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PROIECTANT GENERAL               :S.C. ELSEARCHITECTURE S.R.L.
PROIECTANT DE SPECIALITATE:B.I.A.U. MIRCEA RADU ATANASIU
VERIFICATORI DE SPECIALITATE :urb.dpl. Augustin Ioan Suciu

I.2 OBIECTUL LUCRĂRII:
Solicitări ale temei-program: 

Elaborarea  unui  P.U.Z.  CONSTRUIRE  SUPERMARKET  MUNICIPIUL
SACELE. 

Documentatia urmareste schimbarea functiunii predominante a zonei reglementate si
stabilirea  conditiilor  de  construire  a  parcelelor,  din  locuire  individuala  Li  conform PUG
aprobat  al  Mun. Sacele in  SUBZONA INSTITUTIILOR PUBLICE SI SERVICIILOR
COMERCIALE  DE  TIP  SUPERMARKET –  subzona  functionala  ISc.  Parcelele
reglementate  sunt  amplasate în  intravilanul  municipiului  Săcele,  nr.  Cad.  111833,  nr.  cad
111703, nr. cad 111702 nr. cad 111661, nr. cad 111630, nr. cad 111622, cu suprafata de 4401
mp. 

Suprafata  totala  a  parcelelor  propuse  pentru  reglementare  prin  PUZ este  de
10018.22 mp, suprafata propusa pentru studiu este de 38584.34 mp.

I.3 SURSE DE DOCUMENTARE:
Pe parcursul elaborării lucrării prezente s-au folosit următoarele surse de documentare:
a) în domeniul urbanismului:
-  Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi  urbanismul,  cu modificările  şi  completările
ulterioare;
- Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea I –
Reţele de transport
- Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a II-a -
Apa;
- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a -
Zone protejate;
- Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a
- Reţeaua de localităţi, cu modificările ulterioare;
- Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a V-a -
Zone de risc natural;
- Codul civil;
-  Hotărârea  Guvernului  nr.525/1996  pentru  aprobarea  Regulamentului  general  de  urbanism,
republicată;
- Hotărârea Guvernului nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;
- Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, al ministrului apărării naţionale, al
ministrului  de  interne  şi  al  directorului  Serviciului  Român  de  Informaţii  nr.
34/N/M.30/3.422/4.221/1995  pentru  aprobarea  Precizărilor  privind  avizarea  documentaţiilor  de
urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării
construcţiilor,  publicat  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.283  din  7  decembrie  1995
(NOTĂ: are aplicabilitate şi în domeniul construcţiilor);

b) în domeniul construcţiilor:
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- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare (Legea nr.587/2002);
- Legea nr.184/2001, republicată, privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect;
- Legea locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri
naţionale;
- Ordonanţa Guvernului nr.19/1997 privind transporturile, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.,
aprobată cu modificările şi completările ulterioare;
-  Hotărârea  Guvernului  nr.273/1994 privind  aprobarea  Regulamentului  de  recepţie  a  lucrărilor  de
construcţii şi instalaţii aferente acestora;
-  Hotărârea  Guvernului  nr.925/1995 pentru  aprobarea  Regulamentului  de  verificare  şi  expertizare
tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor;
-  Hotărârea  Guvernului  nr.941/2004 pentru aprobarea Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii
nr.198/2004  privind  unele  măsuri  prealabile  lucrărilor  de  construcţie  de  autostrăzi  şi  drumuri
naţionale;
- Hotărârea Guvernului nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii
(regulamente privind:
activitatea  de  metrologie  în  construcţii;  conducerea  şi  asigurarea  calităţii  în  construcţii;  stabilirea
categoriei de importanţă a construcţiilor;
urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor; agrementul
tehnic  pentru  produse,  procedee  şi  echipamente  noi  în  construcţii;  autorizarea  şi  acreditarea
laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii; certificarea de conformitate a calităţii produselor
folosite în construcţii), cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se
supun avizării şi/sau
autorizării privind securitatea la incendiu;
- Hotărârea Guvernului nr.62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare,
precum şi  a  criteriilor  de  realizare  a  acestora,  pentru  care  este  obligatoriu  avizul  Statului  Major
General;
-  Hotărâea  Guvernului  nr.28/2008  privind  aprobarea  conţinutului-cadru  al  documentaţiei  tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
-  Ordinul  ministrului  lucrărilor  publice,  transporturilor  şi  locuinţei  nr.649/2001  pentru  aprobarea
Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu
handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.287/2001 din 31 mai 2001;
- Precizări comune ale ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, ministrului muncii şi
protecţiei  sociale  şi  al  ministrului  transporturilor  nr.5.122/NN/1.384/  178/1999,  privind  modul  de
constituire  şi  virare  de către  investitori  sau proprietari  a  cotei  de  0,5% din valoarea devizului  de
construcţii,  cu  corespondent  în  devizul  general  al  lucrării,  cotă  aferentă  Casei  Sociale  a
Constructorilor;
c) în domeniul administraţiei publice
- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.  213/1998 privind proprietatea publică şi  regimul juridic al  acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare;
d) în domeniul proprietăţii funciare
- Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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- Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi  celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată;
ACTELE NORMATIVE COMPLEMENTARE:
- Legea nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
- Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi
sănătate publică, republicată;
- Legea apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea apărării naţionale a României nr.45/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată;
- Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;
- Legea nr.46/2008 pentru aprobarea Codului Silvic;
- Hotărârea Guvernului nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea
zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;
- Ordinul nr.536/1997 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor
privind mediul de viaţă al populaţiei;
-  Ordinul  nr.117/2002  al  ministrului  sănătăţii  şi  familiei  privind  aprobarea  Procedurilor  de
reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi reglementare sanitară a
funcţionării obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în
registrul comerţului,  şi  a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii  pe piaţă a substanţelor şi
produselor noi sau importate pentru prima dată şi destinate utilizării ori consumului uman;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare
şi  valorificare  a  activelor  corporale  care  alcătuiesc  domeniul  public  al  statului  şi  al  unităţilor
administrativ-teritoriale;
-  Ordonanţa  Guvernului  nr.43/1997  privind  regimul  drumurilor,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
-  Ordonanţa  Guvernului  nr.2/2001  privind  regimul  juridic  al  contravenţiilor,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului  nr.31/1996 pentru aprobarea Metodologiei  de avizare a documentaţiilor  de
urbanism  privind  zone  şi  staţiuni  turistice  şi  a  documentaţiilor  tehnice  privind  construcţiile  din
domeniul turismului;
-  Hotărârea  Guvernului  nr.44/2004  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu
pentru planuri şi programe;
- Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr.1.141/2002 pentru aprobarea procedurii
şi competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor;
- Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr.326/2001 privind abilitarea oficiilor de
studii  pedologice  şi  agrochimice  judeţene  şi  a  direcţiilor  generale  pentru  agricultură  şi  industrie
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alimentară  judeţene,  respectiv  a  municipiului  Bucureşti,  să  îndeplinească  atribuţiile  prevăzute  la
art.74-103 din Legea nr.18/1991, republicată;
- Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare
a impactului  asupra  mediului  şi  de  emitere  a  acordului  de  mediu,  cu modificările  şi  completările
ulterioare;
-  Ordinul  ministrului  apelor  şi  protecţiei  mediului  nr.863/2002  privind  aprobarea  ghidurilor
metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

e) Studii de specialitate preliminare: 
Studiu geotehnic de ansamblu – FAZA PUZ
Studiu de circulație auto pentru faza PUZ
Ridicare topografică actualizată pentru faza PUZ – vizată OCPI Brașov
Alte studii impuse prin avizele obținute și Certificatul de Urbanism

II.                                            STADIUL ACTUAL AL DEZVOLT  ĂRII
II.1 EVOLUȚIA ZONEI:

Asezarea geografica a municipiului Săcele
    Municipiul  Săcele  este  situat  în  partea de sud-est  a  județului  Brașov,  în
regiunea istorică a Țării Bârsei, pe cursul râului Tărlung, reprezentând poarta de
acces  către  masivele  Ciucaș  și  Piatra  Mare.  Fiind  amplasat  la  sud-est  de
municipiul Braşov, în imediata vecinătate a acestuia, Săcele este una din cele 18
localităţi care intră în componența Zonei Metropolitane Brașov.

Teritoriul localităţii, în suprafață totală de 34.466 hectare se învecinează la
vest cu municipiul Brașov și orașul Predeal,  la nord cu comunele Hărman și
Tărlungeni,  la  nord-est  cu municipiul  Vama Buzăului  iar  la est  şi  sud-est  cu
teritoriul  judeţului  Prahova  (comunele  Valea  Doftanei,  Măneciu  și  oraşul
Azuga).
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Conexiunile  rutiere  cu  aceste  localităţi  sunt  asigurate  prin  reţeaua  de
drumuri  naţionale  (DN1  și  DN1A)  şi  judeţene  (DJ  103A,  103B,  102I).
Localitatea  nu  beneficiază  de  acces  direct  la  rețeaua  feroviară  națională  

Municipiul  Săcele  are  o  populaţie  totală  de  34.215  locuitori,  din  care
65,65%  sunt  români,  20,16%  sunt  maghiari,  1,07%  sunt  romi,  0,22%  sunt
germani, 0,10% de alte etnii, în timp ce 12,81% nu și-au declarat etnia.

La  nivelul  municipiului,  un  număr  de  1269  operatori  economici  și-au
depus  bilanțurile  contabile  aferente  anului  2012,  sectorul  comerțului  și  al
serviciilor  fiind  cel  mai  bine  reprezentat  în  condițiile  în  care  activitățile
industriale au înregistrat în general un recul în anii ’90. În Săcele se practică
totodată  agricultura  şi  zootehnia,  chiar  dacă  la  o  scară  relativ  redusă.  De
asemenea, sectorul turismului se află în continuă dezvoltare, având în vedere
patrimoniul cultural istoric şi potenţialul natural de care dispune localitatea.

Sursa:http://www.municipiulsacele.ro/documente/2014/02/Servicii/investii_proiecte_internationale/strategie_
dezvoltare_2014_2020.pdf

Teritoriul administrativ al municipiului se invecineaza cu:
 NORD : municipiul Hărman, municipiul Tărlungeni
 NORD-EST : municipiul Vama Buzăului
 EST, SUD- EST : jud. Prahova 
 VEST : mun. Brasov, mun. Predeal

II.2 ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE:
Zonele studiate și  reglementate prin documentația prezentă  sunt situate

într-o  zonă cu  caracter  funcțiunal  mixt,  în  care  regăsim funcțiuni  de  locuire
individuală, zone mixte și instituții publice și servicii de interes municipal.  Zona
studiată  se  bucură  de  o  accesibilitate  rutieră  ridicată  prin  intermediul  Bld.
George Moroianu. Zona studiată se află în interiorul izocronei de 5 minute față
de centrul municipiului Săcele. 

Parcelele care  au  generat  P.U.Z.  Construire  Supermarket  Municipul
Săcele,  au suprafața  cumulată  de  4401 mp și  se  identifică  cu  nr.  Cadastrale
111833, 111703, 111702, 111661,111630, 111622 înscrise in C.F. U.A.T. Mun.
Săcele. 

În  conformitate  cu  cerințele  Avizului  de  Oportunitate nr.
43125/05.08.2015   pentru inițierea întocmirii  documentației de urbanism:
PLAN  URBANISTIC  ZONAL <<  CONSTRUIRE  SUPERMARKET>>,
MUNICIPIUL  SĂCELE,  emis  de  către  PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI
SĂCELE, având drept  Beneficiar:UAT Municipiul Săcele și Inițiator:S.C.
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REWE  PROJEKTENTWICKLUNG  ROMANIA  S.R.L.,  teritoriul
reglementat este delimitat după cum urmează:

N – Pârâul Dârbav până la limita de proprietate a imobilelor situate la nord de  
pârâu

S –  Bulevardul  George  Moroianu  situat  la  vestul  imobilelor  ce  fac  obiectul
studiului  PUZ  până  la  limita  de  proprietate  a  imobilelor  de  vizavi.  Limita  zonei
reglementate se va extinde în lungul Bulevardului George Moroianu până la intersecția
cu strada Timocului la est și strada Petofi Șandor se va studiu duomeniul public până
la limitele de proprietate.

