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I. OBIECTIVUL GENERAL 
 
 Documentaţia a fost întocmită conform Certificatului de Urbansim nr. 52 din 16.02.2012 şi a 
avizului prealabil de oportunitate nr. 3022/31.01.2012 pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal „Podul 

Timişului Săcele” Modificator al PUZ Dâmbul Morii – Timiş. La solicitarea iniţiatorului şi a 

beneficiarului, Municipiul Săcele a fost întocmită o documentaţie pentru completarea şi detalierea 

regimului tehnic prevăzut în PUG Mun. Săcele, precum si actualizarea PUZ-ului Dâmbul Morii. 

Reglementările ”PUZ-ul Dâmbu Morii – Timiș” proiect nr. 32105/96 – Proiect – Brașov SA aprobat 

prin HCL 39/31.07.1997 fără precizarea unui termen de ieșire din valabilitate sunt în prezent 

incomplete, neactuale și imparțial nepracticabile ca urmare a aprobarii ulterioare a legii 350/2001 a 

Urbanismului și Amenajării Teritoriului cu modificarile ei. In prezent pentru autorizarea obiectivelor 

construite nu se pot respecta deopotrivă PUZ Dâmbu Morii-Timiș și legislația in vigoare. 

 Proiectul întocmit va respecta prevederile legale în vigoare, precum şi cerinţele suplimentare 

ale beneficiarului conform avizului de oportunitate nr. 3022/31.01.2012 şi a temei de proiectare.  

 Principalele obiective ale prezentului plan urbanistic zonal sunt:  

- ameliorarea conformării căilor de circulaţie cu trafic de interes naţional / internaţional, 

respectiv la nivelul nodului rutier Pasaj Dârste şi la tronsonului situat pe teritoriul Municipiului 

Săcele din Artera de ocolire a Municipiului Braşov, între nodul rutier pasaj Dârste şi pasajul existent 

în funcţiune peste Părăul Timiş; 

- reglementarea reţelei de circulaţii de interes local în zona construită existentă între Artera 

de ocolire a municipiului Braşov şi Str. Timiş şi în zona în curs de dezvoltare din perimetrul tarlalei 

A301; 

- zonificarea urbană privind destinaţiile admise la construire, regimul de înălţime, indicii de 

ocupare a terenurilor, aliniamente, interdicţii – pentru întreg teritoriul studiat; 

- reglementarea privind extinderea dotării cu utilităţile urbane necesare pentru zona 

teritoriului studiat; 

-  evidențierea proprietăților și circulația juridică a terenurilor; 

 - asigurarea calității mediului și a premizelor de dezvoltare durabilă. 

 Teritoriul reglementat este situat în intravilanul Municipiului Săcele, confrom PUG Săcele nr. 

36060/2000, aprobat cu HCL 23 din 22.02.2001, respectiv HCL nr. 16 din 21.02.2011 de prelungire 

a valabilității PUG.  
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II. SURSE DE DOCUMENTARE 

 

La elaborarea documentaţiei P.U.Z. s-au studiat următoarele: 

- P.U.G. Municipiul Săcele, proiect nr. 36060/2000, elaborator Proiect Braşov S.A.; 

- P.U.Z. Dâmbu Morii – Timiş, proiect nr. 32185/1996, elaborator Proiect Braşov S.A 

- Studiu istoric pentru Municipiul Săcele (pentru reactualizare P.U.G.), elaborator Urban 

Team S.R.L., 2013. 

- ridicare topografică actualizată 

- extrasele CF ale imobilelor proprietate privată și domeniu public sau privat a Municipiului 

Săcele 

- legislația în vigoare 

 
 
III. EVOLUȚIA ZONEI – SCURT ISTORIC 

 

Oraşul Săcele s-a constituit în anul 1950 prin fuzionarea a patru din cele şapte comune 

săcelene, respectiv Baciu, Turcheş, Cernatu şi Satulung. Teritoriul studiat prin P.U.Z. a fost ocupat 

cu construcţii abia după acest moment, ca extindere a fostei comune Baciu înspre albia Timişului. 

Astfel, au apărut pe rând actualele străzi Timiş, Aleea Timiş, 15 Noiembrie (fostă 7 Noiembrie), 

Primăverii, prin parcelări realizate în anii 1958-1974 pe fostele terenuri agricole (fâneţe). 

 Gruparea rezidenţială astfel formată, numită „Podu Timişului”, era separată de artera 

principală de penetraţie în oraş (DN 1A - Bulevardul Braşovului, fost Bulevardul Lenin) de către 

terasamentul fostei căi ferate Braşov – Satulung. Accesul pe Str. Timiş se făcea printr-o trecere la 

nivel cu această cale ferată de interes local. 

 După desfiinţarea căii ferate locale, în anul 1960, s-a iniţiat realizarea unui nou pasaj rutier, 

care să traverseze deopotrivă calea ferată magistrală Braşov – Predeal şi Pârâul Timiş, intersecţia 

drumurilor DN 1 şi DN 1A fiind translatată astfel, de pe malul stâng pe malul drept al pârâului. 

Apropierea pasajului şi racordarea la acesta au presupus şi lucrări de terasamente prin care 

bulevardul a fost înălţat în apropierea intersecţiei, situaţie existentă şi astăzi, care conduce la 

existenţa unei pante pe primul tronson al Str. Timiş. 

În anii 1970 s-a realizat regularizarea albiei Pârâului Timiş, pe un traseu îndreptat ce a 

condus la o diminuare locală a teritoriului oraşului în zona de studiu. 

 Între 1997-2001 s-a desfăşurat lucrările de dublare a pasajului rutier, iar în 2006-2008 a fost 

realizată o nouă rampă a nodului rutier şi şoseaua de ocolire a Municipiului Braşov, de-a lungul 

albiei pârâului, la limita zonei de locuinţe anterior constituite. Din motive de rapiditate a dării în 

folosinţă, în acea etapă nu s-au realizat decât exproprieri foarte reduse, iar breteaua de legătură 
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dinspre Str. Timiş spre ocolitoare a rămas închis traficului general (cu excepţia riveranilor), datorită 

profilului transversal necorespunzător. 

  În anul 2010, s-a inaugurat primul tronson al şoselei de ocolire a Municipiului Săcele, pe 

traseul fostei căi ferate locale (Str. Câmpului). Traseul drumului naţional DN 1A s-a deviat mai apoi 

pe această şosea, care debuşează tot în zona nodului rutier Dârste, creându-se astfel o grupare de 

intersecţii dificile şi situate la mică distanţă unele de altele. Ca urmare a continuării lucrărilor de 

extindere a celor două ocolitoare de municipii, traficul pe acestea a crescut şi va creşte în 

continuare, impunându-se o nouă sistematizare a nodului rutier. 

 
 
IV. INCADRARE  IN TERITORIUL ADMINISTRATIV MUN. SĂCELE– planşa U00 
 
 

 Teritoriul studiat prin prezentul plan urbanistic zonal este situat în zona vestică a teritoriului 

administrativ al Municipiului Săcele, aferent limitei cu teritoriul administrativ al Municipiului Braşov, 

limită constituită de-a lungul albiei Pârâului Timiş (Timişul-Sec). 
 
