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BORDEROU GENERAL 
  

  

▪ PIESE SCRISE 
 I. MEMORIU GENERAL  

  1. Obiectivul general 

  2. Surse de documentare 

  3. Evoluția zonei – scurt istoric 

  4. Incadrare  in teritoriul administrativ al Mun. Săcele 

  5. Relaţii in teritoriu 

  6. Prevederi PUG- incadrarea zonei in PUG Săcele nr. 36060/2000 aprobat cu HCL 

nr. 23/22.02.2001, respectiv HCL nr. 16/21.02.2011 de prelungire a valabilităţii PUG 

  7. Prevederi PUZ-uri aprobate – incadrarea zonei in PUZ Dâmbul Morii-Timiş, 

aprobat prin HCL 39/31.07.1997 

  8. Analiza situaţiei existente şi disfuncţionalităţi : 

   - zonificare funcţională 

   - elemente ale cadrului natural 

   - circulația 

   - ocuparea terenului 

   - echipare edilitară 

   - probleme de mediu 

   - opțiuni ale populației 

   - disfuncționalități 

  9. Propunere reglementare:  

   - premize studii fundamentare 

- zonificare functionala , retrageri minime obligatorii pe subzone si indicatori 

urbanistici 

   - sistemul de circulatii 

   - spatii verzi 

  10. Bilant teritorial 
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             11. Regimul de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor 

             12. Echipare edilitară 

  13. Concluzii si măsuri in continuare 

             14.Studii si avize 

 

 II REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 

  1. Prescriptii generale 

  2. Prescriptii specifice pe zone, subzone si unitati teritoriale de referinta 

 

▪ PIESE DESENATE 

  00.  Incadrare in teritoriul administrativ, scara 1 : 5.000 

  01.  Relaţii în teritoriu pe suport satelit, scara 1 : 20.000 

  02.  Incadrare in P.U.G. – Mun. Săcele nr. 36060/2000, aprobat HCL 
23/22.02.2001, respectiv HCL 16/21.02.2011 de prelungire a valabilităţii PUG, scara 1: 5.000 

  03.  Incadrare în P.U.Z. -  Dâmbul Morii -Timiş, aprobat prin HCL 39/31.07.1997  
scara 1: 2.000 

     1.  Analiza situaţiei existente şi disfuncţionalităţi, scara 1: 2.000 

  1.1. Detaliu intersecție ieșire Mun. Brașov – intrare Mun. Săcele (DN1 - DN1A - 
Ocolitoarea Brașov), scara 1:1.000 

  1.2. Detaliu intersecție sens giratoriu Str. Timiș - Str. 15 noiembrie – 
Ocolitoarea Brașov, scara 1:1.000 

     2. Reglementări urbanistice, scara 1: 1.000  

  2.1. Reglementări urbanistice - Detaliu intersecție ieșire Mun. Brașov – intrare 
Mun. Săcele (DN1 - DN1A - Ocolitoarea Brașov), scara 1:1.000 

  2.2. Reglementări urbanistice - Detaliu intersecție sens giratoriu Str. Timiș - 
Str. 15 noiembrie – Ocolitoarea Brașov, scara 1:1.000 

     3. Reglementări echipare edilitară. Scara 1 : 2.000 

     4. Proprietatea asupra terenurilor, scara 1: 2000 
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I. PRESCRIPTII GENERALE 

 
  
 
1. DOMENIUL DE APLICARE 
 

 Prezentul Regulament se aplică pentru teritoriul unde s-a întocmit documentaţia Plan 

Urbanistic Zonal „Podul Timișului Săcele – Modificator al PUZ Dâmbu Morii – Timiș” conform 

Certificatului de Urbansim nr. 52 din 16.02.2012 şi a avizului prealabil de oportunitate nr. 

3022/2012. Acest regulament local de urbanism precizează şi detaliază reglementările instituite 

pentru teritoriul studiat prin P.U.Z. Podul Timişul Sec  - modificator  al P.U.Z. - Dâmbul Morii - Timiş, 

cu privire la modul de utilizare a terenurilor şi de realizare a construcţiilor.  

Regulamentul local de urbanism se aprobă prin hotărâre a consiliului local, actualizarea sa 

fiind posibilă cu respectarea cadrului legislativ în vigoare la momentul respectiv. Scopul său este de 

a asigura o dezvoltare controlată şi de calitate a spaţiului urban şi de a echilibra interesele private 

ale investitorilor cu interesul public. 

 
 
 
2. CONDIŢII DE APLICARE 
 

Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism 

(HG 525/1996 cu modificările ulterioare), precum si ale Regulamentului Local de Urbanism aferent 

PUG Municipiul Săcele (aprobat prin HCL 23/22.02.2001, respectiv HCL 16/21.02.2011 de 

prelungire a valabilităţii ) şi le detaliază.  

 

Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter director. Prevederile sale 

permit autorizarea directă. 

Prevederile prezentului regulament se constituie ca norme obligatorii de respectat la 

precizarea regimului tehnic prin certificatele de urbanism emise şi la elaborarea documentaţiilor 

tehnice pentru autorizarea de construire. 

 

  

3. Baza legală a elaborării 
 

 

În afară de cadrul legislativ general privind administraţia publică, proiectarea şi executarea 

lucrărilor de construcţii, fondul funciar şi cadastrul, proprietatea publică, mediul înconjurător etc, 

prezentul regulament are în principal la baza elaborării sale următoarele acte specifice: 
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- Regulamentul general de urbanism, aprobat prin H.G. nr. 525/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 839/2009 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 

50/1991; 

- Planul Urbanistic General pentru Municipiul Săcele, proiect nr. 36060/2000 elaborat de 

Proiect-Braşov S.A.; 

- Tema de proiectare 40925/14.08.2012; 

- Studiul de trafic; 

- Avizul prealabil de oportunitate nr. 3022/2012 emis de Primăria Municipiului Săcele; 

- Certificatul de urbanism nr. 52/16.02.2012 emis de primăria Municipiului Săcele; 

- Avizele tehnice de specialitate obţinute pentru elaborare P.U.Z. 
 
 
 
4. 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. 
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 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 

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. 

 
 
5. 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). 
 
  
6. 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. 

 

 

 

                                                        
1   Suprafaţa terenului va fi determinată exact prin măsurători topometrice ulterioare acestei faze de proiectare 
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7. 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 

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 
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8. 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-

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. 

 
 
9. CONDIŢII DE CONSTRUIBILITATE 
 

 Parcelele, conform RLU aferent PUG Mun. Săcele este operaţiunea de divizare a 

unei suprafeţe de teren în minim 4 loturi alăturate, în vederea construirii. 

 Se consideră construibile numai acele parcele de teren care îndeplinesc cumulat condiţiile: 

- sunt identificabile şi conforme cu  documentaţiile cadastrale întocmite pe baza legislaţiei în 

vigoare; 

- au asigurat accesul la un drum public direct (prin învecinarea cu acesta) sau prin servitute 

(drept de trecere pe alte proprietăţi, înscris în cartea funciară); 

- drumurile de acces indiferent dacă sunt publice sau private asigură condițiile de acces a 

mijloacelor de intervenție 

- au asigurat accesul la rețelele edilitare 

- nu sunt grevate de interdicţii de construire şi nu sunt destinate trecerii în domeniul public 

pentru cauze de utilitate publică; 

- respectă condiţiile minime de conformare geometrică potrivit prevederilor Regulamentului 

general de urbanism, aprobat prin H.G. nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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Parcelele sunt considerate construibile direct în baza prezentului regulament 

dacă respectă următoarele condiţii: 

 

 

 

 

CONDIŢII MINIME DE CONSTRUIBILITATE REGIM DE 
CONSTRUIRE U/M OBSERVAŢII 

PARCELĂRI NOI  P –P+2 NIVELURI - 
CONFORM REGULAMENTULUI GENERAL DE 
URBANISM 

   

front minim înşiruit 8 metri POT maxim în 
zone exclusiv 
rezidenţiale cu 
P - P+2 niveluri = 
40% 

 cuplat, izolat 12 
metri 

suprafaţa minimă înşiruit 150 
mp. 

 cuplat, izolat 200 
mp. 

raport între lăţimea şi adâncimea parcelei cel puţin egal  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

8,0 m. 