V – Limita dintre imobilele ce fac obiectul PUZ și imobilele vecine

E – Limita dintre imobilele ce fac obiectul PUZ și imobilele vecine

Teritoriul studiat este delimitat după cum urmează: 
- limita zonei studiate va fi extinsă pe toate laturile limitei limitei intregului teritoriu
reglementat, precizat mai sus, cu 20 de metri.

Zona  studiată prin  PUZ  este  amplasată  in  intravilanul municipiului
Săcele.  Conform  CERTIFICATULUI  DE  URBANISM  NR.  338  din
03.09.2015 emis de către Primăria Municipiului Săcele cu scopul întocmirii
PUZ  „Construire  Supermarket”,  Municipiul  Săcele,  folosința  actuală  a
terenurilor din zona reglementată este de curți construcții. Destinația terenurilor,
conform PUG Săcele nr. 36060/2000 aprobat prin HCL 23/22.02.2001, respectiv
HCL nr.4/23.01.2014 de prelungire a termentului de valabilitate a PUG – este
UTR 17-Zonă de locuințe individuale și dotări. 

Accesul  principal  în  zona  studiată  este  asigurat  prin  rețeaua  locală  de
străzi, respectiv Bld. George Moroianu care se racordeaza ulteiror la DN1A cu
legături exterioare către mun. Brașov și zona Cheia.

Din  perspectiva  infrastructurii  edilitare,  terenurile  nu  sunt  racordate  la
rețelele edilitare existente, pozate subteran si suprateran de-a lungul Bld. George
Moroianu.

Conform PUG com. Săcele, parcelele fac parte din teritoriul intravilan al
municipiului.  Din  punct  de  vedere  morfo-functional,  configuratia  parcelelor
permite  dezvoltarea  in  conditii  normale  a  funcțiunii  propuse,  INSTITUȚII
PUBLICE  ȘI  SERVICII  DE  TIP  SUPERMARKET  fără  a  genera
incompatibilități  și  disfuncții raportate la nivelul mun. Săcele sau la imediata
vecinătate.

Zona reglementată prezintă următoarele puncte tari care susțin schimbarea
funcțiunii  parcelelor existente si  introducerea noii  subzone funcționale ISc în
cadrul UTR 17:

 accesibilitate ridicată;
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 suprafață mare, compactă;
 infrastructura edilitară completă;
 posibilitatea  îmbunătățirii  spațiului  public prin  zonele  verzi  și

spațiile amenajate cu acces liber;
 lipsa  la  nivelul  teritoriului  adminstrativ  al  mun.  Săcele  a  unei

funcțiuni similare;
 reabilitatea  unor  zone  dezafectate  și  reintroducerea  acestora  în

spațiul public al mun. Săcele sub forma unei funcțiuni cu impact major asupra
mediului economic – se creează locuri de munca, este facilitat accesul populației
către zonele de interes comercial;

Zona reglementată de PUZ se afla in zona de protecție a Pârâului Dârbav
în  conformitate  cu  prevederile  Legea  Apelor  nr.  107/1996  cu  completarile
ulterioare.

II.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL:

    Municipiul Săcele este situat în sudul Ţării Bârsei, la poalele Masivului Piatra
Mare, la o altitudine medie de 663 metri.  Teritoriul administrativ al localităţii se
întinde  pe  o  suprafaţă  de  34.466  ha,  din  care  aproape  90% aparţine  formei
montane constituită din versanţii Masivelor Ciucaș și Piatra Mare, cu altitudini
care ajung până la 1954 metri (Vârful Ciucaș). În zona de munte  se  întâlnesc
toate  formele  geomorfologice,  începând  de  la  văile  Tărlungului  și  ale
afluenților  săi,  câmpia  și  colinele  piemontane,  până  la  vârfurile  înalte  ale
Masivelor  Ciucaș  și  Piatra  Mare.  Cea  mai  mare  parte  a  acestei  zone  este
acoperită de păduri, preponderent de rășinoase dar și de foioase, în special fag,
restul  fiind  utilizat  cu  destinația  de  pășuri  și  fânețe.  O  mare  parte  a  zonei
montane  se  suprapune  cu  teritoriul  ariilor  protejate  Ciucaș,  Piatra  Mare  și
Aninișurile de pe Tărlung. Restul  teritoriului  administrativ  al  localității  se
suprapune  peste  depresiunea  Bârsei,  cu altitudini care variază între 600-700
de metri și care se caracterizează printr-un relief plan sau ușor ondulat. Această
zonă găzduiește de altfel intravilanul localității cu zolele rezidențiale și cele cu
destinație economică și  prezintă totodată cele mai fertile terenuri  care crează
condiții  proprice  pentru  practicarea  agriculturii.  Teritoriul  administrativ  al
localităţii prezintă o reţea hidrografică bine dezvoltată, care se suprapune peste
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bazinul Tărlungului. Principalele cursuri de apă sunt Tărlungul, Timișul Sec și
Durbavul,  cu  afluenții  lor,  la  care  se  adaugă  o  serie  de  pârâuri  minore.  Pe
teritoriul localității este  situat  și  lacul    de  acumulare  Tărlung,  care  asigură
alimentarea  cu  apă  a  municipiilor  Brașov și Săcele și care este valorificat și
din punct  de vedere  energetic.   De asemenea,  municipiul  Săcele  dispune de
rezerve semnificative de ape subterane din care se asigură parțial alimentarea
localității (captările de izvoare din Poiana Anghelescu, Turcheș, Gârcini,  Valea
Baciului, Munții Ciucaș).

Județul  Brașov  și  implicit  municipiul  Săcele  se  încadrează  în  zona
climatului   temperat-continental,   caracterizată  de  nota  de  tranziţie  între
clima  temperată  de  tip  oceanic  şi  cea temperată de tip continental. Trăsăturile
generale  ale  climei  zonale,  regionale  şi  de  sector sunt  puternic  modificate
de condiţiile  fizico-geografice  locale.  Sub  influenţa  reliefului  muntos,  se
realizează   o  compartimentare  a  climatului  general  şi  o  etajare  evidentă  a
fenomenelor climatice.  

Temperatura  medie  multianuală  a  aerului  la  nivelul  judeţului  Braşov
este  de  8ºC, temperatura maximă absolută fiind de 37,3ºC în luna august iar
temperatura minimă depăşind în timpul lunilor de  iarnă valoarea de   - 25 ºC.
Pe parcursul anului 2013, s-a înregistrat o tendință  de  creștere  a  temperaturii
medii  anuale,  aceasta  fiind  cu  1,5  ºC  mai  mare  decât norma climatologică
anuală. Aceste valori și tendințe caracterizează și condițiile climatologice de la
nivelul municipiului Săcele. 

Dată fiind amplasarea localităţii  în  zona montană, puternic influențată de
Masivele  Piatra  Mare   și   Ciucaș,   temperaturile   cele   mai   reduse   se
înregistrează  pe  parcursul  lunii  ianuarie. 

Numărul mediu al zilelor de vară este de aproximativ 60-70 de zil pe an,
în timp de numărul mediu al zilelor de iarnă este de 50 de zile. Durata medie a
intervalului fără îngheţ este de 140 - 160 zile anual. 

Umiditatea aerului se încadrează în limitele înregistrate la nivel judeţean,
cu valori medii anuale de 75%.

Vânturile  sunt  puternic  influenţate  în  privința  direcției  și  a  vitezei
de  relieful  și  de amplasarea  localității  în  vecinătatea  Masivelor  Piatra  Mare
și  Ciucaș.  Ca  urmare  a  acestor condiții, vânturile dominante sunt cele din
direcția est, sud-est, cu viteze medii de 7 m/secundă pe culmi și de 3 m/secundă
în zona depresionară/colinară.  Alături  de  acestea  se  fac  simțite  și  o  serie  de
vânturi locale – așa numitele brize de munte și  Vântul  Mare (Mâncătorul de
zăpadă)  care  se  manifestă  la  începutul  primăverii.  Vara  predomină  vânturile
oceanice  umede  din  vestul  Europei,  care  determină  ploile  bogate  din  acest
anotimp. 
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Cantitățile  medii  anuale  de  precipitații  variază  de  la  o  zonă  la  alta,
fiind  în  general  mai însemnate  cantitativ  în  zona  masivelor  Piatra  Mare  și
Ciucaș  și  mai  reduse  în  zona depresionară în care este amplasat intravilanul
localității Săcele. Global, numărul mediu anual al zilelor de precipitații este de
140  de  zile,  valoare  caracteristică  județului  Brașov.  Precipitațiile  cele  mai
abundente  se  produc  în  general  pe  parcursul  lunilor  de  primăvară-vară.  Pe
parcursul  verii,  ploile  torenţiale  sunt  destul  de  frecvente,  fiind  însoţite  de
grindină şi  trăsnete şi  depăşind uneori valoarea de 30-40 l/m 2 .  Într-o iarnă
obişnuită, ninsorile cad aproximativ 35 de zile pe an, numărul mediu de zile cu
straturi de zăpadă fiind de aproximativ 55 de zile în zonele joase și 215 în cazul
culmilor montane. 

Sursa:http://www.municipiulsacele.ro/documente/2014/02/Servicii/investii_proiecte_internationale/strategie_
dezvoltare_2014_2020.pdf 

II.4 CIRCULAȚIA:

Relatii in  teritoriu
Principalele cai de comunicatie rutiera care strabat municipiul sunt: DN1

si DN1A, cel din urma avand traseu comun cu centura ocolitoare a municipiului
si racord direct cu Bld. George Moroianu.

Zona studiată și reglementată este deservită în mod direct de către Bld.
George Moroianu. Acest fapt permite:

 o  accesibilitate  ridicată  a  funcțiunilor  din  zonă  către  rețeaua  locală  și
regională de transport;

 un grad ridicat de dispersie a fluxurilor de tranzit către rețeaua locală și
regională;

 gestionarea  facilă  a  momentelor  semnificative  ale  circulației  locale  –
respectiv deplasările zilnice de dimineață, de după-amiază și depplasările
vehiculelor de marfă;

 menținerea configurației existente a rețelei de circulație sub forma unei
rețele longitudinale, axiale, intermitentă cu geometrie mixtă  generată de
morfologia  țesutului  urban  și  configurația  funcțională  a  municipiului
Săcele;
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Pe  plan  local,  circulația  de-a  lungul  Bld.  George  Moroianu  poate  fi
caracterizată astfel:
 circulație generală, liniară;
 arteră centrală;
 arteră aparținând rețelei principale de circulație – categoria I;
 este utilizată de fluxurile de circulație de destinație (către subzonele de
instituții publice și servicii, locuire și mixte), de origine (zone de locuire), de
tranzit (intre funcțiuni și artere de circulație regăsite în afara zonei de studiu),
trafic local, pendular și din afară.

II.5 OCUPAREA TERENURILOR:

Datorită  amplasamentului  proxim  zonei  centrale  a  municipiului,
diversitatea  morfo-funcțională  este  ridicată. Principalele  subzone  funcționale
existente în UTR17 și în zona studiată sunt:

 IS – Instituții publice și servicii de importanță municipală;
 M – Zone mixte – de importanță locală;
 Li – Zone de locuire individuală și funcțiuni complementare;
Terenurile  din  zona  reglementată  sunt ocupate de  constructii  sau  alte
amenajari a căror funcțiune a încetat să fie exercitată. Aceste zone trebuie
restructurate și reintegrate în țesutul urban al municipiul Săcele.

II.6 ECHIPARE EDILITARĂ:

Zona  reglementată  se  va  racorda  direct  la  rețele de  distributie  locala,
pozate subteran și suprateran de-a lungul Bld. George Moroianu si a str. Petrofi
Șandor, în conformitate cu Planșei de propuneri de reglementare edilitară și a
documentației tehnice faza DTAC și PT, elaborată ulterior aprobării PUZ.

II.7 PROBLEME DE MEDIU:
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Nu exista probleme de mediu.

II.8 OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI:

Opțiunea  populației  pentru  dezvoltarea  proiectului  a  fost  exprimată  în
fazele de informare și de consultare a populației, conform legislației în vigoare,
respectiv Ordinul nr. 2701 din 30.12.2010  și a prevederilor Legii nr. 52/2003,
privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului
Local  de  implicare  a  publicului  în  elaborarea  sau  revizuirea  planurilor  de
urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin H.C.L. Mun. Săcele nr.
102/25.08.2011.