  
V. RELAŢII ÎN TERITORIU – planşa U01 
 
 Limita PUZ-ului „Podul Timișului Săcele – Modificator al PUZ Dâmbul Morii – Timiș” a fost 

stabilită în conformitate cu certificatul de urbanism nr. 52 din 16.02.2012 şi a avizului prealabil de 

oportunitate nr. 3022/31.01.2012, are o suprafaţă de ~ 247.8531 mp şi se invecinează: 

 la sud: Bulevardul Braşovului şi de ansamblul nodului rutier Pasaj Dârste; 

 la vest: albia Pârâului Timiş (limită administrativă cu teritoriul municipiului 

Braşov);  

 la nord şi nord-est: parcela cadastrală a drumului de exploatare DE228, 

cuprinsă în totalitate în studiu până la limita cu fostul CAP Turcheş; 

 la est: drumul de exploatare DE300, Str. Toamnei şi Str. Timiş, până la 

intersecţia acesteia cu Bulevardul Braşovului. 

 
 
VI. PREVEDERI PUG - INCADRAREA ZONEI IN PUG NR. 36060/2000 APROBAT HCL 
23/22.02.2001, RESPECTIV HCL 16/21.02.2011 DE PRELUNGIRE A VALABILITĂŢII 
PUG – planşa U02 
 

 Pentru teritoriul studiat, prin P.U.G. existent se definesc două subzone principale, cea a 

cvartalului de locuinţe existent (cunoscut ca „Podu Timişului”), pentru care se propunea menţinerea 

destinaţiei, cu posibilitatea amplasării de funcţiuni complementare locuirii doar în baza unor 
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documentaţii P.U.D. aprobate, şi cea a funcţiunii de producţie în curs de dezvoltare, la nord de Str. 

Timiş. 

 

 Terenurile care fac obiectul PUZ-ului actual au destinaţia, confrom PUG-ului aprobat HCL 

23/22.02.2001, respectiv HCL 16/21.02.2011 de prelungire a valabilităţii, următoare: 

 L - locuire şi funcţiuni complementare locuirii. 
 Zona de Nord a teritoriului reglementat este afectată parțial de culoarul tehnic de protecție 
LEA 110 KV de 37 m cu instituirea interdicției definitive de construire. De asemenea, la nord de 

strada Timiș  tot teritoriul are interdicție temporara de construire până la aprobare PUZ-PUD. 

 In partea de Sud a limitei studiate se află un nod important de circulație cu artere majore 

de comunicare: ocolitoarea Brașov, centura Săcele, trecerea peste pârâul Timișul Sec și realizarea 

legaturii cu DN1, precum și intrarea principală in Municipiul Săcele pe Bulevardul Brașovului. În 

privinţa circulaţiilor, prin prezentul P.U.Z. se respectă prevederile P.U.G. şi se studiază nodurile de 

trafic evidenţiate ca necesar a fi rezolvate în cadrul acestuia. Trebuie luat în considerare faptul că 

între momentul aprobării P.U.G. existent în vigoare (2001) şi momentul prezent (2013), în 

dezvoltarea oraşului s-au înregistrat evoluţii care nu au fost în întregime anticipate, în special 

necesarul de terenuri pentru locuinţe şi funcţiuni complementare sau mixte fiind subevaluat. De 

asemenea, nu s-a reglementat constituirea unei subzone cu caracter exclusiv de circulaţii şi dotări 

aferente, de-a lungul traseului DN 1 – E 60. 

 
 Terenul cuprins de PUZ este situat parțial in limita UTR 4,  conform Reglementări PUG Mun. 

Săcele – planșă Unități Teritoriale de Referință. 
UTR 4 este situat în partea vestică localităţii, în cartierul Baciu. Funcţiunea predominantă este cea 

de locuire, cu următorii indicatori urbanistici aprobaţi: 

 POT = 40% 
 CUT = 1,0 

 Rmax I: P-P+1+M 
 
 
VII. PREVEDERI PUZ-URI APROBATE – INCADRAREA ZONEI IN PUZ DÂMBUL MORII 
– TIMIȘ, aprobat prin HCL 39/31.07.1997 – planşa U03 

 

 O parte a terenului afectat de PUZ se află sub incidența PUZ Dâmbu Morii – Timiș. Faţă de 

P.U.Z. iniţial ale cărui reglementări sunt actualizate şi completate prin prezentul P.U.Z., se 

înregistrează anumite diferenţe. Astfel, P.U.Z. iniţial avea teritoriul studiat constituit din două trupuri 

separate, unul sudic în zona fostului cătun Dâmbul Morii, altul nordic de-a lungul Pârâului Timişul-
                                                                                                                                                                                         
1   Suprafaţa terenului va fi determinată exact prin măsurători topometrice ulterioare acestei faze de proiectare 
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Sec, între limita nordică a ariei construite existente „Podu Timişului”, la sud, şi zona rampei de 

deşeuri industriale (DJ 103A), la nord – deci un teritoriu foarte vast şi fragmentat. 

Luând în considerare urgenţele din dezvoltarea urbanistică a Municipiului Săcele, precum şi 

posibilităţile de investiţie etapizată în documentaţii de urbanism, prin prezentul P.U.Z. se 

reactualizează reglementările doar pentru o parte din trupul nordic, la care se adaugă în extindere 

către sud teritoriul cuprins până la nodul rutier Pasaj Dârste, din raţiuni ce ţin de reglementarea 

căilor de circulaţie. 
 
VIII. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE – planşele U1, U1.1, U1.2 

 

Zonificare funcţională 

Conform analizei situaţiei existente, tipologia funcţională a zonei este formată din 8 subzone 

funcționale: 

 Subzona locuințelor      ~ 51 444 mp  20,76% 

 Subzona mixta (comert si alimentatie publica) ~10 692 mp    4,31% 

 Subzona mica industrie si depozite   ~17 724 mp    7,15% 

 Subzona agricola neproductiva   ~70 400 mp  28,40% 

 Subzona terenuri libere     ~18 396 mp   7,42% 

 Subzona neamenajata    ~30 810 mp  12,43% 

 Subzona cai de circulatie  - drumuri (z. carosabila) ~42 274 mp  17,06% 

 Subzona cai de circulatie – zona pietonala  ~ 6 113 mp    2,47% 

 S PUZ       ~247 853mp  100% 
 
 

Elemente ale cadrului natural 

 

 În teritoriul studiat prin P.U.Z., se regăsesc o grupare de spaţii verzi aferente căilor de 

comunicaţii, în zona nodului rutier DN 1 – DN 1A, precum şi albia Pârâului Timiş. Ca valoare 

peisagistică, merită menţionată perspectiva vizuală asupra începutului Văii Timişului, percepută din 

zona pasajului. 

 

 

Circulația 

 

 În situaţia actuală, în zona teritoriului studiat există căi de circulaţie de mare importanţă. 

Astfel, teritoriul este traversat de către drumul naţional european DN 1 – E 60, arteră cu patru benzi 
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de circulaţie (2 pe sens), de la limita sudică până la Pasajul Dârste. Între pasajul Dârste şi podul 

nou peste Pârâul Timiş, de-a lungul pârâului se află un tronson din Artera de ocolire a Municipiului 

Braşov, tot cu 4 benzi de circulaţie (2 pe sens), arteră care în viitor va fi prelua traseul DN 1 şi va 

avea regim de drum expres (semiautostradă). Tot din nodul rutier Pasaj Dârste se desprind către 

vest Bulevardul Braşovului, principala arteră de penetraţie şi circulaţie interioară a Municipiului 

Săcele, precum şi Str. Câmpului, care a preluat de curând traseul drumului naţional DN 1A, având 

şi rol de arteră de ocolire pentru Municipiul Săcele. 