18,75 m. 

PARCELĂRI NOI P-P+1+M, ÎN CONFORMITATE CU R.G.U. 
– parcele minime şi construibilul – 

12,00 m. 12,00 m. 

16,67 m. 

S=150 mp. 
S=200 mp. S=200 mp. 

16,67 m. 
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10. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA 
PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT 
 

Nu se va autoriza executarea construcţiilor de orice fel în următoarele situaţii: 

- dacă prin sistematizarea verticală propusă nu se defineşte suficient modul de scurgere a 

apelor meteorice sau dacă scurgerea acestora poate genera fenomene de poluare a Pârâului 

Timiş, de acumulare necontrolată a apelor în declivităţi (băltire) sau de şiroire necontrolată şi 

eroziune a solului; 

- dacă prin modul de ocupare a terenului sunt afectate culoare sau zone de protecţie pentru 

ape, drumuri, reţele edilitare, sau dacă sunt afectate spaţii verzi publice existente sau propuse; 

- dacă prin documentaţiile propuse nu sunt precizate complet sau sunt eronat evidenţiate 

soluţiile de echipare tehnică a clădirilor cu apă curentă şi canalizare, în raport cu reglementările 

P.U.Z. şi prevederile avizelor tehnice de amplasament obţinute. 
 

 
11. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI APĂREAREA INTERESULUI 
PUBLIC 
 

Conformarea şi amplasarea construcţiilor trebuie să respecte normele de siguranţă la 

incendiu în vigoare la data autorizării, în conformitate cu destinaţia, categoria de pericol şi gradul lor 

de rezistenţă la foc, în ce priveşte distanţa faţă de vecinătăţi, existenţa căilor de evacuare potrivite, 

accesul pentru scop de intervenţie şi dispunerea elementelor de limitare a propagării focului, 

indiferent dacă la autorizare există sau nu obligaţia obţinerii unui aviz de securitate la incendiu.  

Toate construcţiile noi şi modificările de construcţii propuse – inclusiv cele minore, de 

importanţă redusă sau considerate provizorii – trebuie să aibă asigurată rezistenţa mecanică şi 

stabilitatea pe toată durata existenţei lor prezumate, conform legislaţiei specifice şi normelor tehnice 

în vigoare. 

Nu se admite amplasarea de construcţii sau amenajări pe domeniul public, la limita acestuia 

sau în apropierea care îl poate afecta direct, dacă nu sunt asigurate prin proiect cerinţele esenţiale 

privind calitatea construcţiilor. 

În nici o subzonă din cadrul teritoriului studiat nu se admite amplasarea de elemente 

componente sau adosate construcţiilor de pe parcelele private, care să avanseze în domeniul 

public, indiferent de modul de folosinţă al acestuia, cum ar fi: trepte şi rampe de acces, împrejmuiri, 

copertine, streşini la mai puţin de 4,50 m înălţime de la nivelul terenului amenajat, elemente de 



S.C. Danina Star S.R.L    J –08/3836/ 92 Brasov  
MUNICIPIUL SĂCELE:  PUZ „PODUL TIMIŞULUI SĂCELE – MODIFICATOR AL PUZ DÂMBUL MORII - TIMIŞ 

PUZ PODUL TIMIŞULUI SĂCELE MODIFICATOR AL PUZ DÂMBU MORII - TIMIŞ 
R.L.U. 

11 

publicitate sau informare în consolă la mai puţin de 3,50 m înălţime de la nivelul terenului amenajat, 

deflectoare, coşuri, aerisiri şi curţi de lumină. 

Căile publice de circulaţie vor fi astfel conformate în orice etapă a executării lor încât să 

asigure în siguranţă, potrivit normelor în vigoare, desfăşurarea traficului – atât cel rutier cât şi cel 

pietonal – şi să asigure accesul persoanelor cu nevoi speciale. Diferenţele de nivel, golurile şi 

obstacolele de orice fel din zona accesibilă public vor fi semnalizate şi protejate corespunzător. 

Nu se admit în subzonele de locuinţe sau mixte construcţii care prin funcţionarea lor 

generează noxe, vibraţii, poluare, umbrire excesivă sau disconfort de orice natură.  

 
 
12. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE SI UNITĂŢI TERITORIALE DE 
REFERINŢĂ 
Definirea unei anumite unităţi teritoriale de referinţă este determinată de trei parametri: 

(1) funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări; 

(2) regimul de construire (continuu, discontinuu); 

(3) înălţimea maximă admisă. 

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor 

regulamentului şi deci, este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR. 

Regulamentul este alcătuit pentru următoarele zone, subzone şi unităţi teritoriale de 

referinţă: 
ZONA UTR 

IS – subzonă instituțiilor publice UTR IS1 

L – subzonă locuințelor individuale 
existente 

UTR L1 

M – subzonă mixtă 

UTR M1 
 (locuire și funcțiuni complementare, 

sedii de firmă și mici unități de prestări 

servicii) 

UTR M2 
(mică producție, depozite, prestări 

servicii, sedii de firmă, locuințe de 

serviciu aferente și dotări turistice și de 

alimentație publică) 
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A – subzonă producție industrială si 
depozitare 

UTR A1 

V – subozna verde  
UTR VP 

(spații verzi de protecție) 

TE – subzona construcțiilor tehnico-
edilitare 

UTR TE 

Cc - căi de comunicaţie rutiere si a spațiilor 
verzi de protecție 

UTR Ccd 
(căi de comunicaţie rutiere – pietonale și 

carosabile) 
UTR Ccv 

(spații verzi adiacente căilor rutiere de 

circulație) 
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 II. PRESCRIPTII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE SI UNITATI 
TERITORIALE DE REFERINTA 

  
 

IS – SUBZONA INSTITUȚIILOR PUBLICE  
  

 

IS1 SUBZONA INSTITUȚIILOR PUBLICE 

 

GENERALITATI:  CARACTERUL ZONEI 

 
Subzona instituții publice (≈ 0,27 ha, respectiv 1,09 % din total teritoriu studiat) - 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.  
Zona IS este reprezentată în prezentul regulament de unitatea de referinţă UTR IS1 

 
IS1 - SUBZONA FUNCŢIUNILOR PUBLICE 

 

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ. 

 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE. 

 
IS1 - conform temei program 
 
 
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. 

 
IS1 – fără precizări 
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ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE. 

 
IS1 - se interzic următoarele utilizări: 

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 

- construcţii provizorii de orice natură, cu excepţia celor pentru organizare de şantier pe 

durata existenţei şantierului; 

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi de substanţe inflamabile sau toxice; 

- activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice 

sau din instituţiile publice; 

- depozitări de materiale refolosibile; 

- staţii de întreţinere auto, spălătorii auto, vulcanizari; 

- spălătorii chimice; 

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

- lucrări de terasament de natura să afecteze amenajările din spaţiile publice si construcţiile 

de pe parcelele adiacente; 

- - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe 

parcelele vecine sau care impiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 

 

SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 

 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)  

 
IS1 – Parcela are o suparfața ~ 2900 mp 

 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

 
IS1     - retragere de minim 5.00 m fața de aliniamente 

- Garajele se amplasează fie în corpuri de clădire separată sau în cadrul clădirilor de bază. În toate 

cazurile când este posibil, accesul în garaje se va face din incinta privată, evitându-se accesul 

direct din trotuar.  