III.                        PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
III.1 CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE:

Conform  Certificatelor de  Urbanism  nr.  338 din  03.09.2015,  emis  de
Primăria  municipiului  Săcele,  pentru  aprobarea  P.U.Z.  “CONSTRUIRE
SUPERMARKET”,  MUNICIPIUL  SĂCELE este  necesară  elaborarea
următoarelor studii de fundamentare:

 Studiu geotehnic preliminar faza PUZ;
 Studiu de circulație faza PUZ;
 Reambularea topografică, faza PUZ, cu avizul OCPI Brașov pentru

zona reglementată;
si obtinerea urmatoarelor avize:
 Obținerea  punctului  de  vedere/actul  administrativ  al  autorității

competente pentru protecția mediului;
 DSP
 Alimentare cu apa si canalizare;
 Alimentare energie electrica
 Gaze naturale;
 Prevenirea si stingerea incendiilor;
 Apararea civila;
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 Aviz SGA;
 Aviz comisia de circulatie a Primariei;
În  urma  elaborării  studiilor  de  fundamentare  solicitate,  se  impune

preluarea  în  cadrul  Planului  Urbanistic  Zonal  a  următoarelor  concluzii  și
reglementări specifice:

I. STUDIUL GEOTEHNIC:
- se va consulta Studiului Geotehnic elaborat pentru fundamentarea PUZ;
II. RAPORT DE MEDIU:
-  zona  propusă  pentru  dezvoltare  nu  afectează  habitatele  importante
stabilite în pășuni și se află în afara oricăror zone protejate naturale sau
antropice;
III. STUDIU DE CIRCULAȚIE:
-  zona propusă  se  va sistematiza in faza DTAC/PT in conformitate  cu
Avizul  de circulatie nr. 1722/22.01.2016 emis de Primaria Municipiului
Sacele,  Directia  Politia  Locala  si  Birou  Inspectie  Comerciala  si  a
Studiului  de Circulație  faza PUZ  transpuse in propunerilor  realizate  in
PLANSA U03 – REGLEMENTARI URBANISTICE ;

III.2 PREVEDERI ALE PUG:

Conform PUG municipiul  Săcele,  zona care urmează a fi  reglementată
este situată în intravilan,  în zona centrală a U.A.T..  În prezent,  zona studiata
aparține UTR 17, conține subzonele funcționale Li, IS, M. 

Din punct de vedere funcțional, raportându-ne la imediata vecinătate, zona
se încadrează în configuratia municipiului Săcele – UTR 17 compus din zonele
de locuire, servicii  si  functiuni complementare,  institutii  publice si  servicii  si
zone mixte, in care se desfasoara activitati de interes local si municipal. 

Analizand  configuratia  morfo-functionala  a  municipiului,  interventia
propusa  este  justificata,  din  punct  de  vedere  urbanistic,  economic  si  social,
FIIND  UNICĂ  LA  NIVELUL  MUNICIPIULUI  SĂCELE  ȘI  INTR-O
IZOCRONA RUTIERA DE 25 MINUTE.

Datorita  amplasamentului  invecinat  fata  de  zonele de  locuire,  a  zonei
centrale si a altor obiective de interes municipal, cat si a accesibilitatii ridicate la
sistemul de public de circulatii rutiere si pietonale prin intermediul Bld. George
Moroianu, functiunea propusa este adecvata zonei si  reprezinta o completare a
functiunilor existente la nivelul municipiului Sacele.

Functiunea determina in mod direct aparitia urmatoarelor beneficii:
 crearea imediata de locuri de munca – 15 locuri de munca cu impact indirect

asupra familiilor acestora, aproximativ 60 de locuitori ai mun. Săcele;
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 schimbarea  regimului  de  impozitare  a  terenului  –  cresterea  veniturilor
administratiei locale;

 stimularea serviciilor complementare locale si regionale – transport, distributie,
alimentara etc.

 polarizarea zonei –  incurajarea activitatilor  din sectorul  secundar si  tertiar  –
incurajarea dezvoltarii economiei localitatii;

 impact minim asupra cadrului natural – se va pastra o pondere mare a spatiilor
verzi,  constructia se va realiza intr-un perimetru din intravilan, preponderent
antropic. Nu exista elemente de fauna sau de vegetatie protejate sau valoroase;

 eliminarea constructiilor si amenajarilor degradate si reintegrarea lor, impreuna
cu parcelele aferente in tesutul urban;

 introducerea  a  noi  spatii  publice  amenajate  de-a  lungul  axului  Bld.  George
Moroianu;

III.3 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL:

Executarea  obiectivului  va  avea  un  impact  mimin  asupra  mediului.
Indicatorii  urbansitici  propuși  vor respecta  cadrul  legislativ  și  normativele  în
vigoare. Funcțiunea propusă nu presupune procese tehnologice poluante fonic,
particule,  deversări  de  substanțe  chimie,  contaminări  ale  solului,  apei  sau
aerului.  În  funcție  de  cerințele  tehnologice,  pe  spațiile  neconstruite  se  vor
amenaja spații verzi și plantații de protecție cu arbori și arbuști. 

Se  vor  respecta  distanțele  de  protecție  față  de  cursul  pârâului  Dârbav
conform  Legea  Apelor  nr.  107/1996  cu  completarile  ulterioare,  privind
amplasarea și dimensiunile zonelor de protecție in lungul cursurilor de apa sub
10 m este de 5 m.

Conform  Ordinul  ministrului  sanatatii  nr.  119/2014  pentru  aprobarea
Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, Art.
15,  alineatul (2)  In  gospodariile  unde  sunt  asigurate  racordurile  la  sistemul
centralizat de apa curenta si canalizare, adaposturile de animale de cel mult doua
capete cabaline, 5 capete bovine, 15 ovine sau caprine, 5 capete porcine si cel
mult 50 de pasari se amplaseaza la cel putin 10 m de cea mai apropiata locuinta
invecinata si se exploateaza astfel incat sa nu produca poluarea mediului si risc
pentru sanatatea vecinilor, cu obligatia respectarii conditiilor de biosecuritate. 
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III.4 MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI:

În urma Studiului de circulație preliminar, faza PUZ, parte integrantă a
prezentei  documentații,  s-au  stabilit  următoarele  concluzii  și  recomandări
privitoare  la  defășurarea  circulației  rutiere  în  zona  studiată  după  realizarea
centrului comercial:

 din  analiza  rapoartelor  simulării  numerice  se  constată  că  în
intersecție nu se  înregistrează  reduceri  ale  capacității  de  circulație  exprimate
prin Indicele  de  Utilizare  a  Capacității.  Valorile  indicelui  de  utilizare  a
intersecție I.C.U. are valori mici, de 45,7% dimineața, respectiv de 43,5% după-
masa.

  Nivelul  de  serviciu  în  intersecție  este  L.O.S.  =  “A”,  adică
deplasarea vehiculelor  se face fără  întârzieri  și  majoritatea  vehiculelor  care
sosesc pot traversa intersectia fără oprire.

  Întârzierile medii estimate în noua intersecție vor fi sub 10s.
  În  urma  simulărilor  numerice  pe  modelele  de  trafic  analizate

se constată că din bulevardul George Moroianu se poate realiza accesul către
centrul  comercial  din  ambele  sensuri  fără  a  afecta  buna desfășurare a
traficului. 

 Realizarea  accesului   către  centrul   comercial   din  bulevardul
George Moroianu nu produce perturbări majore în desfășurarea traficului. 

 A  fost  integrata  in  prezenta  documentatie  solutia  tehnica  de
sistematizare a circulatiei rutiere si pietonale de-a lungul bulevardului George
Moroianu  stabilita  prin  Avizul  de  circulatie  nr.  1722/15.01.2016  eliberat  de
Primaria Municipiului Sacele.

III.5  ZONFICAREA  FUNCȚIONALĂ  –  REGLEMENTĂRI,
BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI:

Funcțiunea principală a zonei reglementate prin PUZ va fi de  ISC -
SUBZONA  INSTITUTIILOR  PUBLICE  SI  SERVICIILOR
COMERCIALE DE TIP SUPERMARKET.

Zona reglementată va rămâne în teritoriul intravilan al municipiului
Săcele, fiind integrata in Unitatea teritoriala de referință 17 (U.T.R.), amplasata
în intravilanul municipiului, care va putea fi utilizata conform Regulamentului
local de Urbanism (R.L.U.) aferent prezentului PUZ. 
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U.T.R. reglementată se va numi ISc și va fi delimitată conform planșei U2
– REGLEMENTĂRI URBANISTICE a prezentului P.U.Z.

Utilizarea  morfo-funcțională  a  ISc se  va  realiza conform  RLU aferent
prezentului P.U.Z.
BILANT EXISTENT
ZONA PROPUSA PENTRU STUDIERE PRIN PUZ - 38584.34 mp
ZONA PROPUSA PENTRU REGLEMENTARE PRIN PUZ - 10018.22 mp
Parcele cu functiunea de locuire individuala - zona Li - 24594.02 mp
Parcele cu functiunea de institutii si servicii - zona IS -   5618.63 mp
Parcele cu functiune mixta - zona M-    611.06 mp
Cai de comunicatie rutiera   - 3397.97 mp
Cai de circulatie pietonala   - 2152.15 mp
Zone verzi   -     704.12 mp
Cursuri de apa - canale   -    506.39 mp
INDICI URBANISTICI EXISTENTI IN ZONA PROPUSA PENTRU 
REGLEMENTARE
POT - 13.04%
CUT - 0.41
REGIM MAXIM DE INALTIME EXISTENT - P+E
- constructiile aflate pe parcela care a generat PUZ, vor fi demolate;

BILANT TERITORIAL PROPUS
ZONA PROPUSA PENTRU STUDIERE PRIN PUZ -  38584.34 mp
ZONA PROPUSA PENTRU REGLEMENTARE PRIN PUZ - 10018.22 mp
Li - 22072.02 mp
IS -   4243.00 mp
M -     611.06 mp
ISC - subzona propusa -    4340.00 mp
Cai de comunicatie rutiera -   3508.00 mp
Cai de circulatie pietonala -    2030.15 mp
Zone verzi -     632.72 mp
Cursuri de apa - canale -    506.39 mp
INDICI URBANISTICI PROPUSI IN ZONA REGLEMENTATA
POT - 40%
CUT - 1.00
REGIM MAXIM DE INALTIME EXISTENT - P+E
- constructiile aflate pe parcela care a generat PUZ, vor fi demolate;

Planul  Urbansitic  Zonal,  propune  reglemetarea  specifica  a  terenului
reglementat  cu  suprafața  de  4401  m2,  cu  functiunea  INSTITUTIILOR
PUBLICE SI SERVICIILOR COMERCIALE DE TIP SUPERMARKET.
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III.6 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE:

Utilitatile pentru obiectivul propus se vor asigura dupa cum urmeaza:
- sursa de apa pentru necesitatile  subzonei va fi  asigurata  printr-un racord la

reteaua  publica  de  distributie  pozata  de-a  lungul  Bld.  George  Moroianu  – in
conformitate  cu  AVIZ  NR.  1618/05.10.2015  eliberat  de  COMPANIA  APA
BRASOV;

- apele menajere uzate vor fi evacutate in reteaua publica de canalizare existenta
de-a  lungul  str.  Petrofi  Sandor  –  in  conformitate  cu AVIZ NR.  1618/05.10.2015
eliberat de COMPANIA APA BRASOV;

- alimentarea cu energie electrica se va asigura prin racord de tip LES, conf.
Aviz  nr.  70101517208/08.10.2015  eliberat  de  Electrica  S.A. din  reteaua  publica
existenta, prin intermediul unui  punct trafo  amplasat in interiorul parcelelor care au
generat PUZ;

III.7 PROTECȚIA MEDIULUI:

Avand  in  vedere  corelarea  propunerilor  cuprinse  in  prezentul  PUZ cu
prescriptiile existente in PUG  mun. Săcele, respectiv mentinerea unei ponderi
ridicate a spatiilor verzi, indicatori urbanistici care permit o densitate mica de
construire,  propunerile  actualului  PUZ  promoveaza  protectia  si  mentinerea
specificului morfo-functional al mun. Sacele si are rolul de a completa dotarile
de interes public existente, in mod normal, in cadrul unui municipiu.

După finalizarea construcțiilor și amenajărilor aferente magazinului de tip
supermarket,  se  va  trece  la  recuperarea  zonelor  afectate,  reașezând  stratul
vegetal  și  semănarea speciilor  vegetale adecvate  zonei,  așa  cum va prevedea
programul de restaurare ambientală și de protecție a mediului inclus în faza PT-
DDE a proiectului.