  Traficul greu este interzis pe DN 1 şi în municipiile Braşov şi Săcele, fiind deviat pe arterele 

de ocolire ale celor două localităţi, artere care se întâlnesc în nodul rutier mai sus amintit. 

 Valorilor mari de trafic înregistrate li se adaugă în mod nefericit insuficienţa ameliorărilor 

efectuate în perioada 1997-2010. Dublarea pasajului rutier Dârste, crearea bretelelor sale de 

legătură către Săcele, construirea Arterei de ocolire a Municipiului Braşov, redirecţionarea traficului 

greu ca urmare a punerii în funcţiune a arterei de ocolire pentru Săcele şi devierea DN 1A pe 

aceasta – efectuate toate fragmentat în etape şi cu includerea unor rezolvări provizorii – conduc în 

condiţiile traficului actual la o situaţie în care se constată multiple disfuncţionalităţi. Acestea sunt 

reprezentate în principal prin aglomerarea arterelor existente, lipsa de fluenţă a traficului în 

intersecţia dintre B-dul Braşovului şi Str. Timiş, lipsa unei bretele de legătură directă pentru traficul 

greu între Str. Câmpului şi Artera de ocolire a Municipiului Braşov, profil transversal 

necorespunzător al acesteia din urmă în zona cu construcţii adiacente, conformare defectuoasă şi 

pericol pentru siguranţa traficului la nivelul intersecţiei dintre Artera de ocolire a Municipiului Braşov 

– pasaj de acces spate Gara Dârste – pod 4 benzi peste Pârâul Timiş – DE 303 (prelungire Str. 

Timiş) şi Str. Timiş (tronsonul de după intersecţia cu Str. Anotimpurilor şi Str. Toamnei). 

 În perspectiva dezvoltării prin extindere a localităţii în aria tarlalei agricole A301 (între 

DE303, DE228 şi DE300), precum şi a sporirii densităţii de construire în ariile istoric constituite, 

actuala conformare a căilor de circulaţie va conduce – în lipsa unor măsuri urgente de ameliorare – 

la disfuncţionalităţi şi mai grave şi chiar la blocaje de trafic sau la situaţii potenţial generatoare de 

accidente grave. În acest sens, prezentul plan urbanistic zonal a fost precedat şi de elaborarea unui 

studiu de trafic cu scop de fundamentare a deciziilor, prin care se identifică, detaliază şi analizează 

toate problemele de trafic şi sunt propuse rezolvări de principiu care să se înscrie în posibilităţile 

reale de intervenţie disponibile astăzi la nivelul municipalităţii. 

 

Ocuparea terenurilor 

 
 Zona studiată se caracterizează printr-o ocupare compactă şi relativ densă cu locuinţe a 

părţii sale sudice, aferente străzilor cvartalului Podu Timişului, şi o ocupare foarte redusă a părţii 

sale nordice dintre drumurile de exploatare agricolă situate în prelungirea străzilor Timiş şi 
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Toamnei. În această din urmă zonă se află în principal unităţi de mică producţie, prestări servicii, 

depozite. 

 

 

Echipare edilitară 

 

 Cvartalul Podu Timişului şi extinderile acestuia realizate după 1990 beneficiază în mare 

parte de reţele de alimentare cu energie electrică, cu gaze naturale, cu apă potabilă şi de 

canalizare menajeră. Totuşi, acestea sunt deficitare în zona extinderii nordice, lipsind în special 

canalizarea pe Str. Toamnei şi la aliniamentul Arterei de ocolire a Municipiului Braşov (extindere 

Str. 15 Noiembrie). Zona de locuinţe beneficiază de iluminat public. Străzile sunt modernizate cu 

îmbrăcăminte asfaltică, excepţie făcând Str. Toamnei şi extinderea Str. Timiş în zona nordică. O 

parte din terenuri sunt grevate de culoare de protecţie a liniilor electrice aeriene şi a unei canalizări 

ce păstrează încă traseul vechi al drumului de exploatare agricolă din lungul albiei pârâului. 

 

 

Probleme de mediu 

 

 Având în vedere traficul rutier important din zona studiată, se impune păstrarea în proprţie 

cât mai mare a spaţiilor verzi aferente, care să asigure un microclimat corespunzător şi o imagine 

agreabilă. De asemenea, se impune restudierea canalizărilor pluviale stradale, cu asigurarea 

scurgerii fluente a apelor meteorice şi cu respectarea normativelor de mediu. Pârâul Timiş situat în 

imediata apropiere va fi protejat împotriva poluării. 

 

 

Optiuni ale populatiei 

 

 În cadrul discuţiilor prealabile iniţierii P.U.Z., s-a evidenţiat necesitatea creării unei zone 

mixte la contactul cvartalului cu Artera de ocolire a Municipiului Braşov (extindere Str. 15 

Noiembrie), unde să se poată dezvolta mici unităţi comerciale sau de prestări de servicii, alături de 

locuinţele existente. De altfel, traficul intens nu este favorabil aici amplasării de locuinţe. 

 Unul din obiectivele P.U.Z. a fost şi reglemntarea zonei de la nord de cvartal, în przent cu 

dezvoltarea blocată de interdicţia de construire din vechiul P.U.Z., de lipsa unor accese 

corespunzătoare şi de unele litigii ce s-au aflat în timp pe rolul instanţelor de judecată. Astfel, 

iniţierea prezentului P.U.Z. s-a dorit a reprezenta şi o cale amiabilă de soluţionare a acestor litigii 

privind fondul funciar. 
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 În cadrul etapelor de consultare a populaţiei, nu s-au primit alte sugestii şi propuneri a căror 

includere în studiu să fi fost necesară. 

 

 

Disfuncționalități 

 

În etapa premergătoare a documentării şi a elaborării studiilor de fundamentare, s-a întocmit 

lucrarea „Studiu de trafic”. Aceasta detaliază problematica legată de circulaţiile rutiere din cadrul 

teritoriului studiat prin P.U.Z., identificând disfuncţionalităţile existente şi sursele acestora, 

efectuând analiza detaliată la nivelul diferitelor intersecţii şi tronsoane de drum, sintetizând 

rezultatele cercetării şi propunând rezolvări de principiu care să conducă la înlăturarea 

disfuncţionalităţilor, la ameliorarea generală a traficului şi la crearea premizelor pentru o dezvoltare 

urbană în continuare care să nu afecteze traficul şi să nu fie afectată de acesta. 

 Prin datele culese, studiul relevă o situaţie care se caracterizează prin valori foarte mari de 

trafic la nivelul DN1 – E 60, a penetraţiei acestuia în Municipiul Braşov, precum şi valori medii sau 

mari, cu potenţial de creştere în perspectivă, pentru Artera de ocolire a Municipiul Braşov şi pentru 

Str. Câmpului – DN 1A. Aceste două direcţii de trafic sunt predominante şi vor trebui tratate 

preferenţial prin măsuri de favorizare a fluenţei. 