- Racordarea aliniamentelor la intersectiile strazilor se va face printr-o linie perpendiculară pe 

bisectoarea dintre aliniamente, având lungimea de 6,00 m. pe cele de categoria a III-a; 
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ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE 

ALE PARCELELOR 

 
IS1 - clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale si posterioare ale parcelei vor fi de 

minim 5.00 m. 
- amplasarea construcţiilor de orice fel pe parcelele construibile se va face cu respectarea 

prevederilor privind vecinătăţile cuprinse în Codul Civil, a servituţilor înscrise în cartea funciară şi a 

normelor de securitate la incendiu în vigoare. Înţelegerile dintre proprietari neevidenţiate în cartea 

funciară sau făcute cu încălcarea legislaţiei şi normativelor specifice nu reprezintă temei juridic de 

derogare. 
 

 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  

PARCELĂ.  

 
IS1 – conform temei de proiectare 

 
 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 

 
IS1 - Accesul către obiective se va face din Str. Timiş 

- Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să asigure accesul vehiculelor de 

gospodărire comunală cu gabarit corespunzător (ridicarea deșeurilor, deszăpezire, vidanjare), 

precum şi a vehiculeor de intervenţie în caz de necesitate (stingerea incendiilor, ambulanţă, poliţie). 

- În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se 

va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3,0m şi o înălţime de 3,5m 

- Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie 

păstrate libere în permanenţă. 

- În nici o situaţie nu se admit accese care nu respectă condiţiile minimale prevăzute de 

Regulamentul general de urbanism, aprobat prin H.G. nr. 525/1996, republicată. 

- Construcţiile existente care nu respectă condiţiile minime de acces nu vor putea fi obiect al 

modificărilor sau intrării în legalitate decât dacă în acest mod se asigură prin proiect şi remedierile 

necesare privind accesul. Lipsa accesului corespunzător nu poate fi compensată prin măsuri sau 

facilităţi de altă natură. 
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ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 

 

IS1: - Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionarii diferitelor activităţi se admite numai in 

interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice, respectiv domeniului public; 

- Vehiculele utilizatorilor clădirilor, ale angajaţilor, furnizorilor sau clienţilor acestora, precum şi ale 

oricăror terţe părţi în relaţie permanentă cu aceştia vor avea prin proiect asigurate locuri de parcare 

corespunzătoare ca dimensionare şi număr cu activitatea desfăşurată, astfel: se vor prevedea un 

număr de locuri de parcare suficient pentru 70% din personalul de servire şi în plus pentru minimum 

5-10 vizitatori. 

 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 

 
IS1  - înălţimea maximă a clădirilor va fi max P+4 (max 17 metri la cornișă) – P+5 (max 20 m la 
cornișă) 
 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

 
IS1 - se interzice realizarea unor mansarde false; 

- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură 

cu clădirea principală; 

- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea 

clădirilor, garajelor şi anexelor; 
 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 

 
IS1: toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice. Nu se va putea autoriza dacă 

prin proiect nu există definită complet soluția de asigurare a branșamentului de apă curentă și a 

racordului la canalizare, în conformitate cu prevederile P.U.Z. şi cu avizele de specialitate obţinute. 

Spaţiile care sunt servite de personal vor beneficia obligatoriu de branşament de energie electrică 

şi de un sistem de încălzire corespunzător. 

- toate clădirile vor fi prevăzute la interiorul acestora cu încăperi destinate grupurilor sanitare, în 

conformitate cu modul de funcţionare, numărul persoanelor şi normativele sanitare specifice în 

vigoare. 

Reţele de apa 

- Orice constructie nouă de locuit si orice local putând servi pentru munca, odihna sau agrement, 

trebuie sa fie racordate la reţeaua publica de distribuţie a apei potabile sau sa-si aiba asigurat 

necesarul din sursa proprie. 
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Reţeaua de canalizare menajeră şi pluvială 

- Racordarea la reţeaua de canalizare este obligatorie pentru orice construcţie sau instalatie nouă; 

- Amenajarile pe orice teren trebuiesc astfel realizate incat sa permită scurgerea apelor meteorice 

spre reţeaua publica colectoare a acestora; 

- Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie facuta pe sub trotuare pentru 

a se evita producerea ghetii. 

Reţele electrice, telefonice si CATV 

- Cablurile de alimentare cu energie electrică destinată consumului particular ca si iluminatului 

public, de asemenea şi reţelele de telecomunicaţii trebuiesc introduse in subteran. In caz de 

imposibilitate tehnică si numai atunci, pot fi dispuse astfel incat sa urmareasca liniile de cornişă ale 

imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbra ale acoperisurilor. 

- Branşamentele, pe cât posibil trebuiesc ascunse; în caz de imposibilitate tehnică majoră, ele 

trebuiesc plasate la extremitatile faţadelor si vopsite in tonul faţadelor pe care se aplică. 

Reţeaua de alimentare cu gaze 

- Oraşul este alimentat cu gaze naturale din sistemul de conducte magistrale prin intermediul a 

două staţii de reglare-măsurare de 2 bari din care pleaca conducte de medie presiune, care 

servesc consumatorii casnici şi industriali; 

- Se recomandă branşarea noilor investitii la sistemul de alimentare cu gaze al oraşului; 

- Toate conductele in afara imobilelor vor fi amplasate in subteran. 

Sisteme de incălzire 

- Alimentarea cu căldură se mai poate realiza prin racordarea la centralele termice de cvartal sau 

construirea, in cazul dezvoltarii unui ansamblu de construcţii, a unei centrale termice de cvartal; 

- Incalzirea se poate asigura si prin centrale termice proprii. 

Salubritate 

- Orice cladire de locuit precum si orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau recreere, 

trebuie sa fie prevazute cu amenajari pentru colectarea selectivă a deseurilor (hârtie/carton, sticlă, 

plastic, metal și deșeuri menajere). Se va asigura accesul la platformele de colectare a deșeurilor 

pentru vehiculele specializate. 
 

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

 
IS1 :- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă; 

- Spaţiile libere pe care nu se circulă în mod normal se vor planta cel puţin cu vegetaţie joasă 

(gazon, flori, arbuşti, gard-viu). Plantarea arborilor se va face la distanţe corespunzătoare de clădiri, 

în funcţie de specie, dar nu la mai puţin de 3,00 m. 
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- Atât pe domeniul public cât şi pe parcelele private destinate construirii, căile de circulaţie vor fi 

dimensionate la minimum necesar, fără a se afecta inutil suprafeţe de teren care altfel ar putea 

rămâne ca spaţii verzi; 

- Spaţiile verzi propuse vor respecta principiul comasării şi continuităţii, evitându-se dispersarea 

acestora pe suprafeţe mici şi izolate. 

- Căile pietonale de circulaţie de incintă, cele din imediata vecinătate a faţadelor construcţiilor vechi 

şi accesele carosabile pentru trafic uşor se vor rezolva cu îmbrăcăminte discontinuă de tip pavaj 

sau dale, fără straturi de etanşare, astfel încât să se asigure respiraţia naturală a solului pe o 

suprafaţă cât mai extinsă. 