Prin DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE NR. 2568/21.03.2016 emisa
de  AGENTIA PENTRU  PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV s-a  stabilit
faptul  ca  prezentul  PUZ  nu  necesita  evaluare  de  mediu  si  nu  necesita
evaluare adecvata si se va supune adoptarii fara aviz de mediu.

III.8 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ:

Datorită  amplasamentului zonei  care  urmează  a  fi  reglementată  prin
prezentul PUZ, într-o zona in care functiunea predominanta este de locuire, într-
un UTR prin care sunt permise dezvoltarea unor functiuni de tip comercial, cu
conditia reglementarii  lor  specifice prin PUZ, nu exista  obiective de utilitate
publică sau dotări publice.
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Parcelele cu  nr. Cad. 111833, nr. cad 111703, nr. cad 111702 nr. cad
111661, nr. cad 111630, nr. cad 111622, cu suprafata de 4401 mp, reglementate
prin  PUZ  sunt  proprietate  privata  a  beneficiarului  si  isi  vor  mentine
prezentul statut juridic dupa aprobarea PUZ.

Zona  strazii  reglementata  de-a  lungul  Bld.  George  Moroianu face
parte din domeniul public al municipiului Sacele si isi va mentine prezentul
statut juridic dupa aprobarea PUZ.

IV CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE:

Având în vedere caracterul complementar al obiectivului propus pentru
reglementare cu UTR 17 și lipsa oricăror difuncții morfo-funcționale sau de altă
natură  rezultate  din  analiza  situației  existente  si  elaborarea  studiilor  de
fundamentare,  cât  și  susținerea  investiției  de  către  actorii  publici  și  privați
interesați  în  dezvoltarea  mun.  Săcele,  exprimată  prin  AVIZ  DE
OPORTUNITATE  Nr.  43125/05.08.2015 cât  și  în  etapele  de  consultare  a
populației  parcurse  în  conformitate  cu  legislația  în  vigoare,  considerăm
implementarea prezentului P.U.Z. Construire Supermarket Municipul Săcele ca
fiind  o  investiție  benefică,  polarizatoare  a  cadrului  socio-economic  al
municipiului Săcele.

Sef Proiect,
Urbanism – urb. dpl. Suciu Ioan Augustin

Proiectat,
urb.dpl. Mircea Atanasiu
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I.                                                                                              DISPOZI  ȚII GENERALE
I.1 ROLUL R.L.U.:

Prezentul R.L.U. reprezintă setul de reglementări și prescripții care au rolul de bază în
aplicarea PUZ “CONSTRUIRE SUPERMARKET”, MUNICIPIUL SACELE.

I.2 BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII:

Pe parcursul elaborării RLU s-au folosit următoarele acte normative și legi:
a) în domeniul urbanismului:
-  Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi  urbanismul,  cu modificările  şi  completările
ulterioare;
- Ordin 21N_2000_Ghid privind elaborarea și aprobarea RLU
- Ordin 176/N/16 august 2000_Ghid privind metodologia de elaborare și continutul-cadru al planului
urbanistic zonal
- Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea I –
Reţele de transport
- Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a II-a -
Apa;
- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a -
Zone protejate;
- Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a
- Reţeaua de localităţi, cu modificările ulterioare;
- Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a V-a -
Zone de risc natural;
- Codul civil;
-  Hotărârea  Guvernului  nr.525/1996  pentru  aprobarea  Regulamentului  general  de  urbanism,
republicată;
- Hotărârea Guvernului nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;
- Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, al ministrului apărării naţionale, al
ministrului  de  interne  şi  al  directorului  Serviciului  Român  de  Informaţii  nr.
34/N/M.30/3.422/4.221/1995  pentru  aprobarea  Precizărilor  privind  avizarea  documentaţiilor  de
urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării
construcţiilor,  publicat  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.283  din  7  decembrie  1995
(NOTĂ: are aplicabilitate şi în domeniul construcţiilor);

b) în domeniul construcţiilor:
- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare (Legea nr.587/2002);
- Legea nr.184/2001, republicată, privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect;
- Legea locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri
naţionale;
- Ordonanţa Guvernului nr.19/1997 privind transporturile, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.,
aprobată cu modificările şi completările ulterioare;
-  Hotărârea  Guvernului  nr.273/1994 privind  aprobarea  Regulamentului  de  recepţie  a  lucrărilor  de
construcţii şi instalaţii aferente acestora;
-  Hotărârea  Guvernului  nr.925/1995  pentru  aprobarea  Regulamentului  de  verificare  şi  expertizare
tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor;
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-  Hotărârea Guvernului  nr.941/2004 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice de aplicare  a  Legii
nr.198/2004  privind  unele  măsuri  prealabile  lucrărilor  de  construcţie  de  autostrăzi  şi  drumuri
naţionale;
- Hotărârea Guvernului nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii
(regulamente privind:
activitatea  de  metrologie  în  construcţii;  conducerea  şi  asigurarea  calităţii  în  construcţii;  stabilirea
categoriei de importanţă a construcţiilor;
urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor; agrementul
tehnic  pentru  produse,  procedee  şi  echipamente  noi  în  construcţii;  autorizarea  şi  acreditarea
laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii; certificarea de conformitate a calităţii produselor
folosite în construcţii), cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se
supun avizării şi/sau
autorizării privind securitatea la incendiu;
- Hotărârea Guvernului nr.62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare,
precum şi  a  criteriilor  de  realizare  a  acestora,  pentru  care  este  obligatoriu  avizul  Statului  Major
General;
-  Hotărâea  Guvernului  nr.28/2008  privind  aprobarea  conţinutului-cadru  al  documentaţiei  tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
-  Ordinul  ministrului  lucrărilor  publice,  transporturilor  şi  locuinţei  nr.649/2001  pentru  aprobarea
Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu
handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.287/2001 din 31 mai 2001;
- Precizări comune ale ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, ministrului muncii şi
protecţiei  sociale  şi  al  ministrului  transporturilor  nr.5.122/NN/1.384/  178/1999,  privind  modul  de
constituire  şi  virare  de către  investitori  sau proprietari  a  cotei  de  0,5% din valoarea devizului  de
construcţii,  cu  corespondent  în  devizul  general  al  lucrării,  cotă  aferentă  Casei  Sociale  a
Constructorilor;
c) în domeniul administraţiei publice
- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.  213/1998 privind proprietatea publică şi  regimul juridic al acesteia,  cu modificările şi
completările ulterioare;
d) în domeniul proprietăţii funciare
- Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi  celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată;
ACTELE NORMATIVE COMPLEMENTARE:
- Legea nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
- Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi
sănătate publică, republicată;
- Legea apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea apărării naţionale a României nr.45/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată;
- Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;
- Legea nr.46/2008 pentru aprobarea Codului Silvic;
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- Hotărârea Guvernului nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea
zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;
- Ordinul nr.536/1997 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor
privind mediul de viaţă al populaţiei;
-  Ordinul  nr.117/2002  al  ministrului  sănătăţii  şi  familiei  privind  aprobarea  Procedurilor  de
reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi reglementare sanitară a
funcţionării obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în
registrul comerţului,  şi  a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii  pe piaţă a substanţelor şi
produselor noi sau importate pentru prima dată şi destinate utilizării ori consumului uman;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare
şi  valorificare  a  activelor  corporale  care  alcătuiesc  domeniul  public  al  statului  şi  al  unităţilor
administrativ-teritoriale;
-  Ordonanţa  Guvernului  nr.43/1997  privind  regimul  drumurilor,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
-  Ordonanţa  Guvernului  nr.2/2001  privind  regimul  juridic  al  contravenţiilor,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de
urbanism  privind  zone  şi  staţiuni  turistice  şi  a  documentaţiilor  tehnice  privind  construcţiile  din
domeniul turismului;
-  Hotărârea  Guvernului  nr.44/2004  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu
pentru planuri şi programe;
- Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr.1.141/2002 pentru aprobarea procedurii
şi competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor;
- Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr.326/2001 privind abilitarea oficiilor de
studii  pedologice  şi  agrochimice  judeţene  şi  a  direcţiilor  generale  pentru  agricultură  şi  industrie
alimentară  judeţene,  respectiv  a  municipiului  Bucureşti,  să  îndeplinească  atribuţiile  prevăzute  la
art.74-103 din Legea nr.18/1991, republicată;
- Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare
a impactului  asupra  mediului  şi  de  emitere  a  acordului  de  mediu,  cu modificările  şi  completările
ulterioare;
-  Ordinul  ministrului  apelor  şi  protecţiei  mediului  nr.863/2002  privind  aprobarea  ghidurilor
metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

I.3 DOMENIU DE APLICARE:

Prezentul  R.L.U.  se  aplică  în  zona  demarcată  pe  planșele  desenate  aferent  PUZ
“CONSTRUIRE SUPERMARKET MUNICIPIUL SACELE”,  cu  suprafața  de  0,4401  ha,
amplasată în zona centrala a UAT Săcele.

Conform propunerilor PUZ, RLU stabiliește setul de prescripții și reglementări aferente UTR
17  –  SUBZONA ISc  -  SUBZONA INSTITUTIILOR  PUBLICE  SI  SERVICIILOR
COMERCIALE  DE  TIP  SUPERMARKET,  subzona  propusa  pentru  includerea  in
intravilanul municipiului Săcele, conform plașei U2-Reglementări urbanistice.
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II.  REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL
TERENULUI
II.1  Reguli  cu  privire  la  păstrarea  integrității  mediului  și
protejarea patrimoniului natural și construit:

II.1.1  Autorizarea  executării  construcţiilor  şi  a  amenajărilor  care,  prin
amplasament,  funcţiune,  volumetrie  şi  aspect  arhitectural  –  conformare  şi
amplasare  goluri,  raport  plin-gol,  materiale  utilizate,  învelitoare,  paletă
cromatică etc. – depreciează valoarea peisajului, este interzisă.
II.1.2  Autorizarea  executării  construcţiilor  în  parcurile  naţionale,  rezervaţii
naturale,  precum şi  în  celelalte  zone protejate,  de interes naţional,  delimitate
potrivit legiim se face cu avizul conform al Ministerului Mediului şi Pădurilor şi
Ministerul Dezvoltării Regionale şi al Turismului.
II.1.3  Consiliile  judeţene  vor  identifica  şi  vor  delimita,  în  funcţie  de
particularităţile  specifice,  acele  zone  naturale  de  interes  local  ce  necesită
protecţie pentru valoarea lor peisagistică şi vor stabili condiţiile de autorizare a
executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi a
echilibrului ecologic.
II.1.4  Autorizarea  executării  construcţiilor  în  zonele  care  cuprind  valori  de
patrimoniu cultural construit, de interes naţional, se face cu avizul conform al
Ministerului  Culturii  şi  Patrimoniului  Naţional  şi  al  Ministerului  Dezvoltării
Regionale şi al Turismului.
II.1.5  Autorizarea  executării  construcţiilor  în  zonele  care  cuprind  valori  de
patrimoniu  cultural  construit,  de  interes  local,  declarate  şi  delimitate  prin
hotărâre  a  consiliului  judeţean,  se  face  cu  avizul  serviciilor  de  specialitate
publice descentralizate din judeţ, subordonate ministerelor prevăzute la aliniatul 
II.1.6 Perimetrele de protecţie ale obiectivelor de patrimoniu natural şi construit,
în care proiectele de construcţie vor afecta structura solului se va realizeza în
baza  avizului  conform  din  partea  DJCCPCN  Brasov  pentru  descărcare  de
sarcină arheologică, după cum urmează: perimetre de protecţie pentru elemente
de patrimoniu construit de 100 m în mediul urban.
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II.2  REGULI  CU  PRIVIRE  LA  SIGURANȚA
CONSTRUCȚIILOR  ȘI  LA  APĂRAREA  INTERESULUI
PUBLIC:

Expunerea la riscuri naturale 
(1)  Autorizarea  executarii  constructiilor  sau  a  amenajarilor  in  zonele

expuse  la  riscuri  naturale,  cu  exceptia  acelora  care  au  drept  scop  limitarea
efectelor acestora, este interzisa. 

(2)  In  sensul  prezentului  regulament,  prin  riscuri  naturale  se  intelege:
alunecari de teren, nisipuri miscatoare, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenti,
eroziuni,  avalanse  de  zapada,  dislocari  de  stanci,  zone  inundabile  si  altele
asemenea,  delimitate  pe fiecare judet  prin hotarare  a  consiliului  judetean,  cu
avizul organelor de specialitate ale administratiei publice. 