 

  

IX. REGLEMENTĂRI URBANISTICE – planşele U2, U2.1, U2.2 

 

Premize studii fundamentale 

 
Studiul de trafic relevă o situaţie care se caracterizează prin valori foarte mari de trafic la 

nivelul DN1 – E 60, a penetraţiei acestuia în Municipiul Braşov, precum şi valori medii sau mari, cu 

potenţial de creştere în perspectivă, pentru Artera de ocolire a Municipiul Braşov şi pentru Str. 

Câmpului – DN 1A. Aceste două direcţii de trafic sunt predominante şi vor trebui tratate preferenţial 

prin măsuri de favorizare a fluenţei. 

 În urma concluziilor rezultate din studiu, sunt cuprinse în acesta şi propuneri concrete 

privind oportunitatea reconfigurării celor două intersecţii principale, respectiv: 

I. intersecţia dintre Calea Bucureşti (DN 1 – E 60), Bulevardul Braşovului, Str. Timiş, Str. 

Câmpului (DN 1A) şi Str. 15 Noiembrie extindere (Artera de ocolire a municipiului Braşov); 

II.  intersecţia dintre Str. 15 Noiembrie extindere (Artera de ocolire a Municipiului Braşov), 

Str. Timiş, Str. Timiş extindere (DE303), Artera de ocolire a Municipiului Braşov (pod nou cu 4 
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benzi, peste Pârâul Timiş), artera de legătură cu spate Sara Dârste (pod vechi cu profil transversal 

îngustat, peste Pârâul Timiş). 

Pentru prima intersecţie sunt luate în considerare măsuri de corectare a traseelor de drum, 

de completare a profilelor transversale şi de introducere în traficul general a bretelei între DN 1A şi 

Artera de ocolire a Municipiului Braşov, care în prezent are acces restricţionat cu excepţia 

riveranilor, datorită profilelor necorespunzătoare. 

Pentru a doua intersecţie, având în vedere că este compusă din mai mult de 4 braţe, cu 

unghiuri ascuţite între unele dintre ele şi prezentând declivităţi şi limitări de vizibilitate, se consideră 

oportun a se lua măsuri de reconfigurare. 
 Celelalte studii de fundamentare realizate, respectiv Studiul geotehnic şi Ridicarea 
topografică nu au relevat probleme de natură a conduce studiul către anumite soluţii particulare, 

terenul de fundare în zonă fiind satisfăcător, iar problemele de cadastru, respectiv lucrările de 

repoziţionare necesare datorită suprapunerilor de limite, fiind efectuate anterior supunerii P.U.Z. spre 

aprobare. 

 

Zonificare funcţională, retrageri minime obligatorii pe subzone și indicatori urbanistici 

 

 Solicitarea PUZ este in conformitate cu cerinţele solicitate prin CU nr. 52 din 16.02.2012, prin 

avizul prealabil de oportunitate nr. 3022/31.01.2012 si prin tema program, cerințe pe care le 

detaliază şi le organizează în 9 subzone majore, astfel: 

 IS1 – subzona instituții publice - parcela din Str. Timiş nr. 1, aflată în proprietatea 

Municipiului Săcele – domeniu privat. Actualele construcţii de locuinţe şi anexele lor, 

improvizate în decursul timpului prin transformarea unor barăci de organizare de şantier, 

nu se vor mai extinde. În locul lor, se propune realizarea prin proiecte proprii ale 

municipalităţii a unuia sau mai multor obiective cu caracter de instituţii publice. 

Autorizarea construirii se poate realiza direct sau, în cazul unor lucrări de complexitate 

sporită, se va putea impune realizarea în prealabila unui P.U.D. prin care să se 

reglementeze accesele şi relaţia cu vecinătăţile. Se propune pentru această subzonă un 

regim de înălţime de maximum P+4-P+5 şi o retragere a construcţiilor cu minimum 5 

metri faţă de aliniamentele stradale şi faţă de celelalte limite de proprietate. Accesul 

către obiective se va face din Str. Timiş şi se vor prevedea un număr de locuri de 

parcare suficient pentru 70% din personalul de servire şi în plus pentru minimum 5-10 

vizitatori. Se propun indicii maximi P.O.T. = 60% şi C.U.T. = 3.5. 

 L1 - subzona locuințe (subzona existentă de locuire), ce se păstrează fără modificări si 

cuprinde străzile Timiș (numere impare), 15 Noiembrie, Primăverii, Aleea Timiș - mai 

puțin parcelele cu front la artera de ocolire a mun. Brașov. Această subzonă este 

rezervată exclusiv locuinţelor de tip privat independent, nefiind admise nici un fel de 
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funcţiuni cu caracter lucrativ, cu excepţia birourilor pentru profesiuni liberale organizate 

în cadrul locuinţei titularului. Construcţiile existente se pot extinde, modifica sau 

desfiinţa, cu păstrarea destinaţiei de locuinţă, şi se pot realiza construcţii noi cu aceeaşi 

destinație. Se poate autoriza direct construirea, cu un regim de înălţime de maximum 

P+1+M (M-mansarda) şi alinierea prin încadrare în fronturile stradale existente sau în 

retragere după caz de la aliniament, în situaţia amplasării în adâncimea parcelelor. Se 

propun indicii maximi P.O.T. = 40% şi C.U.T. = 1. Se vor asigura pe fiecare proprietate 

privată minimum câte un loc de parcare sau garaj pentru fiecare unitate locativă sau 

familie rezidentă. 

 M1 – subzona mixtă de locuire și funcțiuni complementare, sedii de firmă și mici unități 

de prestări servicii. Aceasta se va dezvolta în mai multe trupuri, respectiv primul de-a 

lungul Arterei de ocolire a municipiului Braşov (extindere Str. 15 Noiembrie), al doilea la 

tronsonul nou de pe direcţia est-vest a Str. Timiş (numere peste 70), unde există o 

locuinţă, iar al treilea pe o parcelare de la Str. Toamnei, la limita dintre zona construită şi 

terenurile agricole existente. 

În toate aceste trupuri se menţin cu sau fără modificări locuinţele existente şi se pot 

edifica locuinţe noi doar cu caracter de locuinţă de serviciu aferentă unor firme lucrative. 

Cu preponderenţă, se vor autoriza direct în aceste trupuri construcţii pentru mici dotări 

pentru comerţ şi prestări de servicii, complementare funcţiei de locuire, respectiv comerţ 

specializat en-detail, prestări de servicii pentru populaţie şi firme mici, spaţii pentru 

birouri – toate fără activităţi perturbatoare acustic sau generatoare de trafic major. Se 

interzic funcţiunile de producţie şi depozitare, precum şi orice alte funcţiuni ce presupun 

activităţi cu potenţial perturbator asupra locuirii. Regimul maxim de înălţime este de 

P+1+M sau P+2 fără mansardă. Se propun indicii maximi P.O.T. = 50% şi C.U.T. = 2. 

Toate construcţiile se vor amplasa în retragere de la aliniamentul stradal, respectiv cu 

minimum 10 m pentru trupul cu acces din Artera de ocolire a municipiului Braşov şi de 

minimum 3 m în rest. Locurile de parcare pentru locatari şi personal se vor realiza 

exclusiv pe proprietăţile private, iar cele pentru vizitatori şi clienţi se pot realiza şi pe 

domeniul public în situaţia în care este fezabilă o bretea de dublare a străzii, din care să 

se facă accesul la ele, sau crearea unei benzi suplimentare. 