 

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI 

 
IS1  - Este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejurimi, conform RLU afferent PUG 

Mun. Săcele: 

- Împrejmuirile nu vor depăşi îmălţimea de 2,25 m de la nivelul terenului amenajat. Cele de la 

aliniamentul stradal vor fi obligatoriu transparente pentru alte destinaţii decât locuirea. Împrejmuirile 

joase nu vor fi mai scunde de 0,60 m de la nivelul terenului amenajat şi vor fi astfel conformate 

încât să nu existe pericolul împiedicării. 

- Partea de teren rezervată publicului se poate împrejmui şi numai cu elemente vegetale (gard-viu 

sau arbori de aliniament) sau se poate lăsa neîmprejmuită, în aceste situaţie fiind necesară 

semnalizarea corespunzătoare a faptului că se accede pe o proprietate privată. În lipsa împrejmuirii 

nepenetrabile, spaţiile private vor respecta aceleaşi exigenţe de securitate în exploatare ca şi cele 

publice. 

- Aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi in cazul aspectului exterior al 

construcţiei. 

- Toate împrejmuirile propuse la limita domeniului public vor avea continuitate cu solul, fără a 

prezenta găuri sau spaţii libere lăsate sub panourile de închidere. Nu se admit împrejmuiri care prin 

conformare sau finisare atrag atenţia sau distonează cu arhitectura, precum şi cele care prezintă 

materiale de finisaj improprii sau periculoase, cum ar fi placajele ceramice, masele plastice, sârma 

ghimpată. 

- Se interzice vopsirea în culori stridente şi strălucitoare a imprejmuirilor; 

 

ARTICOLUL 15 -  AMPLASAREA DE ELEMENTE PUBLICITARE, MOBILIER URBAN ȘI 

CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU 

 

- Elementele publicitare pot fi amplasate independent sau pe alte construcţii. Pe căile de circulaţie 

pietonală şi spaţii verzi nu se admit elemente publicitare cu părţi dispuse în consolă la înălţime mai 
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mică de 3,00 m de la sol. Nu se admit elemente publicitare care maschează arhitectura 

construcţiilor, respectiv care maschează uşi, ferestre, coloane, ancadramente, frize sau elemente 

decorative. La construcţiile noi, posibilitatea amplasării elementelor publicitare va fi prevăzută prin 

proiect. Elementele publicitare sau orice altă semnalizare situată în zonele de protecţie şi de 

siguranţă ale drumurilor se vor autoriza numai cu avizul administratorului drumului respectiv. 

- Amplasarea mobilierului urban fix (bănci, jardiniere, pergole, adăposturi, jocuri, semnale, artă 

urbană) se supune autorizării şi se face cu respectarea zonificării propuse prin P.U.Z. şi a 

reglementărilor specifice incidente. În toate situaţiile, sunt interzise acele elemente care pot provoca 

accidente prin modul de conformare sau amplasare. 

- Este interzisă în teritoriul studiat prin P.U.Z. amplasarea pe domeniul public sau privat al statului 

sau al localităţii a oricăror construcţii provizorii, inclusiv cele comerciale, cu excepţia celor 

temporare destinate organizărilor de şantier, a copertinelor pentru staţii de transport public şi a 

amenajărilor pentru eventuale situaţii de urgenţă. De asemenea, se interzice amplasarea în afara 

parcelelor private a treptelor şi rampelor de acces în clădiri, a curţilor de lumină, a rezervoarelor 

subterane şi a oricăror elemente adosate clădirilor care afectează domeniul public. 

 

 

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

 

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  

 
IS1 - POT  max 60%  
 

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  

 
IS1 – CUT maxim = 3,5 
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L – SUBZONA LOCUINŢE INDIVIDUALE  
  

 

 
L1 

SUBZONA DE LOCUINŢE ŞI DOTĂRI AFERENTE ÎN CARE 
PREDOMINĂ LOCUINŢELE INDIVIDUALE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME DE 

MAXIM P+1+M 

 

GENERALITATI:  CARACTERUL ZONEI 
Prin funcţiunea de locuire se înţelege: locuinţe, case de vacanţă şi alte construcţii cu 

caracter turistic, spaţii de cazare permanentă sau temporară pentru nevoi sociale, industriale sau 

de apărare cum ar fi: cămine de bătrâni, cămine de nefamilişti, sanatorii, cămine pentru organizarea 

de şantier, cămine de garnizoană. 

 Zona de locuit din prezentul regulament este reglementată din mai multe puncte de vedere, 

astfel: 

 funcţional prin: 

o caracterul locuinţelor: individuale 

o caracterul ţesutului urban: omogen rezidenţial cu echipamente publice aferente 

 morfologic prin: 

o tipul parcelarului: parcelări realizate în anii 1958-1974 pe fostele terenuri agricole 

(fâneţe) 

 configuraţia în raport cu spaţiul stradal: diferenţiată sau nu în raport cu distanţa faţă de 

stradă a clădirilor de pe o parcelă (construcţii principale – construcţii secundare – anexe) 

o volumetria: regim de construire discontinuu, înălţime mică: P+1+M, mod de 

terminare al volumelor de tip acoperiş 

o spaţiul liber: vizibilitate continua 

 calitatea construcţiei prin: 

o arhitectură 

o partiu 

o calitatea materialelor 

o rezistenţa 

o nivel de izolare termică 

o nivel de dotare tehnico-edilitară 

 

Pentru zonele predominant rezidenţiale prezentul regulament are în vedere, pe 

de o parte, necesităţile funcţionale şi spaţial configurative majore ale municipiului Săcele, 
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iar pe de altă parte, asigurarea calităţii locuirii la standarde similare cu mediul urban, 

valorificarea terenului urban, menţinerea valorii proprietăţilor, asigurarea fără 

discriminare a dreptului fiecărui locuitor la însorire, luminare naturală, intimitate, spaţiu 

plantat, acces la echipamente publice sociale şi tehnico-edilitare, securitate personală, 

protecţie faţă de poluare şi riscuri tehnologice.  

 
 Zona de locuit este reprezentată în prezentul regulament de unitatea de referinţă UTR L1 
 
L1 - SUBZONA DE LOCUINŢE ŞI DOTĂRI AFERENTE ÎN CARE PREDOMINĂ LOCUINŢELE 
INDIVIDUALE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME DE MAXIM P+1+M 
 

L1 - Subzona locuințelor existente reprezintă ≈ 3,63 ha, respectiv 14,63 % din total teritoriu 

studiat și cuprinde cea mai mare parte a cvartalului istoric Podu Timişului, respectiv teritoriul deja 

complet structurat cu construcţii de locuinţe dintre Str. Timiş şi Pârâul Timiş, mai puţin zona în curs 

de structurare situată la contact cu Artera de ocolire a Municipiului Braşov (extindere Str. 15 

Noiembrie. 
 

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ. 

 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE. 

 
L1   - locuinţe individuale cu maxim P+1+M niveluri în regim de construire discontinuu 

(izolat): 

- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale; 
 
 
 
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. 

 
L1 - se admite mansardarea clădirilor existente cu condiţia ca aceasta să nu fie o falsă 

mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de 45 grade; 
suprafaţa nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent;  

         -     construcțiile existente se pot extinde, modifica sau desființa, cu pastrarea 

destinației de locuire pentru noile construcții 

- se admit birouri pentru profesiuni liberale organizate in cadrul locuinței 

titularului;  
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- funcţiunile comerciale, serviciile complementare locuirii şi activităţile 

manufacturiere cu suprafaţa desfăşurată peste 250 mp. se pot admite cu 

condiţia elaborării şi aprobării unor documentaţii PUD 
 
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE. 