 
Expunerea la riscuri tehnologice 

(1)  Autorizarea  executarii  constructiilor  in  zonele  expuse  la  riscuri
tehnologice, precum si in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de
alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de
comunicatie si altor asemenea lucrari de infrastructura este interzisa. 

(2)  In  sensul  prezentului  regulament,  riscurile  tehnologice  sunt  cele
determinate  de  procesele  industriale  sau  agricole  care  prezinta  pericol  de
incendii,  explozii,  radiatii,  surpari de teren ori de poluare a aerului,  apei sau
solului.  

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) constructiile si amenajarile care
au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora. 

Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice 
 (1) Autorizarea executarii constructiilor care, prin natura si destinatia lor,

pot  genera  riscuri  tehnologice  se  face  numai  pe  baza  unui  studiu  de  impact
elaborat si aprobat conform prevederilor legale. 

 (2) Lista categoriilor de constructii generatoare de riscuri tehnologice se
stabileste  prin ordin  comun al  ministrului  industriei  si  resurselor,  ministrului
agriculturii, alimentatiei si  padurilor, ministrului apelor si protectiei mediului,
ministrului sanatatii si familiei, ministrului lucrarilor publice, transporturilor si
locuintei, ministrului apararii nationale si ministrului de interne. 
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II.3  REGULI  DE  AMPLASARE  ȘI  RETRAGERI  MINIME
OBLIGATORII:

- conform Cap. III, Sectiunea 1 din Legea 525 din 1996 pentru aprobarea
Regulamentului General de Urbanism;

II.4  REGULI  CU  PRIVIRE  LA ASIGURAREA ACCESELOR
OBLIGATORII:

- conform Cap. III, Sectiunea 2 din Legea 525 din 1996 pentru aprobarea
Regulamentului General de Urbanism;

II.5 REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARE:

– conform  Cap.  III,  Sectiunea  3  din  Legea  525  din  1996  pentru
aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

– Cheltuielile  privind  asigurarea  echiparii  edilitare,  inclusiv
echipamente tehnice speciale, va fi asigurata de catre beneficiar;

II.6  REGULI  CU  PRIVIRE  LA FORMA ȘI  DIMENSIUNILE
TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII:

- conform Cap. III, Sectiunea 4 din Legea 525 din 1996 pentru aprobarea
Regulamentului General de Urbanism;

II.7  REGULI  CU  PRIVIRE  LA AMPLASAREA DE  SPAȚII
VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI:

- conform Cap. III, Sectiunea 5 din Legea 525 din 1996 pentru aprobarea
Regulamentului General de Urbanism;
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III.                                                             ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ
III.1 Unități și subunități funcționale:

Conform Certificatului  de  Urbanism  nr.  338  din  03.09.2015,  emis  de
Primăria  municipiului  Săcele,  pentru  aprobarea  P.U.Z.  “CONSTRUIRE
SUPERMARKET” MUNICIPIUL  SĂCELE  este necesară  elaborarea
următoarelor studii de fundamentare:

- Studiu geotehnic preliminar faza PUZ;
- Studiu de circulație faza PUZ;
În  urma  elaborării  studiilor  de  fundamentare  solicitate,  se  impune

preluarea  în  cadrul  Planului  Urbanistic  Zonal  a  următoarelor  concluzii  și
reglementări specifice:

I. STUDIUL GEOTEHNIC:
 se  va  consulta  capitolul  5-Concluzii aferent  Studiului  Geotehnic
pentru  “CONSTRUIRE SUPERMARKET –  MUNICIPIUL SACELE”,
elaborator S.C. GEOMONT S.R.L.

II. STUDIUL DE CIRCULAȚIE
se  va  consulta  capitolul  4-Concluzii și  recomandări  aferent  Studiului  de
circulație  pentru  “CONSTRUIRE  SUPERMARKET  –  MUNICIPIUL
SACELE”, elaborator S.C. CIVILPROIECT S.R.L.

IV.  PREVEDEREI  LA  NIVELUL  UNITĂȚILOR  ȘI
SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE
ISc – SUBZONA INSTITUTIILOR PUBLICE SI SERVICIILOR
COMERCIALE DE TIP SUPERMARKET

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona de instituţii publice şi servicii se compune din următoarele subzone
funcţionale:

ISc – subzona instituţiilor publice şi serviciilor de tip supermarket;
Subzona funcţională ISc este delimitată prin următoarele criterii:
- funcţiunea dominantă;
- regim maxim de înălţime;
- necesităţile tehnologice ale activităţilor specifice;
- configuraţia  ţesutului  urban:  parcelar,  tipologia  fondului  construit,
raportarea la vecinătăţi etc.
- relaţia cu vecinătatea;
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SECŢIUNEA I: UTILIZARE  FUNCŢIONALĂ ZONA  - ISc 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI  ADMISE
Sunt admise următoarele utilizări:

- servicii  comerciale  de tip  hypermarket,  supermarket  împreună cu toate
amenajările, construcțiile si dotările tehnico-edilitare aferente;
- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare,
cercetare,  expertizare,  consultanţă  în  diferite  domenii  şi  alte  servicii
profesionale;
-  sunt admise activităţi productive din domenii de vârf,  servicii  conexe,
cercetare  –  dezvoltare,  formare  profesională,  depozitare,  expoziţii,  facilităţi
pentru angajaţi şi clienţi.
- comerţ cu amănuntul;
- parcaje la sol şi multietajate;
- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

 spaţii plantate – scuaruri;
 amenajări tehnico-edilitare;
 mobilier urban, amenajări joc şi odihnă;
 semnalizări, reclame, bariere, construcții și amenajări pietonale, velo sau

rutiere care deservesc buna funcționare a obiectivelor propuse;
- construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi
biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici);

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
-  se  permit  construcţii  cu  rol  de  depozitare  cu  condiţia  ca  acestea  să  fie
complementare  funcţiunilor  dominante  zonei  de  servicii  comerciale  de  tip
hypermarket;
-  se  permit  amenajări  peisagere,  spaţii  plantate  cu  condiţia  ca acestea  să  fie
utilizate  pentru  reducerea  diminuarea  vizibilităţii  dinspre  căile  principale  de
circulaţie  rutieră  către  zonele  de  parcaje  care  deservesc  unităţile  de  servicii
comerciale;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI  INTERZISE
- locuire individuală şi colectivă;
- anexe  pentru  creşterea  animalelor  pentru  producţie  şi  subzistenţă  care
intră sunt incidenţa normativelor de protecţie sanitară şi sănătatea populaţiei;
- construcţii provizorii;
- dispunerea  de  panouri  de  afişaj  pe  plinurile  faţadelor,  desfigurând
arhitectura şi deteriorând finisajul acestora;
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- depozitare en-gros;
- depozitări de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;
- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile
sau toxice;
- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul
vizibil din  circulaţiile  publice; 
- staţii de betoane;
- autobaze;
- staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini;
- spălătorii chimice;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice
şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

 orice  lucrări  de  terasament  care  pot  să  provoace  scurgerea  apelor  pe
parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor
meteorice.

 Orice  funcțiuni  care  generează  zone  de  protecție  sanitare  și  intră  sub
incidența Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si
sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

SECŢIUNEA  II:  CONDIŢII  DE  AMPLASARE,  ECHIPARE  ŞI
CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL  4  -  CARACTERISTICI  ALE  PARCELELOR
(SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI).
- Suprafaţa minimă a unei parcele pentru a putea fi considerată construibilă
cu funcţiunile admise în subzona ISc este de 3000 m, şi deschiderea minimă la
stradă de 35 m.

ARTICOLUL  5  -  AMPLASAREA  CLĂDIRILOR  FAŢĂ  DE
ALINIAMENT.
În  zonele  constituite  dispunerea  clădirilor  faţă  de  aliniament  va  respecta
caracterul străzii existente, cu următoarele condiţii:

 regimul de aliniere va fi de de minim 10.00 metri față de aliniament;
- în  raport  cu  caracterul  străzilor  existente  clădirile  pot  fi  dispuse  pe
aliniament sau pot fi retrase cu condiţia să nu lase aparente calcane ale clădirilor
învecinate daca fac parte din aceeași subzonă funcțională;
- construcţiile  noi  se  vor  retrage  de  aliniament  la  regimul  de  aliniere
specific străzii pe care se situează;  
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ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE
LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR.
- clădirile pot fi alipite de construcţiile de pe parcelele alăturate cu funcţiuni
similare, situate pe limita de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă
incompatibilităţi (trepidaţii, risc tehnologic);
- în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale
parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de  5.00
metri fata de parcele invecinate care au alta functiune. Clădirile se pot dispune la
o distanta mai  mică de 5,00 m față de limita, respectând prevederile Codului
Civil, în situția în care geometria parcelei învecinate nu permite construirea în
viitor a unei alte construcții cu desinația de locuință sau în imediata vecinătate a
limitei laterale se află o construcție de tip anexă gospodărească, grajd, magazie
etc.;
- în toate cazurile retragerea faţă de limita posterioară sau laterală a parcelei
va fi de minim 2.50 metri;

 în cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unităţi teritoriale
de referinţă decât ISc, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei
către aceste alte zone;

 cu exceptia situatiei in care solutia de imprejmuire este opaca sau dublata
de o perdea de vegetatie,  nu se admite amplasarea, pe faţadele laterale
orientate spre alte unităţi teritoriale de referinţă (în special servicii publice
şi locuinţe) a ferestrelor cu parapetul sub 1,90 metri de la nivelul solului.

 este permisă amplasarea la o distanță mai mică de 5,00 m față de limitele
posterioare și laterale a construcțiilor anexe, construcții tehnico-edilitare
cu respectarea prevederilor Codului Civil;

ARTICOLUL  7  -  AMPLASAREA  CLĂDIRILOR  UNELE  FAŢĂ  DE
ALTELE PE ACEEAŞI  PARCELĂ.
- distanţa între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii celei mai
înalte, dar nu mai puţin de 5,00 metri;
- distanţa de mai sus se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse nu
sunt accese în clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în
care se desfăşoară activităţi permanente;
- în toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii
şi de alte norme tehnice specifice.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE.
-  pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale
publică sau privată de circulaţie sau să beneficieze de servitute de trecere, legal
instituită,  printr-o  proprietate  adiacentă  având  o  lăţime  de  minim 4.00 metri
pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de
transport grele; 
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- accesele în parcele, din străzile de categoria I şi II se vor asigura în baza
unor soluții tehnice și prevederile studiului de circulaţie realizat în conformitate
cu legislația și normativele în vigoare, avizat cu nr. 1722/22.01.2016 de catre
Primaria  Municipiului  Sacele,  Directia  Politia  Locala  si  Birou  Inspectie
Comerciala ;
- autorizarea  executarii  constructiilor  este  permisa  numai  daca  exista
posibilitati  de  acces  la  drumurile  publice,  direct  sau  prin  servitute,  conform
destinatiei constructiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa
permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor.
- în  mod  exceptional  se  poate  autoriza  executarea  constructiilor  fara
indeplinirea conditiilor prevazute la alin. anterior, cu avizul unitatii teritoriale de
pompieri.
- numarul  si  configuratia  acceselor  prevazute  in  prezentul  regulament  se
determina conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996.

 orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizatiei
speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

 Accesul  clienților  și  a  vehiculelor  destinate  aprovizionării  subzonei
funcționale se va realiza printr-o bandă de stocare cu flux separat față de
zona destinată parcării pentru clienți;

 Accesul  pentru  autovehicule  se  va  realiza  printr-o  banda  de  stocare
amplasata in totalitate pe proprietate privata si care va avea capacitatea de
a prelua minim 5 autoturisme;

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR.
- staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât
şi în timpul funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare
unitate având prevăzute în interiorul parcelei  spaţii  de circulaţie,  încărcare şi
întoarcere;

 în spaţiul de retragere faţă de aliniament,  un procent de maxim 70% din
teren poate fi rezervat parcajelor cu condiţia limitării vizibilității zonelor
de parcare, față de drumul public printr-un  gard viu având înălţimea de
minimum 1,20 m.

 se vor realiza locuri de parcare pentru persoane cu dizabilitati si pentru
biciclete.  Se  recomanda  amenajarea  unui  spatiu  de  asteptare  pentru
animalele de companie.