 M2 – subzona mixtă de mică producție, depozite, prestări servicii, sedii de firmă, locuințe 

de serviciu aferente și dotări turistice și de alimentație publică. Aceasta se situează între 

Str. Toamnei şi Str Timiş – DE303, până mai înainte de parcela A309/9-F302/2 (zonă în 

curs de constituire), exceptând două trupuri ale subzonei mixte de locuinţe, comerţ şi 

prestări de servicii amintite anterior. Sunt admise funcţiuni de comerţ, agrement şi 

prestări de servicii de orice natură, inclusiv birouri, spaţii de depozitare şi mici anexe de 

producţie aferente. Nu sunt admise locuinţele de orice fel, unităţile de producţie 
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autonome, depozitele în aer liber, activităţile cu risc tehnologic. Construcţiile se vor 

autoriza direct şi se vor înscrie într-un regim de înălţime flexibil în funcţie de necesităţi, 

cu cel mult patru niveluri supraterane utile (P + 3), dar care nu va depăşi limita de 14 

metri de la nivelul terenului amenajat la cornişă. Toate construcţiile noi se vor amplasa 

în retragere faţă de aliniamentul stradal cu minimum 5 metri, iar faţă de limitele cu 

parcelele învecinate cu minimum 2 metri. Se propun indicii maximi P.O.T. = 60% şi 

C.U.T. = 3. 

 A1 – subzona de producție industrială ce urmează a se construi în viitor pe terenurile 

agricole libere de construcţii, din partea nordică a teritoriului studiat, între drumurile de 

exploatare agricolă DE303 (prelungire Str. Timiş) la vest, DE300 (prelungire Str. 

Toamnei) la est şi DE228 (prelungire Str. Avram Iancu) la nord – cu excepţia culoarelor 

de protecţie a liniilor electrice aeriene.  

Sunt admise şi se pot autoriza direct construcţii şi amenajări pentru funcţiuni de 

producţie industrială în unităţi de orice rang şi mărime, inclusiv anexele aferente, 

funcţiuni de depozitare şi de prestări de servicii. Prin excepţie, se pot admite şi funcţiuni 

de birouri independente sau de comerţ en-gros, dar numai condiţionat de aprobarea de 

documentaţii P.U.D. prin care să se reglementeze accesele, parcajele şi relaţia cu 

vecinătăţile. Nu sunt admise locuinţele de orice fel, comerţul en-detail, activităţile cu risc 

tehnologic, producţia energetică, producţia zootehnică, cimitirele. Construcţiile se vor 

înscrie într-un regim de înălţime flexibil în funcţie de necesităţi, cu cel mult şase niveluri 

supraterane utile (P + 5), dar care nu va depăşi limita de 17 metri de la nivelul terenului 

amenajat la cornişă pentru clădirile administrative. Pentru hale se propune un regim de 

înălțime P (max 5m la cornișă, max 8 m la coamă) Toate construcţiile noi se vor 

amplasa în retragere faţă de aliniamentul stradal cu minimum 10 metri, iar faţă de 

limitele cu parcelele învecinate cu minimum 3 metri. Se propun indicii maximi P.O.T. = 

60% şi C.U.T. = 4. Minimum 20% din suprafaţa parcelelor se va amenaja ca spaţiu 

verde privat de incintă, cu gazon şi plantaţii joase şi înalte, pe cât posibil nefragmentate. 

 VP – subzona spațiilor verzi de protecție. Această subzonă se constituie din trupul 

spaţiului verde public propus în zona mediană a nodului rutier Dârste (între Bulevardul 

Braşovului şi Str. Timiş) şi din trupul terenurilor libere din culoarele de protecţie a liniilor 

electrice aeriene, în partea nordică a teritoriului studiat. Este o subzonă cu caracter strict 

non-edificandi. Construcţia existentă de locuinţe (Bd. Braşovului nr. 324) va fi trecută în 

proprietatea municipiului şi desfiinţată. În trupul spaţiului verde public se pot autoriza 

amenajări de alei, mobilier urban şi artă ambientală (fântâni decorative, bănci, obiecte 

de artă plastică, semnal de intrare în municipiu), dar numai pe baza unui proiect unitar 

pentru întregul trup, ce va studia compoziţia ansamblului în funcţie de unghiurile de 

vizibilitate şi ierarhizarea după importanţă a obiectelor componente. 
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 CCd + CCV: 
CCd– subzona de circulații rutiere cuprinzând nodul de intersecție DN1 – DN1A – 

artera ocolire Brașov, tronsonul de pe teritoriul administrativ al municipiului Săcele al 

arterei de ocolire a municipiului Brașov, drumul proiectat pe malul drept al pârâului 

Timișul – Sec, drumul de legătură cu Str. Avram Iancu – fostul CAP Turcheș; 
CCV – subzona spațiilor verzi adiacente cailor rutiere de circulație CCd, inclusiv 

amenajări ambientale de tip semnal. 
CCd și CCv cuprind arterele rutiere de interes naţional (DN 1, DN 1A, arterele de 

ocolire) şi local, cu intersecţiile şi bretelele de legătură, inclusiv micile spaţii verzi 

aferente. 
Este o subzonă difuzată în mai multe trupuri, cu caracter non-edificandi, respectiv nu 

se pot autoriza nici un fel construcţii de clădiri supraterane şi subterane, cu excepţia 

amenajărilor de trafic şi a reţelelor de utilităţi (benzi carosabile, parcaje la sol, insule 

de dirijare, separatoare de sensuri, spaţii verzi şi plantaţii de aliniament, trotuare 

pietonale, piste de ciclişti, parapeţi de protecţie, mobilier urban şi afişaj stradal, 

semnalizare rutieră, iluminat public, reţele subterane pentru orice fel de utilităţi 

edilitare). Nu sunt admise reţele noi de utilităţi supraterane, cele existente urmând a 

fi îngropate etapizat în funcţie de posibilităţi. Nu sunt admise nici un fel construcţii 

provizorii pentru comerţ sau servicii amplasate pe trotuare, spaţii verzi sau virane 

(chioşcuri, tarabe, copertine, corturi), cu excepţia dotărilor minimale pentru staţii de 

transport public, telefoane publice, puncte de informare. 

 TE – subzona construcțiilor tehnico-edilitare. Se defineşte prin trupurile de teren 

rezervate pentru realizarea transformatoarelor electrice şi decantoarelor pentru 

canalizarea pluvială. Nu se admite realizarea altor construcţii sau amenajări pe acestea. 

Amplasarea obiectivelor se va face cu respectarea distanţelor normate şi pe cât posibil 

cu vizibilitate atenuată prin aspect neutru, poziţie retrasă şi bordare cu plantaţii 
 

Sistem de circulaţii 

 

 În cadrul prezentului plan urbanistic zonal, este firesc ca modernizarea circulaţiilor să 

constituie un obiectiv principal şi să subordoneze în oarecare măsurp celelalte reglementări. 

Importanţa acestora, valorile mari de trafic înregistrate şi concluziile studiului de trafic elaborat 

conduc la unele măsuri de modernizare concretizate în intervenţii asupra situaţiei existente, după 

cum urmează. 