 
L1 - - se interzic următoarele utilizări: 

- funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţă de 250 mp 

ADC, generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program 
prelungit după orele 22.00, produc poluare; 

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin 
traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi),  

prin utilizarea  incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori 
prin programul de activitate prelungit după orele 22.00; 

- realizarea unor false mansarde; 

- anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă; 

- construcţii provizorii; 

- instalarea în curţi a panourilor pentru reclame; 

- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi 

deteriorând finisajul acestora; 

- 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. 
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SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 

 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)  

 
L1 – Parcelele construibile (conform cap I - Condiţii generale, punctul 9 – Condiţii de 

construibilitate) 
a) să aibă o suprafaţa de min 200 mp 
b) sa aibă orientată latura scurtă către aliniamentul stradal 
c) front minim la stradă: 12m 

Se admit parcele cu o adâncime a lotului mai mare sau cel mult egal cu frontul stradal. 

Parcelările noi create prin dezlipire nu vor avea unghiuri mai mici de 45 grade între laturi şi 

nici laturi mai scurte de 3,00 m. 
 

 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

 
L1     -     Alinierea prin încadrare în fronturile stradale existente sau în retragere după caz de la 

aliniament, în situaţia amplasării în adâncimea parcelelor; 

- Amplasarea construcţiilor de orice fel pe parcelele construibile se va face cu respectarea 

prevederilor privind vecinătăţile cuprinse în Codul Civil, a servituţilor înscrise în cartea 

funciară şi a normelor de securitate la incendiu în vigoare. Înţelegerile dintre proprietari 

neevidenţiate în cartea funciară sau făcute cu încălcarea legislaţiei şi normativelor 

specifice nu reprezintă temei juridic de derogare. 

- Garajele se amplasează fie în corpuri de clădire separată sau în cadrul clădirilor de bază. 

În toate cazurile când este posibil, accesul în garaje se va face din incinta privată, 

evitându-se accesul direct din trotuar. Alte anexe gospodăreşti se vor amplasa la 

construcţiile noi de locuinţe exclusiv în compoziţie volumetrică de tip monobloc, în cadrul 

clădirii de bază sau alipit direct acesteia; 

- Racordarea aliniamentelor la intersectiile strazilor se va face printr-o linie perpendiculară 

pe bisectoarea dintre aliniamente, având lungimea de 6,00 m. pe cele de categoria a III-a; 

 
 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE 

ALE PARCELELOR 

 



S.C. Danina Star S.R.L    J –08/3836/ 92 Brasov  
MUNICIPIUL SĂCELE:  PUZ „PODUL TIMIŞULUI SĂCELE – MODIFICATOR AL PUZ DÂMBUL MORII - TIMIŞ 

PUZ PODUL TIMIŞULUI SĂCELE MODIFICATOR AL PUZ DÂMBU MORII - TIMIŞ 
R.L.U. 

24 

L1 - clădirile izolate se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu cel puţin 

jumătate din înălţimea la cornişă, dar nu cu mai puţin de 3.0 metri; 

- in cazul retragerii de la limita laterală de proprietate aceasta va fi de min. 3,0 m.pentru 

P+1+M niveluri (atunci cand sunt orientate ferestre de la incăperi principale)  

- clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară la o distanţa de cel putin jumatate din 
înălţimea clădirii măsurate la cornişă, dar nu mai putin de 5,00 m. 
- amplasarea construcţiilor de orice fel pe parcelele construibile se va face cu respectarea 

prevederilor privind vecinătăţile cuprinse în Codul Civil, a servituţilor înscrise în cartea funciară şi a 

normelor de securitate la incendiu în vigoare. Înţelegerile dintre proprietari neevidenţiate în cartea 

funciară sau făcute cu încălcarea legislaţiei şi normativelor specifice nu reprezintă temei juridic de 

derogare. 
 
 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  

PARCELĂ.  

 
L1 - distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea la 

cornişă a clădirii celei mai înalte pentru faţadele cu camere locuibile; distanţa se poate 
reduce la jumătate, dar nu la mai puţin de 4.0 metri, dacă fronturile opuse nu au camere 

locuibile 
 
 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 

 
L1 - parcela este construibilă numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 4,0m lăţime 

dintr-o circulaţie publică in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din 

proprietatile învecinate (drum de serivitute înscrisă in cartea funciară) atât pietonal cât şi pentru 

vehicule.  

- Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să accesul vehiculelor de gospodărire 

comunală cu gabarit corespunzător (ridicarea deșeurilor, deszăpezire, vidanjare), precum şi a 

vehiculeor de intervenţie în caz de necesitate (stingerea incendiilor, ambulanţă, poliţie). 

- În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se 

va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3,0m şi o înălţime de 3,5m 

- Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie 

păstrate libere în permanenţă. 

- În nici o situaţie nu se admit accese care nu respectă condiţiile minimale prevăzute de 

Regulamentul general de urbanism, aprobat prin H.G. nr. 525/1996, republicată. 
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- Construcţiile existente care nu respectă condiţiile minime de acces nu vor putea fi obiect al 

modificărilor sau intrării în legalitate decât dacă în acest mod se asigură prin proiect şi remedierile 

necesare privind accesul. Lipsa accesului corespunzător nu poate fi compensată prin măsuri sau 

facilităţi de altă natură. 
 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 

 
L1: - Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionarii diferitelor activităţi se admite numai in 

interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice, respectiv domeniului public; 

- Se vor asigura pe fiecare proprietate privată minimum câte un loc de parcare sau garaj pentru 

fiecare unitate locativă sau familie rezidentă. 

- Vehiculele utilizatorilor clădirilor, ale angajaţilor, furnizorilor sau clienţilor acestora, precum şi ale 

oricăror terţe părţi în relaţie permanentă cu aceştia vor avea prin proiect asigurate locuri de parcare 

corespunzătoare ca dimensionare şi număr cu activitatea desfăşurată;  

- Calculul capacităţii de parcare în funcţie de obiectiv, modul de amplasare si detaliile de proiectare 

se vor asigura in conformitate cu “Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor de 

autoturisme in localităţi urbane” (indicativ P132-93) si Anexa nr. 5 a Regulamentului General de 

Urbanism 

 

 
 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 

 
L1 – - înălţimea maximă a clădirilor va fi P+1+M (max 10 metri la cornișă, max 13 m la coamă); 

nivelul mansardat înscris în volumul acoperişului, în suprafaţă de maxim 60% din aria construită 

 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

 
L1 - se interzice realizarea unor mansarde false; 

- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură 

cu clădirea principală; 

- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea 

clădirilor, garajelor şi anexelor; 
 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 
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L1: toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice. Autorizarea executării 

construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racordare la rețelele edilitare. Nu 

se va putea autoriza dacă prin proiect nu există definită complet soluția de asigurare a 

branșamentului de apă curentă și a racordului la canalizare, în conformitate cu prevederile P.U.Z. şi 

cu avizele de specialitate obţinute. Locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie care sunt servite de 

personal vor beneficia obligatoriu de branşament de energie electrică şi de un sistem de încălzire 

corespunzător. 

- toate locuințele și birourile vor fi prevăzute la interiorul acestora cu încăperi destinate grupurilor 

sanitare, în conformitate cu modul de funcţionare, numărul persoanelor şi normativele sanitare 

specifice în vigoare. 

 

Reţele de apa 

- Orice constructie nouă de locuit si orice local putând servi pentru munca, odihna sau agrement, 

trebuie sa fie racordate la reţeaua publica de distribuţie a apei potabile sau sa-si aiba asigurat 

necesarul din sursa proprie. 

Reţeaua de canalizare menajeră şi pluvială 

- Racordarea la reţeaua de canalizare este obligatorie pentru orice construcţie sau instalatie nouă; 

- Amenajarile pe orice teren trebuiesc astfel realizate incat sa permită scurgerea apelor meteorice 

spre reţeaua publica colectoare a acestora; 

- Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie facuta pe sub trotuare pentru 

a se evita producerea ghetii. 

