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I.                                                                                                                   INTRODUCERE
I.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI:

DENUMIREA LUCRĂRII: 

P.U.Z. CONSTRUIRE SUPERMARKET MUNICIPIUL SACELE
BENEFICIAR :UAT MUNICIPIUL SACELE
INIȚIATOR :S.C.REWE PROJEKTENTWICKLUNG 

ROMANIA S.R.L.
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;
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- 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;
-  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
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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;
- 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;
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-  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;

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
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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).

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
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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.
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. 
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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;
 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.
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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
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
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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. 

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 
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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;

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;
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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, 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:

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.
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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;
 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
propunerile Studiului de Circulație faza PUZ;
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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;
 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,
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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. 

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

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
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- 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.

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;
- apele menajere uzate vor fi evacutate in reteaua publica de canalizare existenta

de-a lungul Bld. George Moroianu;
- alimentarea cu energie electrica se va asigura prin racord din reteaua aeriana

publica, prin intermediul unui punct trafo;

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.

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.

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
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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.

Întocmit,
urb.dpl. Mircea Atanasiu

Verificat,
Urbanism – urb. dpl. Suciu Ioan Augustin
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