 A. Reconfigurarea intersecţiei dintre Calea Bucureşti (DN 1 – E 60), Bulevardul Braşovului, 

Str. Timiş, Str. Câmpului (DN 1A) şi Str. 15 Noiembrie extindere (Artera de ocolire a municipiului 

Braşov); aceasta se poate efectua încă din prima etapă de intervenţie şi presupune lărgiri de 
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drumuri, corecţii de traseu şi măsuri de semnalizare rutieră. Sunt afectate prin aceasta unele 

terenuri adiacente, aflate în proprietate publică sau privată a Municipiului Săcele, Municipiului 

Braşov şi Statului Român. Concret, se va dubla profilul transversal a Str. Timiş, cu separare a 

sensurilor şi dirijare prin insule a traiectoriei vehiculelor şi crearea unei giraţii, între zona de sub 

pasajul rutier Dârste şi Bulevardul Braşovului, se va delimita o bandă exclusivă de intrare din 

Bulevardul Braşovului spre Artera de ocolire a Municipiului Braşov, se vor corecta traseele cu 

respectarea razelor minime de viraj şi se vor semnaliza corespunzător. La intrarea DN 1 – E 60 pe 

rampă dinspre Predeal spre pasajul rutier Dârste, se prevede crearea pe dreapta a unei benzi 

suplimentare corespunzător semnalizate, pentru selecţie la intrarea spre pasajul nou de acces către 

Artera de ocolire a Municipiului Braşov. Traficul pietonal va fi completat şi corectat astfel încât să fie 

posibilă tranzitarea către trotuarele pasajului rutier Dârste şi amplasarea trecerilor de pietoni să nu 

stânjenească selecţia pe benzi şi aşteptarea la intrarea în intersecţii. În ochiul delimitat de circulaţii, 

respectiv amplasamentul actualei locuinţe din Bulevardul Braşovului nr. 324, se propune o zonă 

verde continuă aferentă circulaţiilor, pe care se poate amenaja prin mobilier urban un grup de 

semnalizare vizuală a intrării principale în municipiu, după demolarea construcţiei existente. 

 B. Completarea profilului transversal al bretelei de legătură Str. Timiş – extidere Str. 15 

Noiembrie (în prezent accesibilă doar pentru riverani), astfel încât acesta să corespundă scopului 

de a fi inclusă în traficul general şi de a prelua componenta importantă a acestuia pe direcţia Str. 

Câmpului DN 1A (dinspre Vălenii de Munte) – Artera de ocolire a Municipiului Braşov. Aceastp 

reconfigurare va asigura fluenţa traficului greu, care va avea traseu în plan simplificat şi nu se va 

mai intersecta cu Bulevardul Braşovului, rezolvându-se astfel şi problema cozilor de aşteptare ce se 

formează frecvent pe acest bulevard, la ieşirea din Săcele. Măsurile pentru includerea acestei 

bretele în traficul general şi racordarea ei la Str. 15 Noiembrie (Artera de ocolire a Municipiului 

Braşov) presupun reglementări de aliniament şi exproprieri pe suprafeţe reduse. Chiar dacă 

acestea nu se vor face încă din prima etapă de execuţie, nu va fi afectată intervenţia propusă „A”. 

 C. Reconfigurare a intersecţiei dintre Str. 15 Noiembrie extindere (Artera de ocolire a 

Municipiului Braşov), Str. Timiş, Str. Timiş extindere (DE303), Artera de ocolire a Municipiului 

Braşov (pod nou cu 4 benzi, peste Pârâul Timiş), artera de legătură cu spate Gara Dârste (pod 

vechi cu profil transversal îngustat, peste Pârâul Timiş); aceasta se poate realiza independent de 

celelalte intervenţii propuse. Sunt afectate mici suprafeţe din terenuri proprietate privată a 

persoanelor fizice sau juridice şi a Municipiului Săcele. Sunt necesare în completare şi corecţii de 

traseu şi de profilul longitudinal şi transversal pentru artera de prelungire a Str. Timiş (DE303), în 

scopul eliminării declivităţilor actuale şi debuşării sub unghi corespunzător în intersecţie. 

 D. Instituirea unor sensuri unice pe drumurile existente de categorie D, din subzona de 

locuire deja constituită, drumuri care prezintă un profil transversal necorespunzător circulaţiei pe 

două benzi, raze de viraj subdimensionate şi debuşeuri necorespunzătoare ăn arterele de categorie 

B şi C. Astfel, vor fi afectate de măsuri străzile: Timiş (parţial), 15 Noiembrie, Primăverii, Aleea 
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Timiş. Sensurile unice sunt astfel propuse încât să permită traversarea fluentă a zonei, în scopul 

accesului facil al riveranilor şi să limiteze punctele de conflict din intersecţiile cu arterele principale. 

 

 

 

Spaţii verzi 

 

 Având în vedere necesitatea protejării spaţiilor verzi aferente căilor de circulaţie, şi aşa deja 

foarte fragmentate, precum şi intenţia de realizare a unei intrări reprezentative în municipiu, s-a 

propus ca în perimetrul nodului rutier să se realizeze un scuar verde cu rol decorativ, care să 

conţină ca plastică urbană un semnal de intrare asociat unei fânâni decorative. 

 

X. BILANŢ TERITORIAL 

 

 

SPUZ         ~ 247 8532 mp..............................100% 

S subzona institutii publice      ~    2 699 mp.................................1,09% 

S subzona locuinte existente      ~  36 173 mp…….……..........…..14,59% 

S subzona mixta locuinte, comert si prestari servicii   ~ 16 084 mp……………...………..6.49% 

S subzona mixta mica productie, depozitare, comert, agrement  

si prestari servicii, locuinte de serviciu    ~ 21 456 mp………........................8,66% 

S subzona productie, depozite si prestari servicii    ~ 61 682 mp.................................24,89% 

S subzona cai de circulatii – drumuri      ~ 64 271 mp................................25,93% 

S subzona cai de circulatie – spatii verzi aferente    ~ 13 542 mp..................................5,46% 

S subzona spatiilor verzi publice sau de protectie    ~ 31 922 mp................................12.88% 

S subzona echipare edilitara        ~        24 mp.................................0.01% 

 

XI. REGIMUL DE PROPRIETATE SI CIRCULATIA JURIDICA A TERENURILOR – 
planşa U3 

 
Regimul de proprietate al terenurilor aflate în limita prezentului PUZ se prezintă după cum 

urmează: 
- proprietatea domeniului public (străzi, trotuare – conform HG 972/2002); 

- proprietatea domeniului privat – imobil Strada Timiș nr. 1 precum si drumurile de 

exploatare conform HCL Mun. Săcele nr. 18/29.02.2012 

                                                        
2   Suprafeţele vor fi determinate exact prin măsurători topometrice ulterioare acestei faze de proiectare 
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- proprietatea privată a persoanelor fizice şi/sau juridice – restul imobilelor din 

teritoriul studiat.  

 

În privinţa circulaţiei juridice a terenurilor, care afectează zona reglementată se propune trecerea: 
- unei suprafeţe totale de ~ 76013 mp în domeniul public pentru extinderea circulaţiilor 

aferente și pentru amenajarea nodului de circulație amplasat in sudul sitului. 
  