Reţele electrice, telefonice si CATV 

- Cablurile de alimentare cu energie electrică destinată consumului particular ca si iluminatului 

public, de asemenea şi reţelele de telecomunicaţii trebuiesc introduse in subteran. In caz de 

imposibilitate tehnică si numai atunci, pot fi dispuse astfel incat sa urmareasca liniile de cornişă ale 

imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbra ale acoperisurilor. 

- Branşamentele, pe cât posibil trebuiesc ascunse; în caz de imposibilitate tehnică majoră, ele 

trebuiesc plasate la extremitatile faţadelor si vopsite in tonul faţadelor pe care se aplică. 

Reţeaua de alimentare cu gaze 

- Oraşul este alimentat cu gaze naturale din sistemul de conducte magistrale prin intermediul a 

două staţii de reglare-măsurare de 2 bari din care pleaca conducte de medie presiune, care 

servesc consumatorii casnici şi industriali; 

- Se recomandă branşarea noilor investitii la sistemul de alimentare cu gaze al oraşului; 

- Toate conductele in afara imobilelor vor fi amplasate in subteran. 

Sisteme de incălzire 

- Alimentarea cu căldură se mai poate realiza prin racordarea la centralele termice de cvartal sau 

construirea, in cazul dezvoltarii unui ansamblu de construcţii, a unei centrale termice de cvartal; 
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- Incalzirea se poate asigura si prin centrale termice proprii. 

Salubritate 

- Orice cladire de locuit precum si orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau recreere, 

trebuie sa fie prevazute cu amenajari pentru colectarea selectivă a deseurilor (hârtie/carton, sticlă, 

plastic, metal și deșeuri menajere). Se va asigura accesul la platformele de colectare a deșeurilor 

pentru vehiculele specializate. 
 

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

 
L1 :- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă; 

- Spaţiile libere pe care nu se circulă în mod normal se vor planta cel puţin cu vegetaţie joasă 

(gazon, flori, arbuşti, gard-viu). Plantarea arborilor se va face la distanţe corespunzătoare de clădiri, 

în funcţie de specie, dar nu la mai puţin de 3,00 m. 

- Atât pe domeniul public cât şi pe parcelele private destinate construirii, căile de circulaţie vor fi 

dimensionate la minimum necesar, fără a se afecta inutil suprafeţe de teren care altfel ar putea 

rămâne ca spaţii verzi; 

- Spaţiile verzi propuse vor respecta principiul comasării şi continuităţii, evitându-se dispersarea 

acestora pe suprafeţe mici şi izolate. 

- Căile pietonale de circulaţie de incintă, cele din imediata vecinătate a faţadelor construcţiilor vechi 

şi accesele carosabile pentru trafic uşor se vor rezolva cu îmbrăcăminte discontinuă de tip pavaj 

sau dale, fără straturi de etanşare, astfel încât să se asigure respiraţia naturală a solului pe o 

suprafaţă cât mai extinsă. 
 
 

 

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI 

 
L1  - Este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejurimi, conform RLU afferent PUG 

Mun. Săcele: 

- Imprejmuirile opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii 

funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale; 

- Împrejmuirile nu vor depăşi îmălţimea de 2,25 m de la nivelul terenului amenajat. Cele de la 

aliniamentul stradal vor fi obligatoriu transparente pentru alte destinaţii decât locuirea. Împrejmuirile 

joase nu vor fi mai scunde de 0,60 m de la nivelul terenului amenajat şi vor fi astfel conformate 

încât să nu existe pericolul împiedicării. 

- Aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi in cazul aspectului exterior al 

construcţiei. 
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- Toate împrejmuirile propuse la limita domeniului public vor avea continuitate cu solul, fără a 

prezenta găuri sau spaţii libere lăsate sub panourile de închidere. Nu se admit împrejmuiri care prin 

conformare sau finisare atrag atenţia sau distonează cu arhitectura, precum şi cele care prezintă 

materiale de finisaj improprii sau periculoase, cum ar fi placajele ceramice, masele plastice, sârma 

ghimpată. 

- Se interzice vopsirea în culori stridente şi strălucitoare a imprejmuirilor; 

 

 

ARTICOLUL 15 -  AMPLASAREA DE ELEMENTE PUBLICITARE, MOBILIER URBAN ȘI 

CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU 

 

- Elementele publicitare pot fi amplasate independent sau pe alte construcţii. Pe căile de circulaţie 

pietonală şi spaţii verzi nu se admit elemente publicitare cu părţi dispuse în consolă la înălţime mai 

mică de 3,00 m de la sol. Nu se admit elemente publicitare care maschează arhitectura 

construcţiilor, respectiv care maschează uşi, ferestre, coloane, ancadramente, frize sau elemente 

decorative. La construcţiile noi, posibilitatea amplasării elementelor publicitare va fi prevăzută prin 

proiect. Elementele publicitare sau orice altă semnalizare situată în zonele de protecţie şi de 

siguranţă ale drumurilor se vor autoriza numai cu avizul administratorului drumului respectiv. 

- Amplasarea mobilierului urban fix (bănci, jardiniere, pergole, adăposturi, jocuri, semnale, artă 

urbană) se supune autorizării şi se face cu respectarea zonificării propuse prin P.U.Z. şi a 

reglementărilor specifice incidente. În toate situaţiile, sunt interzise acele elemente care pot provoca 

accidente prin modul de conformare sau amplasare. 

- Este interzisă în teritoriul studiat prin P.U.Z. amplasarea pe domeniul public sau privat al statului 

sau al localităţii a oricăror construcţii provizorii, inclusiv cele comerciale, cu excepţia celor 

temporare destinate organizărilor de şantier, a copertinelor pentru staţii de transport public şi a 

amenajărilor pentru eventuale situaţii de urgenţă. De asemenea, se interzice amplasarea în afara 

parcelelor private a treptelor şi rampelor de acces în clădiri, a curţilor de lumină, a rezervoarelor 

subterane şi a oricăror elemente adosate clădirilor care afectează domeniul public. 

 

 

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

 

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  

 
L1 - POT  max 40%  
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ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  

 
L1 – CUT maxim = 1,0
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M – SUBZONA MIXTĂ  

  

 

 
M 

 

M1 - SUBZONA MIXTĂ  - LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, 
SEDII DE FIRMĂ ȘI MICI UNITĂȚI DE PRESTĂRI SERVICII 

M2 - SUBZONA MIXTĂ  - MICĂ PRODUCȚIE, DEPOZITE, PRESTĂRI 
SERVICII, SEDII DE FIRMĂ, LOCUINȚE DE SERVICIU AFERENTE ȘI 

DOTĂRI TURISTICE ȘI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

 

GENERALITATI:  CARACTERUL ZONEI 

 

Zona mixtă se caracterizează printr-o mare flexibilitate în acceptarea diferitelor funcţiuni de 

interes general şi public, formate din diverse categorii de activităţi conexe locuirii, activități 

comerciale, servicii, sport şi agreement.Totodată, zona mixtă prelungeşte zona centrală şi principalii 

poli urbani şi completează funcţiunea centrelor de cartier. 

 

 Zona mixtă este reprezentată în prezentul regulament de unitățile de referinţă UTR M1 și UTR M2: 
 
M1 - SUBZONA MIXTĂ – LOCUIRE SI 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. 

