apariției unor surse de poluare.  

Deşeurile uzate menajere ale construcţiilor vor fi colectate săptămânal de firme 

specializate. Nu este cazul refacerii peisagistice. 

Imobilele propuse, în cazul respectării tuturor normelor de protecţie a mediului, nu se 

constituie într-un factor poluant. Deşeurile menajere vor fi colectate și transportate prin 

intermediul societăţilor de salubritate. \/iitorii investitori au obIigația să ia toate măsurile pentru 

a elimina orice sursă de poIuare, de orice natură. În caz contrar vor fi obligaţi să-și înceteze 

activitatea. Pentru ca sa nu apară asemenea cazuri, investitorii au următoarele obligaţii: 

- Să nu desfașoare activități poluante în zonă;     

- Să ia toate masurile pentru a elimina orice sursă de poluare din zonă; 

- Obligativitatea epurării apelor uzate, provenite din procese tehnologice; 

- Depozitarea deşeurilor se va face controlat, respectând toate normele sanitare;  

- Se vor organiza suprafeţe pentru spații verzi și aliniamente plantate de protecţie.  

Apele de suprafaţă vor fi colectate de rigole, apele menajere ale construcţiilor vor fi 

canalizate. Apele pluviale vor fi evacuate parţial liber pe teren și parţial la rigola stradală.  

Pentru protecția mediului s-a urmărit respectarea următoarelor aspecte: 

- Relaționarea cât mai firească în cadrul localității, în concordanță cu strategia de dezvoltare 

durabilă a zonei; 

- Crearea unui sistem eficient de circulații, care să nu afecteze traficul din zonă și să asigure 

spațiile necesare parcajelor și pietonilor; 

- Stabilirea unor indicatori maximi de ocupare a terenului și a unor aliniamente obligatorii pentru 

a limita folosirea intensivă a terenului; 

- Gestionarea eficientă a deșeurilor rezultate din operarea obiectivului; 

- Respectarea procentului minim destinat spațiilor verzi și a amplasării de plantații de protecție. 
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4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 

 

Proiectul presupune realizarea unor investiţii etapizate astfel: 

- Realizarea unor proiecte specifice pentru drumuri, 

- Realizarea unor proiecte pentru infrastructura edilitară, 

- Proiectarea tuturor obiectivelor propuse. 

Pe baza documentaţiei de față, aprobată, a avizelor de utilități obţinute precum și a 

celorlalte aprobări și avize solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 481 din 08.12.2015, emis de 

Primăria Municipiului Săcele, se poate trece la elaborarea proiectului pentru obţinerea 

autorizaţiei de construire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Întocmit, 

                                                     Arh. Alexa Sebastian      