  
 

XII. ECHIPARE EDILITARĂ – planşa U4 

 
- alimentarea cu energie electrică se va respecta conditiile impuse in avizele aferente 

liniilor electrice- se va respecta zona de protectie a acestora. 
-  Alimentarea cu apă. 

a) Subzona de locuire existentă şi complect structurată  în prezent, ce se pastrează 

fără modificări, cu regim de înălţime  şi indici de ocupare preluaţi din PUG Săcele în vigoare, 

cuprizand str. Timiş (număr par), 15 Noiembrie, Primăverii, Aleea Timiş- mai puţin parcelele cu 

front la artera de ocolire a municipiului Braşov, conform avizului emis de Compania APA Braşov 

sunt reţele centralizate de apă din polietilenă PEID Dn140-160 mm la care sunt  racordate 

proprietăţile existente în această zonă. Pentru noile construcţii care se vor realiza se va solicita 

aviz de la operatorul de reţele.  

b) Subzona mixtă de locuire , funcţiuni complementare, sedii de firmă şi mici unităţi de 

prestări de servicii, în constituire pe loturile realizate prin dezmembrări efectuate în cursul 

timpului, cu reglementare a indicilor urbanistici PUG –ul în vigoare. În această zonă avem 

conducte din PEID Dn250mm amplasate paralel cu Ocolitoarea Braşovului, str. 15 Noiembrie şi 

pe str. Timis. 

c) Subzona mixtă de mică producţie, depozite, prestării servicii, sedii de firme,locuinţe 

de serviciu aferente şi dotări de turism şi alimentaţie publică construite la nord de ramura str. 

Timiş dintre intersecţia cu str. Anotimpurilor şi str. Toamnei şi intresecţia cu artera de ocolire a 

municipiului Braşov. În această zonă avem conductă pe str. Aleea Timişului , între Ocolitoarea 

Braşovului şi str. Toamnei . 

d) Subzona de producţie industrială. În această zonă nu sunt reţele de apă centralizate; 

Pe lângă străzile care au reţea de apă centralizată se impune extinderea acestora pe noile 

strazi create în acest PUZ- modificator în special pe DE 300, DE 228, drum de pământ şi pe 

Ocolitoarea Braşov până la intersecţia cu Aleea Timiş. 

 

                                                        
3  Suprafeţele vor fi determinate exact prin măsurători topometrice ulterioare acestei faze de proiectare 
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 Necesarul de apă:                                                             Cerinţa de apă:                                 
Qn zilnic maxim = 108,49  mczi;    1,25 l/s;  Qs zi maxim = 119,34 mc/zi; 1,38 l/s;               

Qn zilnic mediu=  83,50  mc/zi; 0,96 l/s;   Qs zi mediu =  97,59 mc/zi; 1,13 l/s; 

Qn orar maxim =   18,72  mc/h;  5,2 l/s;   Q orar maxim = 20,60  mc/h;  5,72 l/s;                        

Funcţionarea este 365 zile/an, 24 ore/zi; 

 
Evacuarea apelor  de tip menajer şi pluviale: 
           Volumele  de apă de tip menajer evacuate  în  reţeaua centralizată a municipiului Braşov 

conform breviarului de calcul ţinându-se cont de proprietăţiile existente racordate la reţeaua de 

canalizare existentă şi de posibile proprietăţi şi obiective ce se vor realiza în  perspectivă sunt: 

                 Qu zi maxim =119,34 mc/zi;1,38 l/s; 

                 Qu zi mediu = 97,59 mc/zi ;1,13 l/s; 

                 Qu orar maxim = 20,60 mc/h; 5,72 l/s;  

La aceste ape se mai adaugă ape tehnologice Qzi teh.= 8,5 mc/zi şi apele pentru stropit străzi Qzi 

strop= 10,5 mc/zi. 

 ape de tip menajer 
a) Subzona de locuire existentă şi complect structurată în prezent, ce se păstrează fără 

modificări, cu regim de înălţime şi indici de ocupare preluaţi din PUG Săcele în vigoare, 

cuprizând str. Timiş (număr par), 15 Noiembrie, Primăverii, Aleea Timiş- mai puţin 

parcelele cu front la artera de ocolire a municipiului Braşov; 

 În această zonă  avem reţea de canalizare centralizată din tuburi PVC-KG Dn  250 mm pe 

străzile 15 Noiembrie, Aleea Timiş,Timiş şi Toamnei. 

b) Subzona mixtă de locuire , funcţiuni complementare, sedii de firmă şi mici unităţi de 

prestări de sevicii, în constituire pe loturile  realizate prin dezmembrări efectuate în cursul 

timpului, cu reglementare a indicilor urbanistici PUG –ul în vigoare. În această zonă avem 

canalizare menajeră  pe str. Timiş (la Est ) şi paralel cu centrura de ocolire a Braşovului la 

(Vest). 

c) Subzona mixtă de mică producţie, depozite,prestării servicii, sedii de firme,locuinţe de 

serviciu aferente şi dotări de turism şi alimentaţie publică construite la nord de ramura str. 

Timiş dintre intersecţia cu str. Anotimpurilor şi str. Toamnei şi intresecţia cu artera de 

ocolire a municipiului Braşov. În această zonă este reţea de canalizare paralel cu pr. Timiş, 

spre Vest, între str. Aleea Timiş şi unitatea de producţie din această zonă, str. Toamnei.  

d) Subzona de producţie industrială se va extinde reţele de canalizare  cu amplasamentul 

paralel cu pr. Timişul Sec.; 

        Reţelele de canalizare proiectate din PVC-KG  Dn 200-300 -400 mm   sunt amplasate după 

cum urmează: 

- paralel cu Ocolitoarea Braşovului până la intersecţia cu DE 228; 
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- str. Braşovului, str. Timiş; 

- Str. Câmpului se continuă cu str. Timiş+ Aleea Timiş, DE 298 (str. Anotimpurilor) se 

continuă pe str.Toamnei până la DE 300; 

- Drumul de pământ; 

- Colectoarele de canalizare  proiectate vor fi realizate din tuburi de PVC-KG cu diametre de 

la Dn200mm-300 mm şi 400 mm în funcţie de beneficiarii  racordaţi la aceste colectoare . 

 apele pluviale: zona studiată în acest PUZ este lipsită de reţele de canalizare în sistem 

divizor pentru ape meteorice. Debitele rezultate din precipitaţii, sunt evacuate liber la teren, 

apoi colectate de rigolele stradale şi conduse în aval spre pârâul Timiş datorită pantelor 

naturale ale terenului. 

 Prin prezentul PUZ sunt prevazute  colectoare de ape pluviale în sistem de canalizare 

separativ format din tuburi de canalizare, cămine de vizitare cu burduf, separatoare de 
hidrocarburi, depozite de nisip, guri de descărcare în pr. Timiş. 

 Dimensionarea reţelelor de canalizare s-a facut în funcţie de suprafaţa căilor de circulaţie 

aferentă fiecărui separator de hidrocarburi  cu instalaţiile aferente. Din breviarul de calcul a 

rezultat un debit total de Qp= 0,689 mc/s. 