– numarul si  configuratia parcajelor prevazute in prezentul regulament se
determina conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996.

– solutia de amenajare a parcarii, a acceselor pe parcela reglementata si a
amenajarii cailor de circulatie va respecta Avizul Comisiei de Circulatie a
Primaria Municipiului Sacele, nr. 1722/22.01.2016;
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ARTICOLUL  10  -  ÎNĂLŢIMEA  MAXIMĂ  ADMISIBILĂ  A
CLĂDIRILOR.

 Regimul maxim de înălțime admis este S+P+E; 
 înălţimea maximă admisibilă este egală cu distanţa dintre aliniamente;
 înălţimea maximă admisă pentru ISc este de 12,00 m la cornișă/atic;
 în toate cazurile în care construcţiile au acoperiş cu pante de peste 45

grade se admite mansardarea.
 suprafata  utila  a  mansardei  nu  va  depasi  procentul  de  60%  fata  de

suprafata ultimului nivel plin, iar un corp de cladire poate avea o singura
mansarda, si anume spatiul construit deasupra ultimului etaj ;

 în cazul racordării între străzi cu lăţimi diferite, cu clădiri având regim
diferit  de  înălţime,  se  va  prelungi  regimul  cel  mai  înalt  spre  strada
secundară pe o lungime de 25,0 metri;

 înălţimea maxima nu va depăşi distanţa între aliniamente (distanţa dintre
limitele domeniului public – al străzii – şi domeniul privat);

 în  culoarele  de  protectie  a  infrastructuii  tehnico-edilitare,  înălţimea
maxima  a  constructiilor  si  amenajarilor  se  subordonează  normelor
specifice,  construirea  fiind  conditionata  de  obtinerea  avizelor
detinatorilor de retele;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
- aspectul  clădirilor  va  ţine  seama  de  caracterul  specific  al  zonei  şi  de
arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate;
- construcţiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporţii
corecte ale volumului şi elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate şi
prin alegerea culorilor folosite pentru înfrumuseţarea lor;
- se va asigura executia si finisarea utilizand materiale durabile a tuturor
faţadelor clădirilor in functie de destinatia acestora;
- se va acorda atenţie modului de tratare a acoperişurilor sau teraselor; 

 acoperişurile  pot  fi  realizate  în  sistem mixt,  sau  exclusiv  în pantă  sau
terasă;

 sunt interzise soluţii de acoperire, de realizare a tamplariei, a portilor, si a
imprejmuirilor care utilizeazamateriale stridente, lucioase sau nedurabile,
care sunt incompatibile cu caracterul tesutului urban existent;

 panta maximă admisă pentru acoperişuri este de 60%;
 aparatele de aer condiţionat, de ventilaţie, antenele de televizor precum şi

antenele  parabolice  aparente  aplicate  pe  faţadele  principale  sau
aliniamentul Bld. George Moroianu sunt interzise;

 sunt admise culori calde,  neutre, pastelate,  care se integreaza in cadrul
urban existent. Este recomandata utilizarea urmatoarelor culori sau a unor
culori  din  aceea  gama  cromatica:  RAL  1013,  RAL1014,  RAL1015,
RAL9001, RAL9002, RAL9010, RAL1016, RAL3020.
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 sunt  admise  materiale  si  finisaje  similare  cu  cele  regasite  in  imediata
vecinatate,  cat  si  alte  materiale  care  contribuie  la  cresterea  calitatii
spatiului public al mun. Sacele ;

 avand in vedere functiunea comerciala, si necesitatea existentei anumitor
elemente de identificare a unitatii,  sunt admise pentru firme si reclame
culori  si  materiale  specifice,  cu  conditia  ca  forma  si  amplasamentul
acestora  sa  nu  reprezinte  elemente  de  poluare  vizuala,  care  agreseaza
spatiul  urban  al  municipiului  Sacele ;  Firmele  si  reclamemele  pot  fi
amplasate independent sau pe fatadele cladirile, cu conditia ca acestea sa
nu depaseasca limitele parcelei reglementate;

 pentru  integrarea  amenajarilor  si  constructiilor  aferente  subzonei
functionale, este recomandat ca pentru fatada principala sa se realizeze un
volum simplu, cu acoperis in panta. Finisajele fatadei principale vor avea
o calitate si durabilitate ridicata si vor fi executate din materiale finisate
utilizand paletarul sus mentionat. De asemenea, sunt admise materiale cu
textura naturala – piatra, lemn care contribuie la integrarea constructiilor
in tesutul urban invecinat.

 nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor
fațade sau acoperiș;

 nu sunt  admise  goluri  în  faţade  care  nu respectă  tipologia  prezentă  în
vecinătate pentru funcțiuni similare;

 nu  sunt  admise  soluţii  de  învelire  care  promovează  accente  verticale
nejustificate tip minaretă, turn, etc.;

 nu se admite un raport plin-gol al faţadelor mai mare decat cel prezent în
vecinătatea pentru funcțiuni similare;

 volumele vor fi mascate către limitele laterale şi posterioare prin perdele
de vegetație către zonele de locuire;

 se  recomandă,  acolo  unde  este  posibil, pentru  finisarea  fațadelor,
învelitorilor,  împrejmuire  utilizarea  de  materiale  durabile,  naturale,
similare cu cele existente în subzonele funcționale învecinate;

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ.
 - toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;
- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii
competente care administrează resursele de apă;
- este  interzisă  deversarea  apelor  meteorice  pe  domeniul  public  sau  pe
proprietăţile învecinate;
- se va asigura în mod special captarea şi evacuarea rapidă apelor meteorice
în reţeaua de canalizare; 

 se  interzice  dispunerea  antenelor  TV-satelit,  a  construcțiilor  și
echipamentelor tehnice în locuri vizibile din circulaţiile publice ;

 se interzice dispunerea vizibilă a cablurilor CATV;
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ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE.

- spaţiile verzi vizibile, cuprinse la stradă între aliniament şi linia de aliniere
a clădirilor vor fi amenajate peisager sub forma unor grădini de faţadă, cu acces
public.  Suprafața  zonelor  verzi  amenajate  cu  acces  public  va  reprezenta,  în
conformitate  cu  prevederile  Legii  24/2007  privind  reglementarea  si
administrarea  spatiilor  verzi  din  intravilanul  localitatilor,   5%  din  suprafața
zonelor reglementate. Acest procent de teren își va schimba destinația. Zona de
spatiu verde public va avea acces neingradit dintr-un drum public. 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.
- se recomandă ca, pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia
construcţiei,  să  se  evite  impermeabilizarea  terenului  peste  minimum necesar
pentru accese, circulaţii pietonale, terase;
- se va asigura un procent de spaţii verzi de minim 30% pe fiecare parcelă;
- orice  parte  a  terenului  incintei  vizibilă  dintr-o  circulaţie  publică,  va  fi
astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localităţii.
- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale,
spaţii neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi
plantate cu un arbore la fiecare 150 mp; 
- se  vor  prevedea  plantaţii  înalte  în  lungul  limitelor  incintelor  care
reprezintă totodată linii de separaţie faţă de alte subzone şi unităţi teritoriale de
referinţă.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.
ISc

 imprejmuirea de aliniament poate fi transparenta sau opaca, realizata din
perdea de vegetatie sau alte materiale. Lungimea aliniamentului poate fi
lasata  libera,  fara  imprejmuire,  pentru  perceperea  continua  a  spatiului
public. In situatia in care se opteaza pentru executia imprejmuirii, se va
respecta o inaltime maxima de 2.00 metri.

 Imprejmuirea catre limitele laterale, va fi executata respectand o inaltime
de  maxim 2,00  metri,  opaca  sau  transparenta  dublata  de  o  perdea  de
vegetatie.

- porţile  de  intrare  vor  fi  retrase  faţă  de  aliniament  pentru  a  permite
staţionarea vehiculelor tehnice,  de aprovizionare sau ale vizitatorilor înainte de
admiterea lor în incintă, pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice.
Soluția  de  amenajare  a  zonei  de  acces  se  va  realiza  în  baza  unui  studiu  de
circulație și a proiectului tehnic;
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SECŢIUNEA  III:   POSIBILITĂŢI   MAXIME  DE  OCUPARE  ŞI
UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI
(POT).

ISc : S+P+E :  POTmaxim= 40%
*vezi Secţiunea II, Articolul 10 – Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor

ARTICOLUL  16  -   COEFICIENT  MAXIM  DE  UTILIZARE  A
TERENULUI (CUT).

ISc : S+P+E :  CUTmaxim= 1.00

SEF PROIECT,
Urbanism – urb. dpl. Suciu Ioan Augustin

Întocmit,
urb.dpl. Mircea Atanasiu
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VOLUMUL 3
GLOSAR DE TERMENI

in conf. cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul

Se definesc următorii  termeni utilizaţi  în prezentul Regulament Local de Urbanism
(definiţii preluate din “Ghid termeni de specialitate – AMITRANS 1A01/Model conceptual şi
metodologic”, autor: lect. drd. arh Gabriel Pascariu):

CARACTER DIRECTOR 
 Însuşirea  unei  documentaţii  aprobate,  de  a  stabili  cadrul  general  de  amenajare  a
teritoriului şi de dezvoltare urbanistică a localităţilor, prin coordonarea acţiunilor specifice.
Caracterul director este specific documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism.

CENTRALITATE 
  Importanţa unui loc în raport cu  regiunea  din jur  şi gradul în care acesta exercită
funcţii centrale.

CENTRU POLARIZATOR 
  Localităţi importante aflate la intersecţia unor axe considerate direcţii preferenţiale de
dezvoltare. 
  Localităţi care asigură  o anumită  gamă  de servicii pentru alte localităţi din aria de
influenţă. 

POLARIZARE
 Influenţă pe care o exercită unele aşezări umane asupra zonei lor înconjurătoare, prin
declanşarea unor relaţii de ordin economic şi social, care converg din teritoriu spre aşezarea
respectivă, datorită  existenţei unor factori de atracţie: locuri de muncă, piaţă pentru produse
agroalimentare, deserviri la nivel urban etc. 

CERTIFICAT DE URBANISM – CU
 Actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administraţiei publice
judeţene  sau  locale  face  cunoscute  regimul  juridic,  economic  şi  tehnic  al  imobilelor  şi
condiţiile  necesare  în  vederea  realizării  unor  investiţii,  tranzacţii  imobiliare  ori  a  altor
operaţiuni imobiliare, conform legii.

CIRCULAŢIA TERENURILOR
 Schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare asupra  terenurilor
prin acte de vânzare-cumpărare, donaţie, concesiune, arendare etc.

COLECTIVITATE LOCALĂ
 Totalitatea cetăţenilor din unitatea administrativ – teritorială.

COMUNĂ
 Unitate administrativ- teritorială  de bază  care cuprinde populaţia rurală  reunită  prin
comunitatea  de  interese  şi  tradiţii,  alcătuită  din  unul  sau  mai  multe  sate,  în  funcţie  de
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condiţiile economice, social- culturale, geografice şi demografice. Satele în care îşi au sediul
autorităţile publice ale comunei sunt sate reşedinţă.

COMUNITATE LOCALA
 Entitate  social  umană  ai  cărei  membrii  sunt  legaţi  împreună  prin  locuirea
aceluPrahova teritoriu şi prin relaţii sociale constante şi tradiţionale, consolidate în timp. Ea
conţine la scară redusă, toate activităţile proprii unui sistem social.

COMPETENŢĂ DE AVIZARE / APROBARE
 Abilitatea  legală  a  unei  instituţii  publice  şi  capacitatea  tehnică  de  a  emite
avize/aprobări.

CORNIŞĂ

– Partea superioară, ieşită în afară şi ornamentată, a zidului unei construcţii, având rolul
de a sprijini acoperişul şi de a împiedica scurgerea apei de ploaie pe faţa clădirilor (DEX
1998). În cazul inexistenţei acestui element în arhitectura clădirii, în prezentul regulament se
va considera streaşina acoperişului.

DISTANŢELE MINIME DE PROTECŢIE între  zonele  construite  şi  o  serie  de  unităţi
industriale, zootehnice, unităţi de salubrizare care produc disconfort şi comportă unele riscuri
pentru sănătatea publică se stabilesc prin norme sanitare, astfel încât să se asigure condiţiile
de protecţie a populaţiei împotriva zgomotului, vibraţiilor, mirosului şi poluării apelor, aerului
şi solului (G.M – 007 – 2000).