 M1 ocupa ≈ 1,61 ha, respectiv 6,68 % din total teritoriu studiat 

 

 
M2 - SUBZONA MIXTĂ – 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 



S.C. Danina Star S.R.L    J –08/3836/ 92 Brasov  
MUNICIPIUL SĂCELE:  PUZ „PODUL TIMIŞULUI SĂCELE – MODIFICATOR AL PUZ DÂMBUL MORII - TIMIŞ 

PUZ PODUL TIMIŞULUI SĂCELE MODIFICATOR AL PUZ DÂMBU MORII - TIMIŞ 
R.L.U. 

31 

subzonei mixte de locuinţe, comerţ şi prestări de servicii amintite anterior. 
 M2 ocupă (≈ 2,46 ha, respectiv 9,93 % din total teritoriu studiat 
 

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ. 

 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE. 

 
M1  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 

M1 - Sunt admise următoarele utilizări: 

- locuire pentru zonele cu locuințe existente 

- locuințe de serviciu 

- mici dotări de comerț 

- mici dotări pentru prestări servicii 

- comerț en-detail 

- prestări servicii pentru populație și firme mici 

- spații pentru birouri 
M2 sunt admise: 

- funcțiuni de comerț 

- agrement 

- prestări servicii de orice natură, inclusiv birouri 

- spații depozitare 

- mici anexe de producție aferente 
 
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. 

 
M1+M2  - toate clădirile vor avea la parterul orientat spre strada funcţiuni care admit accesul 

publicului în mod permanent sau conform unui program de funcţionare; 

- se interzice localizarea restaurantelor care comercializeaza bauturi alcoolice la o distanţa 

mai mica de 100 ml de şcoli si de biserici; 
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ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE. 

 
M1+M2 -   se interzic următoarele utilizări: 

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 

- construcţii provizorii de orice natură, cu excepţia celor pentru organizare de şantier pe 

durata existenţei şantierului; 

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi de substanţe inflamabile sau toxice; 

- activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice 

sau din instituţiile publice; 

- depozitări de materiale refolosibile; 

- staţii de întreţinere auto, spălătorii auto, vulcanizari; 

- spălătorii chimice; 

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

- lucrări de terasament de natura să afecteze amenajările din spaţiile publice si construcţiile 

de pe parcelele adiacente; 

- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau 

care impiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 

 

M2 – se interzic locuințele de orice fel 

 

SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 

 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)  

 
M1 + M2 – Pentru alte destinaţii decât locuirea, parcelele vor avea suprafaţa minimă de 400 mp 

pentru comerţ sau birouri şi de 800 mp pentru activităţi de producţie sau depozitare. 
 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

 
M1 - 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. 
M2 -  construcțiile se vor amplasa la minim 5.00 m față de aliniamentul stradal 

M1 + M2 - Racordarea aliniamentelor la intersectiile strazilor se va face printr-o linie perpendiculară 

pe bisectoarea dintre aliniamente, având lungimea de 6,00 m. pe cele de categoria a III-a 
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ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE 

ALE PARCELELOR 

 
M1 – clădirile se vor retrage minim 3.00 m față de limitele posterioare si laterale de proprietate; 

M2 – clădirile se vor retrage minim 2.00 m față de limitele posterioare si laterale de proprietate; 
 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  

PARCELĂ.  

 
M1 + M2 - clădirile vor respecta intre ele distante egale cu jumatate din inălţimea la cornişă a celei 

mai înalte dintre ele. 

- distanţa se poate reduce la 1/4 din inălţime, dar nu mai putin de 3,0 m 
 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 

 
M1 + M2 - parcela este construibilă numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 4,0m 

lăţime dintr-o circulaţie publică in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din 

proprietatile învecinate (drum de serivitute înscrisă in cartea funciară) atât pietonal cât şi pentru 

vehicule.  

- Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să accesul vehiculelor de gospodărire 

comunală cu gabarit corespunzător (ridicarea deșeurilor, deszăpezire, vidanjare), precum şi a 

vehiculeor de intervenţie în caz de necesitate (stingerea incendiilor, ambulanţă, poliţie). 

- În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se 

va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3,0m şi o înălţime de 3,5m 

- Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie 

păstrate libere în permanenţă. 

- În nici o situaţie nu se admit accese care nu respectă condiţiile minimale prevăzute de 

Regulamentul general de urbanism, aprobat prin H.G. nr. 525/1996, republicată. 

- Construcţiile existente care nu respectă condiţiile minime de acces nu vor putea fi obiect al 

modificărilor sau intrării în legalitate decât dacă în acest mod se asigură prin proiect şi remedierile 

necesare privind accesul. Lipsa accesului corespunzător nu poate fi compensată prin măsuri sau 

facilităţi de altă natură. 
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ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 

 

M1 + M2: - 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. 

- Calculul capacităţii de parcare în funcţie de obiectiv, modul de amplasare si detaliile de proiectare 

se vor asigura in conformitate cu “Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor de 

autoturisme in localităţi urbane” (indicativ P132-93) si Anexa nr. 5 a Regulamentului General de 

Urbanism 
 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 

 
M1 – înălţimea maximă a clădirilor va fi P+1+M (nivel mansardat înscris în volumul acoperişului, în 

suprafaţă de maxim 60% din aria construită) sau P+2 (fără mansardă) (12 metri);  
M2 – maxim P+3 (maxim 14.00 m de la nivelul terenului amenajat la cornișă) 

 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

 
M1 + M2 - se interzice realizarea unor mansarde false; 

- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură 

cu clădirea principală; 

- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea 

clădirilor, garajelor şi anexelor; 

 
 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 

 
M1 + M2:.Toate clădirile, indiferent de destinaţie, nu se pot autoriza decât dacă există prin proiect 

definită complet soluţia de asigurare a branşamentului de apă curentă şi a racordului la canalizare, 

în conformitate cu prevederile P.U.Z. şi cu avizele de specialitate obţinute. Locuinţele şi spaţiile cu 

altă destinaţie care sunt servite de personal vor beneficia obligatoriu de branşament de energie 

electrică şi de un sistem de încălzire corespunzător. 

Indiferent de destinaţie, clădirile de locuinţe, birouri, spaţii comerciale şi de producţie vor fi 

prevăzute la interiorul acestora cu încăperi destinate grupurilor sanitare, în conformitate cu modul 

de funcţionare, numărul persoanelor şi normativele sanitare specifice în vigoare. 
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Reţele de apa 

- Orice constructie nouă de locuit si orice local putând servi pentru munca, odihna sau agrement, 

trebuie sa fie racordate la reţeaua publica de distribuţie a apei potabile sau sa-si aiba asigurat 

necesarul din sursa proprie. 

Reţeaua de canalizare menajeră şi pluvială 

- Racordarea la reţeaua de canalizare este obligatorie pentru orice construcţie sau instalatie nouă; 

- Amenajarile pe orice teren trebuiesc astfel realizate incat sa permită scurgerea apelor meteorice 

spre reţeaua publica colectoare a acestora; 

- Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie facuta pe sub trotuare pentru 

a se evita producerea ghetii. 

Reţele electrice, telefonice si CATV 

- Cablurile de alimentare cu energie electrică destinată consumului particular ca si iluminatului 

public, de asemenea şi reţelele de telecomunicaţii trebuiesc introduse in subteran. In caz de 

imposibilitate tehnică si numai atunci, pot fi dispuse astfel incat sa urmareasca liniile de cornişă ale 

imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbra ale acoperisurilor. 

- Branşamentele, pe cât posibil trebuiesc ascunse; în caz de imposibilitate tehnică majoră, ele 

trebuiesc plasate la extremitatile faţadelor si vopsite in tonul faţadelor pe care se aplică. 