 Reţeaua de canalizare se va realiza din tuburi de PVC cu diametru Dn 300 mm..Durata  ploii 

de calcul pentru zona considerată cu panta 1% este de 15 minute. Conform STAS9470-

pentru o frecvenţă  de o ploaie de calcul la un an (zona rurală tabel 1-SR 1846/2) şi la 

durată de 15 minute intensitatea (i) conform diagramei 19- va fi de 130 l/sec şi ha şi un 

coeficient de scurgere de 0,85 (asfalt). Rezultă un debit pentru zona studiată :Qpl maxim = 

(0,8x7,8 ha x 0,85 x 130 l/s/1000= 0,689 mc/s; 
Acest debit se va repartiza pe  separatoarele de hidrocarburi SH1-SH4 cu guri de 

descărcare în pr. Timiş.       
SH 1            Reţeaua de canalizare pluvială pleacă de la Nodul Rutier Braşov-Săcele 

colecteaza apele pluviale din această zonă, le descarcă într-un decantor –separator de nisip 

apoi într-un separator de hidrocarburi tip PURECO dimensionat pentru un debit de Qpl= 172 

l/s cu descarcare în pr. Timisul Sec.  La această gură de descarcare sunt colectate apele de 

pe str. Campului,str. Timiş, str. Braşovului.  
SH2         Reţeaua de canalizare ape pluviale se continuă paralel cu ocolitoarea Braşovului 

până la intersecţia cu str.15 Noiemrie. Aple puviale din această zonă sunt descărcate în pr. 

Timis prin decantor –separator de nisip apoi într-un separator de hidrocarburi  tip PURECO, 

dimensionat pentru un debit de Qpl= 172 l/s. 
SH3      Reteaua de canalizare ape pluviale în sistem divizor se continuă paralel cu 

ocolitoarea Braşovului colectează ape pluviale de pe Aleea Timiş, str. Primăveri  sunt 

descărcate în pr. Timiş prin decantor –separator de nisip apoi într-un separator de 

hidrocarburi tip PURECO, dimensionat pentru un debit de Qpl= 172 l. 
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 SH 4     Reţeaua de canalizre se continuă paralel cu ocolitoarea Braşovului şi colectează 

apele şi de pe Drum de pământ  şi sunt descarcate în pr. Timiş prin decantor –separator de 

nisip apoi într-un separator de hidrocarburi tip PURECO, dimensionat pentru un debit de 

Qpl= 172 l. 

Gurile de vărsare în pr. Timiş vor fi proiectate tinând cont de zidurile de consolidare ale pr. 

Timiş şi de respectarea zonei de protecţie. Detalii se vor prezenta la faza de proiectare a 

reţelelor de canalizare ape pluviale. 

Amplasamentul separatoarelor de hidrocarburi şi a decantoarelor de nisip se va face în 

afara zonei de protecţie a pr. Timiş.  
- Alimentarea cu gaze naturale 

În zonele studiate alimentarea cu gaze naturale se face separat prin instalaţii proprii fiecărui 

consumator civil şi industrial.Viitorele construcţii civile, industriale şi depozitele vor avea 

instalaţii proprii de gaze naturale pentru cazane şi obiecte de alimentare cu căldură, pentru 

prepararea hranei respectiv pentru cosum tehnologic. 

Extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale, acolo unde este necesară, şi soluţiile de 

alimentare cu gaze naturale pentru viitoarele construcţii vor fi stabilite de către deţinătorul de 

reţele din zonă la faza de autorizare. 

  

Protectia mediului 

 
- extinderea canalizării menajere 

Pentru igienizarea subzonei de producţie, depozite şi părestări servicii se propune 

realizarea unei reţele de canalizare pe str. Toamnei spre Nord cu schimbarea traseului spre 

vest până la colectorul existent, Dn 400 mm, paralel cu pârâul Timişul Sec. 

Pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare impuse de normativele şi standardele în 

vigoare privind evacuarea apelor uzate menajere zona de nord a PUZ se va dota cu o reţea 

de canalizare pentru ape menajere Dn 300 mm, ce se va poza pe drumul de acces DN 228 

până la colectorul DN 400 mm existent ce are traseul spre Str. Zizinului. 
- canalizarea apelor meteorice 

În PUZ-ul de faţă pentru protecţia mediului s-au propus instalaţii de captare, transport şi de 

decantare şi separare a nisipului şi hidrocarburilor din apele meteorice ce se strâng în 

anumite zone ale căilor de circulaţie. 

Astfel de instalaţii au fost amplasate în proiect în zona str. Timiş (ieşirea spre Săcele), în 

zona pasajului Ocolitoarea Braşovului şi în dreptul Aleea Timiş. 

Instalaţiile pot fi utilizate doar în cazul suprafeţelor betonate. 

Deasemeni se vor realiza elemente de construcţii şi instalaţii pentru canalizarea apelor 

meteorice colectate de rigole şi şanţuri. 
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Instalaţiile propuse constau din guri de scurgere, tuburi de canalizare şi decantoare de nisip 

şi separatoare de hidrocarburi. 

Pentru colectarea apelor meteorice din subzona de producţie, depozite şi prestări servicii s-

a prevăzut o reţea de canalizare din tuburi PVC-KG sau polietilenă ce va avea traseul 

paralel cu pârâul Timişul Sec şi cu colectorul existent Dn 400 mm spre str. Zizinului. 

 

Obiective de utilitate publica 

 
Sunt rezervate terenuri pentru transformatoare electrice şi decantoare ale canalizării pluviale 

(vezi pct. 3.5.6.). Instituţii publice cu caracter local se vor putea amplasa în subzona rezervată 

acestora (vezi pct. 3.5.1.). Se instituie interdicţii definitive de construire în culoarele de protecţie ale 

liniilor electrice aeriene şi interdicţie temporară de construire în culoarul de protecţie al canalizării ce 

urmează a fi deviată sub DE303 (prelungire Str. Timiş). 

 

XIII. CONCLUZII SI MASURI IN CONTINUARE – planşa U4 

 

Concluzii 

Prin prezenta documentaţie se reglementează urbanistic o zonă deosebit de complexă a 

Municipiului Săcele, situată la interferenţa cu teritoriul Municipiului Braşov şi cu traseul drumurilor 

naţionale DN 1 şi DN 1A, grevată la momentul elaborării de probleme nerezolvate de trafic şi de 

interdicţii de construire. Perioada de valabilitate a prezentului P.U.Z. se propune a fi stabilită la 10 

ani, având în vedere timpul necesar structurării zonei, corelarea cu P.U.G. şi eventualele modificări 

legislative. 

 

Măsuri in continuare 

Pentru aplicarea prevederilor  prezentului P.U.Z., Primăria Municipiului Săcele va întreprinde 

deîndată după aprobarea acestuia toate demersurile necesare în vederea efectuării exproprierilor 

de utilitate publică locală şi a autorizării şi executării lucrărilor de reconfigurare a căilor de circulaţie. 

Se va avea în vedere şi actualizarea / modificarea reglementărilor din restul teritoriului iniţial 

studiat prin „P.U.Z. Dâmbu Morii – Timiş”, ce nu intră sub incidenţa prezentei documentaţii de 

P.U.Z. modificator, respectiv aria Dâmbu Morii şi aria de la nord de DE228. 

Respectarea tuturor reglementărilor propuse este obligatorie la eliberarea certificatelor de 

urbanism în întreg teritoriul studiat. Construcţiile neautorizate sau cele autorizate, dar care nu 

respectă reglementările urbanistice, proiectele vizate spre neschimbare ori soluţiile tehnice impuse 

prin avize vor fi considerate ilegale, potrivit legii. 
 
    Data                                                                                                    Intocmit, 
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