DEZVOLTARE DURABILĂ
 Satisfacerea  necesităţilor  prezentului,  fără  a  se  compromite  dreptul  generaţiilor
viitoare la existenţă şi dezvoltare. 

DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ
 Ansamblul transformărilor cantitative şi calitative ce survin în structurile economico-
sociale  şi  ştiinţifico-tehnice, în mecanismele economice, precum  şi în modul de gândire, în
comportamentul economico-social al indivizilor. 

DEZVOLTARE STRATEGICĂ
 Dezvoltarea strategiei pentru un anumit teritoriu se structurează  pe baza planului de
marketing  strategic  care  cuprinde  următoarele  etape  de  acţiuni:  audit,  viziune  şi  scopuri,
formularea strategiei de importare, planul de acţiune, control şi evaluare. 

DEZVOLTARE URBANĂ
 Presupune  proiectarea  şi  executarea  unor  lucrări  de  echipare  a  terenului  care
echivalează cu conversiunea terenului agricol (liber) în teren urbanizat. Acest proces implică o
serie de responsabilităţi care revin administraţiilor publice. 

DOMENIUL PUBLIC  –  totalitatea  bunurilor  care  fac  obiectul  dreptului  de  proprietate
publică, ce aparţin statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. Domeniul public poate fi de
interes naţional, caz în care proprietatea asupra sa, în regim de drept public, aparţine statului,
sau de interes local, caz în care proprietatea, de asemenea în regim de drept public, aparţine
comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor (G.M – 007 – 2000).
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DOTĂRI  PUBLICE  –  terenuri,  clădiri,  construcţii,  amenajări  şi  instalaţii,  altele  decât
sistemul de utilităţi publice, aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor teritorial-
administrative sau al statului şi destinate deservirii populaţiei unei anumite zone. Realizarea
acestora reprezintă obiectiv de utiliate publică. Dotările publice cuprind:
· obiective de învăţământ;
· obiective de sănătate;
· obiective de cultură;
· obiective de sport şi recreere;
· obiective de protecţie şi asistenţă socială;
· obiective de administraţie publică;
· obiective pentru autorităţile judecătoreşti.

DRUMURILE  PUBLICE  –  drumurile  destinate  transportului  rutier  public  de  toate
categoriile, gestionate de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, şi clasificate
tehnic,  conform  legislaţiei  şi  terminologiei  tehnice,  în
autostrăzi, drumuri expres, naţionale, judeţene şi comunale în extravilan şi străzi în intravilan
(G.M – 007 – 2000).

ECHIPAREA EDILITARĂ – ansamblul format din construcţii, instalaţii şi amenajări, care
asigură  în  teritoriul  localităţilor  funcţionarea  permanentă  a  tuturor  construcţiilor  şi
amenajărilor, indiferent de poziţia acestora faţă de sursele de apă, energie, trasee majore de
transport rutier, feroviar, aerian sau naval, cu respectarea protecţiei mediului ambiant (G.M –
007 – 2000). 

ECHIPAREA  EDILITARĂ  ÎN  SISTEM  INDIVIDUAL  –  asigurarea  utilităţilor  şi
serviciilor edilitare prin construcţii şi instalaţii realizate şi exploatate pentru un imobil sau un
grup de imobile. Drum public este drumul destinat satisfacerii tuturor cerinţelor de transport
rutier, fiind gestionat de organele centrale sau locale ale administraţiei publice (G.M – 007 –
2000). 

EDIFICABIL (SUPRAFAŢA EDIFICABILĂ) – suprafaţă componentă a unei parcele, în
interiorul căreia pot fi amplasate construcţii, în condiţiile Regulamentului Local de Urbanism.

EXURBIE
 Reprezintă o formă de dezvoltare rezidenţială în mediul rural, în care sunt majoritari
orăşenii ("Pradisul Verde" din comuna Corbeanca).  Zonele rezidenţiale se dezvoltă  în jurul
satelor  sau  de-a  lungul  principalelor  artere  de  circulaţie.  Fiind  accesibile  cu  mijloace  de
transport rapid sau cu automobilul, acest gen de dezvoltări rezidenţiale au început să domine
peisajele rurale ale zonelor metropolitane din  ţările occidentale. Ele reprezintă  o formă  de
periurbanizare.  Specialiştii  au  considerat  exurbanizarea  un  remediu  împotriva  dezvoltării
exagerate  a  oraşului.  (Termen  folosit  de  Spectorsky  pentru  a  descrie  marea  "pană"
triunghiulară de dezvoltare rezidenţială în zona rurală de la nord de New York, pe o distanţă
de 16 km de la marginea acestuia).

FUNCŢIUNI PERIURBANE
 Atribuţii  specifice pe care le îndeplinesc localităţile situate în imediata  apropiere a
unor  centre  urbane,  generate  de relaţiile  de intercondiţionare  ce se  stabilesc  între  oraş  şi
teritoriul său înconjurător şi care le imprimă anumite caractere de ordin economic şi social.
Pe  măsura  intensificării  ritmului  de  dezvoltare  a  localităţilor  se  amplifică  şi  funcţiunile
periurbane ale acestora.
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FUNCŢIUNILE URBANE – activităţi umane specifice care se desfăşoară într-o localitate,
într-o  anumită  perioadă  de  timp,  localizate  teritorial  şi  definite  de  indicatori  spaţiali  şi
indicatori de funcţionare (G.M – 007 – 2000).

GARAJELE  – construcţii  cu unul sau mai multe niveluri  pentru staţionarea,  adăpostirea,
întreţinerea şi eventual reparaţia autovehiculelor (G.M – 007 – 2000).

INDICI  URBANISTICI  –  instrumente  urbanistice  specifice  de  lucru  pentru  controlul
proiectării şi al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc şi se calculează după
cum urmează:

Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată
(suprafaţa  desfăşurată  a  tuturor  planşeelor)  şi  suprafaţa  parcelei.  Nu se  iau  în  calculul
suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80
m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice
sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi
neacoperite,  teraselor şi  copertinelor necirculabile,  precum şi  a podurilor neamenajabile,
aleile  de  acces  pietonal/carosabil  din  incintă,  scările  exterioare,  trotuarele  de  protecţie;
(Legea 350/2001)

Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol
a clădirii)  şi  suprafaţa parcelei.  Suprafaţa construită  este  suprafaţa  construită  la  nivelul
solului,  cu  excepţia  teraselor  descoperite  ale  parterului  care  depăşesc  planul  faţadei,  a
platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub
3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa
construită. (Legea 350/2001)

Excepţii de calcul ale indicatorilor urbanistici POT şi CUT:
-  dacă o construcţie  nouă este  edificată  pe un teren care conţine o clădire  care nu este
destinată  demolării,  indicatorii  urbanistici  (POT  şi  CUT)  se  calculează  adăugându-se
suprafaţa planşeelor existente la cele ale construcţiilor noi;
-  dacă  o  construcţie  este  edificată  pe  o  parte  de  teren  dezmembrată  dintr-un  teren  deja
construit,  indicii  urbanistici  se  calculează  în  raport  cu  ansamblul  terenului  iniţial,
adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale noii construcţii (Legea 350/2001). 

INDICATOR
 Expresie numerică  cu ajutorul căreia se caracterizează  cantitativ un fenomen social-
economic  din  punct  de vedere  al  compoziţiei  structurii,  schimbării  în  timp,  al  legăturilor
reciproce cu alte fenomene, etc.

ÎMPREJMUIRILE  – construcţiile  sau  amenajările  (plantaţii,  garduri  vii),  cu  caracter
definitiv sau temporar, amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o
delimita de domeniul public sau de proprietăţile învecinate (G.M – 007 – 2000).

MANAGEMENT
 Procesul de utilizare şi de facilitare a utilizării resurselor cu maximum de efect.
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MANAGEMENT URBAN
 Reprezintă  procesul  de  dezvoltare,  execuţie,  coordonare  şi  evaluare  a  strategiilor
integrate, în conformitate cu politicile urbane formulate, cu ajutorul actorilor urbani relevanţi,
reprezentând practic faza de implementare a deciziei în dezvoltarea urbană. 

MANSARDĂ (prescurtat:  M)  –  spaţiu  funcţional  amenajat  integral  în  volumul  podului
construcţiei. Se include în numărul de niveluri supraterane. (P118-99 Normativ de siguranţă la
foc a construcţiilor). În sensul prezentului regulament, se consideră mansarde acele spaţii care
respectă următoarele condiţii suplimentare:

· podul construcţiei va forma un unghi maxim de 60 grade cu planul orizontal;
· podul construcţiei nu va depăşi, în proiecţie orizontală, conturul exterior al ultimului 
nivel plin (inclusiv balcoane sau cursive) cu mai mult de 1 m.
La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel mult

60% din suprafaţa desfăşurată a ultimului nivel plin.

MOBILIER URBAN – elementele funcţionale şi/sau decorative amplasate în spaţiile publice
care, prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localităţii. Prin
natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construcţiilor dacă amplasarea lor se face
prin legare constructivă la sol (fundaţii platforme de beton, racorduri la utilităţi urbane, cu
excepţia  energiei  electrice),  necesitând  emiterea  autorizaţiei  de  construire.  Fac  parte  din
categoria  mobilier  urban:  jardiniere,  lampadare,  bănci,  bazine,  pavaje  decorative,  pergole,
cabine telefonice şi altele asemenea (Legea 50/1991).

MONUMENT
 Operă de sculptură sau de arhitectură; construcţie de o deosebită valoare istorică sau
arhitectonică. 
 Document istoric, scriere, creaţie culturală de însemnătate naţională sau internaţională.

MONUMENT ISTORIC
 Bunuri  imobile,  construcţii  şi  terenuri  situate  pe  teritoriul  României  sau  în  afara
graniţelor,  proprietăţi  ale  statului  român,  semnificative pentru istoria,  cultura  şi  civilizaţia
naţională  şi  universală.  Monumentele  istorice fac parte  integrantă  din patrimoniul  cultural
naţional  şi  sunt  protejate  prin  lege.  Monumentele  istorice  sunt  bunuri  imobile  situate
suprateran, subteran sau subacvatic.

NIVEL –  spaţiu  construit  suprateran  sau  subteran  al  construcţiilor  închise  sau  deschise,
delimitat de planşee. Constituie nivel supanta a cărei arie este mai mare decât 40% din cea a
încăperii/spaţiului în care se află (P118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor).

NIVEL RETRAS  (PRESCURTAT:  R)–  nivel  ale  cărui  limite  exterioare,  în  proiecţia
orizontală, sunt retrase faţă de cele ale nivelului inferior. În sensul prezentului regulament, un
nivel retras se va retrage de la toate faţadele clădirii care sunt vizibile din spaţiul public, în aşa
fel încât planul care uneşte cornişa superioară sau aticul ultimului nivel plin cu cea a nivelului
retras să nu formeze un unghi mai mare de 60 grade cu planul orizontal. Suprafaţa construită
desfăşurată a nivelului retras nu va depăşi 60 % din cea a ultimului nivel plin (neretras).
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OBIECTIV  DE  UTILITATE  PUBLICĂ  –  se  consideră  obiective  de  utilitate  publică:
prospecţiunile  şi  explorările  geologice;  extracţia  şi  prelucrarea substanţelor  minerale  utile;
instalaţii pentru producerea energiei electrice; căile de comunicaţie; deschiderea, alinierea şi
lărgirea  străzilor;  sistemele  de  alimentare  cu  energie  electrică,  telecomunicaţii,  gaze,
termoficare, apă, canalizare; instalaţii pentru protecţia mediului; îndiguiri şi regularizări de
râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii de debite pentru
alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor; staţii hidrometeorologice, seismice şi sisteme
de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de
adâncime; clădirile şi terenurile construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de
învăţământ, sănătate, cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, precum şi de administraţie
publică  şi  pentru  autorităţile  judecătoreşti;  salvarea,  protejarea  şi  punerea  în  valoare  a
monumentelor,  ansamblurilor  şi  siturilor  istorice,  precum  şi  a  parcurilor  naţionale,
rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor
naturale  –  cutremure,  inundaţii,  alunecări  de  terenuri;  apărarea  ţării,  ordinea  publică  şi
siguranţa naţională. (Legea 33/1994, O. MLPAT nr. 21/N/2000) 

PARCAJELE – spaţii amenajate la sol sau în construcţii pentru staţionarea, respectiv pentru
adăpostirea autovehiculelor pe diferite perioade de timp (G.M – 007 – 2000). 

PARCELA  –  suprafaţa  de  teren  ale  cărei  limite  sunt  sau  nu  materializate  pe  teren,
proprietatea unuia sau mai multor proprietari, aparţinând domeniului public sau privat, şi care
are  un  număr  cadastral  ce  se  înscrie  în  registrul  de  publicitate  funciară.  Împreună  cu
construcţiile sau amenajările executate pe suprafaţa sa, parcela reprezintă un bun imobil (G.M
– 007 – 2000). 

PARC 
 Spaţiu verde autonom, sau mai rar aferent unui important monument având o suprafaţă
de  cel  puţin  20ha,  caracterizat  printr-o  mare  complexitate  funcţională  şi  necesitând  o
administraţie proprie. Necesitatea parcului apare în general în cazul oraşelor cu peste 50.000
locuitori.  Parcul  poate  fi  nespecializat  (orăşenesc)  sau  specializat  în  cazul  unei  funcţiuni
dominante (parc: sportiv, de distracţie, dentrologic, etc). 
 Concentrare de înaltă tehnologie care structurează o parte a aglomeraţiei  urbane sau
chiar  oraşul  în întregime, prin interacţiunea dintre mediul urban, activităţile de cercetare  şi
întreprinderile industriale.  

PARC INDUSTRIAL
 O zonă  delimitată  în care se desfăşoară  activităţi economice, de cercetare  ştiinţifică
şi/sau  de  dezvoltare  tehnologică  în  vederea  valorificării  potenţialului  uman  şi  material  al
zonei. 

PARC NATURAL
 Arie naturală  protejată  al  căror scop este  protecţia  şi  conservarea  unor ansambluri
peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o
zonă  distinctă,  cu  valoare  semnificativă  peisagistică  şi/sau  culturală,  deseori  cu  o  mare
diversitate biologică. 
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PARC ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNOLOGIC
 Parc  de  activităţi  care  reuneşte  activităţile  de  învăţământ  superior,  cercetare  şi
dezvoltare  -  ca  un  spaţiu  fizic  sau  cibernetic  gestionat  de  către  specialişti  al  cărui  scop
principal constă în creşterea competitivităţii comunităţii căreia îi aparţine (teritoriu sau zonă
de influenţă) prin promovarea culturii calităţii şi inovaţiei în cadrul întreprinderilor sale şi în
cadrul instituţiilor bazate pe cunoaştere care îi sunt asociate. Pentru aceasta, un parc ştiinţific
trebuie să stimuleze şi să gestioneze transferul cunoştinţelor şi tehnologiilor între universităţi,
instituţiile de cercetare  şi dezvoltare, întreprinderi  şi piaţă; să  faciliteze crearea  şi creşterea
noilor  companii  axate  pe  inovaţie  prin  intermediul  incubatoarelor  sau  pepinierelor  de
întreprinderi şi să ofere alte servicii cu valoare adăugată ridicat; totul, într-un cadru construit
şi amenajat de o înaltă calitate. 

PARCELARE
 Acţiunea  urbană  prin  care  o  suprafaţă  de  teren  este  divizată  în  loturi  mai  mici,
destinate  construirii  sau  altor  tipuri  de  utilizare.  De regulă  este  legată  de  realizarea  unor
locuinţe individuale, de mică înălţime
 Este  o  operaţiune  urbanistică  bazată  pe  o  documentaţie  de  urbanism,  aprobată  în
condiţiile legii, prin care un  teren  situat pe o singură  parte a unui drum public  şi aflat în
proprietatea unei singure persoane (fizice sau juridice) urmează  a fi împărţit în mai multe
parcele  distincte.  Parcelele  rezultate  sunt  destinate  unor  construcţii  (de  locuinţe,  social-
culturale, cu funcţiuni economice, etc.) sau pot fi amenajate ca străzi, parcaje, spaţii plantate,
lucrări edilitare de folosinţă comună.

REPARCELAREA
 Reprezintă  acţiunea de unificare  a  două  sau mai  multor  proprietăţi  ori  porţiuni  de
proprietate  cuprinse  într-un  perimetru  determinat  într-o  documentaţie  de  urbanism,  având
drept  scop  o  mai  bună  adecvare  a  parcelarului  la  utilizarea  terenului,  prin  asigurarea
utilităţilor comune, divizarea parcelarului în loturi construibile şi redistribuirea acestora între
proprietari. 

PROFIL STRADAL –  în  sensul  prezentului  regulament,  profilul  stradal  este  forma  de
organizare, dimensionare şi amenajare a amprizei stradale, în secţiune transversală. 

POLITICI URBANE
 Reprezintă  direcţiile  de  acţiune,  formulate  de  Consiliul  local  pe  baza  programului
electoral, privind modul de rezolvare a unor clase identificabile de probleme. Direcţiile de
acţiune  se  realizează  pe  următoarele  domenii:  politica  de  terenuri,  politica  de  locuinţe,
dezvoltarea  economică,  îmbunătăţirea  serviciilor  publice,  protecţia  mediului,  revitalizarea
urbană. 

POTENŢIAL ECONOMIC
 Ansamblul  resurselor  naturale  (valorificate,  în  curs  de  valorificare,  identificate),
materiale (productive şi neproductive) şi umane de care dispune un anumit teritoriu.

POTENŢIAL TURISTIC
 Ansamblu de elemente naturale (rezervaţii şi monumente ale naturii, peisaje, lacuri,
ape minerale etc.)  şi culturale (obiective de arhitectură, istorice, artistice, etnografice etc.),
care prin valoarea lor atrag interesul turistic şi, implicit, asigură posibilitatea de dezvoltare a
activităţilor  turistice.  Revitalizarea  economică,  socială  şi  culturală  a  zonelor  rurale,  prin
valorificarea potenţialului turistic, rezultă din promovarea zonei şi dezvoltarea infrastructurii
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turistice,  modernizarea  şi  dezvoltarea  infrastructurii  tehnice  şi  a  echipării  edilitare  a
localităţilor.

RELAŢII URBAN – RURAL
 Totalitatea relaţiilor care se stabilesc în cadrul sistemului de localităţi urbane şi rurale
pe linia locuirii, a procesului de producţie agricolă, industrială etc. Cunoscând aceste relaţii,
se  pot  determina  fluxurile  convergente  şi  divergente  de  populaţie  şi  bunuri  între  oraş  şi
teritoriul  său înconjurător, se pot stabili capacităţile mijloacelor de transport, ale serviciilor
colective, ale echipărilor în sistem, se pot evita fenomenele de migrare masivă, respectiv de
depopulare a unor zone rurale şi de suprapopulare a oraşelor.

REZERVAŢII NATURALE
 Rezervaţiile ştiinţifice sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi
conservarea  unor habitate terestre  şi  /sau acvatice,  cuprinzând elemente reprezentative de
interes  ştiinţific sub aspect floristic, faunistic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic
sau de altă natură.

SUBURBANIZARE
 Proces de concentrare a populaţiei şi activităţilor în spaţiul periurban al marilor oraşe.

TERITORIU EXTRAVILAN
 Partea din unitatea administrativ-teritorială, cuprinsă în afara intravilanului, delimitată
cadastral potrivit legii. 

TERITORIU INTRAVILAN
 Totalitatea  suprafeţelor  construite  şi  amenajate  ale  localităţilor  ce  compun unitatea
administrativ – teritorială de bază, delimitate prin planul urbanistic general şi în cadrul cărora
se poate autoriza execuţia de construcţii şi amenajări. De regulă, intravilanul se compune din
mai multe trupuri (sate sau localităţi suburbane componente). 

TERITORIU PERIURBAN
 Suprafaţă  în  jurul  municipiilor  şi  oraşelor,  delimitată  prin  studii  de  specialitate,  în
cadrul căreia se creează  relaţii în domeniul economic, al infrastructurii, deplasărilor pentru
muncă, asigurări cu spaţii verzi şi de agrement, asigurări cu produse agro – alimentare etc. 

URBANISM
 Ansamblul regulilor care guvernează  naşterea, dezvoltarea  şi amenajarea raţională  a
aglomerărilor urbane.
 Activitate  operaţională,  integratoare,  normativă  care are ca principal scop stimularea
evoluţiei complexe a localităţilor, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt,
mediu şi lung, care urmăreşte stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţilor urbane şi
rurale,  în  acord  cu  potenţialul  acestora  şi  cu aspiraţiile  locuitorilor  şi  care  cuprinde toate
localităţile ţării, organizate în reţea, pe baza ierarhizării şi distribuţiei echilibrate ale acestora
în teritoriu; aplicarea obiectivelor are în vedere întreg teritoriul administrativ al oraşelor şi
comunelor sau zone din acestea.

UTILIZARE DURABILĂ
 Folosirea resurselor regenerabile într-un mod şi o rată care să nu conducă la declinul
pe termen lung al acestora, menţinând potenţialul lor în acord cu necesităţile  şi aspiraţiile
prezente şi viitoare.
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ZONARE
 Împărţirea unui teritoriu în raport cu anumite elemente naturale caracteristice. 
 În cazul în care zonarea are la bază, pe lângă elementele naturale, unele considerente
economice,  sociale,  tehnice,  etc.  se  defineşte  ca  zonare  funcţională.  Zonarea  funcţională
aplicată teritoriului unei localităţi este sinonimă cu termenul zonificare.

ZONĂ DE CONVERSIE INDUSTRIALĂ
 Zonă  industrială  caracterizată  prin rate înalte ale  şomajului, diminuarea ritmului de
creştere a populaţiei etc.,  în care se încearcă  o reorientare a producţiei în funcţie de noile
cerinţe ale pieţei. 

ZONĂ FUNCŢIONALĂ
 Parte  din  teritoriul  unei  localităţi  în  care,  prin  documentaţiile  de  amenajare  a
teritoriului  şi  de urbanism,  se  determină  funcţiunea  dominantă  existentă  şi  viitoare.  Zona
funcţională poate rezulta din mai multe părţi cu aceeaşi funcţiune dominantă (zona de locuit,
zona activităţilor industriale, zona spaţiilor verzi etc.). 

ZONĂ PERIURBANĂ
 Reprezintă  un  areal  situat  în  jurul  aglomeraţiilor  (oraşe  +  banlieuri),  respectiv
“franjurile” sau marginile aglomeraţiei, dar fără să fie înglobate în urban. Este spaţiul supus
avansării frontului urban, un loc de contacte unde se inter-penetrează şi se înfruntă  lumea
urbană  şi  cea  rurală,  având  drept  consecinţe  transformări  profunde  în  plan  demografic,
economic, social  şi cultural. El rezultă  din deplasarea  şi diseminarea funcţiunilor urbane în
spaţiul rural  şi are drept trăsături dominante caracterul rezidenţial relativ recent, pregnanţa
mişcărilor pendulare şi caracterul de subansamblu al oraşului. 

ZONĂ PROTEJATĂ
 Suprafaţa delimitată  în jurul unor bunuri de patrimoniu, construit sau natural, a unor
resurse  ale  subsolului,  în  jurul  sau  în  lungul  unor  oglinzi  de  apă  etc.  şi  în  care,  prin
documentaţiile  de amenajare  a  teritoriului  şi  de urbanism, se  impun măsuri  restrictive  de
protecţie a acestora prin distanţă, funcţionalitate înălţime şi volumetrie. 

ZONĂ SUBURBANĂ
 Zonă  situată  în  apropierea  oraşelor  sau  la  limita  spaţială  a  acestora,  care  se
caracterizează  printr-un nivel de urbanizare mai redus faţă  de standardele recunoscute  şi ai
cărei locuitori au un mod de viaţă şi comportament specifice. 

ZONĂ DE RISC NATURAL
 Areale delimitate geografic, în interiorul cărora există un potenţial de producere a unor
fenomene naturale reactive, care pot afecta populaţia, activităţile umane, cadrul natural şi cel
construit  şi pot produce pagube  şi daune umane. Identificarea acestora se face pe bază  de
studii şi cercetări specifice materializate în hărţi de risc natural şi adoptarea măsurilor care să
reglementeze amenajarea şi utilizarea terenurilor din aceste zone. 

SEF PROIECT,                                                                                        Întocmit,
urb. dpl. Suciu Ioan Augustin         urb.dpl. Mircea Atanasiu
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