Reţeaua de alimentare cu gaze 

- Oraşul este alimentat cu gaze naturale din sistemul de conducte magistrale prin intermediul a 

două staţii de reglare-măsurare de 2 bari din care pleaca conducte de medie presiune, care 

servesc consumatorii casnici şi industriali; 

- Se recomandă branşarea noilor investitii la sistemul de alimentare cu gaze al oraşului; 

- Toate conductele in afara imobilelor vor fi amplasate in subteran. 

Sisteme de incălzire 

- Alimentarea cu căldură se mai poate realiza prin racordarea la centralele termice de cvartal sau 

construirea, in cazul dezvoltarii unui ansamblu de construcţii, a unei centrale termice de cvartal; 

- Incalzirea se poate asigura si prin centrale termice proprii. 

Salubritate 

- Orice cladire de locuit precum si orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau recreere, 

trebuie sa fie prevazute cu amenajari pentru colectarea selectivă a deseurilor (hârtie/carton, sticlă, 

plastic, metal și deșeuri menajere). Se va asigura accesul la platformele de colectare a deșeurilor 

pentru vehiculele specializate. 
 

 

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

 
M1 + M2:- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă; 
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- Spaţiile libere pe care nu se circulă în mod normal se vor planta cel puţin cu vegetaţie joasă 

(gazon, flori, arbuşti, gard-viu). Plantarea arborilor se va face la distanţe corespunzătoare de clădiri, 

în funcţie de specie, dar nu la mai puţin de 3,00 m. 

- Atât pe domeniul public cât şi pe parcelele private destinate construirii, căile de circulaţie vor fi 

dimensionate la minimum necesar, fără a se afecta inutil suprafeţe de teren care altfel ar putea 

rămâne ca spaţii verzi; 

- Spaţiile verzi propuse vor respecta principiul comasării şi continuităţii, evitându-se dispersarea 

acestora pe suprafeţe mici şi izolate. 

- Căile pietonale de circulaţie de incintă, cele din imediata vecinătate a faţadelor construcţiilor vechi 

şi accesele carosabile pentru trafic uşor se vor rezolva cu îmbrăcăminte discontinuă de tip pavaj 

sau dale, fără straturi de etanşare, astfel încât să se asigure respiraţia naturală a solului pe o 

suprafaţă cât mai extinsă. 

 

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI 

 
M1 + M2  - Este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejurimi, conform RLU aferent 

PUG Mun. Săcele: 

- Împrejmuirile nu vor depăşi îmălţimea de 2,25 m de la nivelul terenului amenajat. Cele de la 

aliniamentul stradal vor fi obligatoriu transparente pentru alte destinaţii decât locuirea. Împrejmuirile 

joase nu vor fi mai scunde de 0,60 m de la nivelul terenului amenajat şi vor fi astfel conformate 

încât să nu existe pericolul împiedicării. 

- Pentru parcelele având alte funcţiuni decât locuirea, partea de teren rezervată publicului se poate 

împrejmui şi numai cu elemente vegetale (gard-viu sau arbori de aliniament) sau se poate lăsa 

neîmprejmuită, în aceste situaţie fiind necesară semnalizarea corespunzătoare a faptului că se 

accede pe o proprietate privată. În lipsa împrejmuirii nepenetrabile, spaţiile private vor respecta 

aceleaşi exigenţe de securitate în exploatare ca şi cele publice. 

- Toate împrejmuirile propuse la limita domeniului public vor avea continuitate cu solul, fără a 

prezenta găuri sau spaţii libere lăsate sub panourile de închidere. Nu se admit împrejmuiri care prin 

conformare sau finisare atrag atenţia sau distonează cu arhitectura, precum şi cele care prezintă 

materiale de finisaj improprii sau periculoase, cum ar fi placajele ceramice, masele plastice, sârma 

ghimpată. 

- Aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi in cazul aspectului exterior al 

construcţiei. 

- Se interzice vopsirea în culori stridente şi strălucitoare a imprejmuirilor; 
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ARTICOLUL 15 -  AMPLASAREA DE ELEMENTE PUBLICITARE, MOBILIER URBAN ȘI 

CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU 

 

- Elementele publicitare pot fi amplasate independent sau pe alte construcţii. Pe căile de circulaţie 

pietonală şi spaţii verzi nu se admit elemente publicitare cu părţi dispuse în consolă la înălţime mai 

mică de 3,00 m de la sol. Nu se admit elemente publicitare care maschează arhitectura 

construcţiilor, respectiv care maschează uşi, ferestre, coloane, ancadramente, frize sau elemente 

decorative. La construcţiile noi, posibilitatea amplasării elementelor publicitare va fi prevăzută prin 

proiect. Elementele publicitare sau orice altă semnalizare situată în zonele de protecţie şi de 

siguranţă ale drumurilor se vor autoriza numai cu avizul administratorului drumului respectiv. 

- Amplasarea mobilierului urban fix (bănci, jardiniere, pergole, adăposturi, jocuri, semnale, artă 

urbană) se supune autorizării şi se face cu respectarea zonificării propuse prin P.U.Z. şi a 

reglementărilor specifice incidente. În toate situaţiile, sunt interzise acele elemente care pot provoca 

accidente prin modul de conformare sau amplasare. 

- Este interzisă în teritoriul studiat prin P.U.Z. amplasarea pe domeniul public sau privat al statului 

sau al localităţii a oricăror construcţii provizorii, inclusiv cele comerciale, cu excepţia celor 

temporare destinate organizărilor de şantier, a copertinelor pentru staţii de transport public şi a 

amenajărilor pentru eventuale situaţii de urgenţă. De asemenea, se interzice amplasarea în afara 

parcelelor private a treptelor şi rampelor de acces în clădiri, a curţilor de lumină, a rezervoarelor 

subterane şi a oricăror elemente adosate clădirilor care afectează domeniul public. 

 

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

 

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  

 
M1 - POT  max 50%  

M2 - POT  max 60%  

 

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  

 
M1 – CUT maxim = 2 
M2 – CUT maxim = 3 
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A – SUBZONA PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ ȘI DEPOZITARE 
  

 

 
A 

 

A1 - SUBZONA PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ, DEPOZITE ȘI PRESTĂRI 
SERVICII 

 

GENERALITATI:  CARACTERUL ZONEI 

 

Zona se compune din terenurile ocupate de activităţi productive de bunuri (producţie 

“concretă” incluzând toate categoriile de activităţi industriale conform CAEN) şi servicii (producţie 

“abstractă” cuprinzând activităţi manageriale, comerciale şi tehnice pentru industrie, cercetare, 

servicii pentru distribuţie, expunere şi comercializare, la care se adaugă diverse alte servicii pentru 

salariaţi şi clienţi, etc.). 

 

 Subzona de producție este reprezentată în prezentul regulament de unitățile de referinţă UTR A1: 
 
A1 - SUBZONA DE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ, DEPOZITE ȘI PRESTĂRI SERVICII 

 Aceasta se va construi 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 

 A1 ocupa ≈ 6,54 ha, respectiv 26,38 % din total teritoriu studiat 
 

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ. 

 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE. 

 
A1 – sunt admise și 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. 
 



S.C. Danina Star S.R.L    J –08/3836/ 92 Brasov  
MUNICIPIUL SĂCELE:  PUZ „PODUL TIMIŞULUI SĂCELE – MODIFICATOR AL PUZ DÂMBUL MORII - TIMIŞ 

PUZ PODUL TIMIŞULUI SĂCELE MODIFICATOR AL PUZ DÂMBU MORII - TIMIŞ 
R.L.U. 

39 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. 

 

A1  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. 
 
 
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE. 

 
A1 -   se interzic următoarele utilizări: 

- locuințe de orice fel; 

- comerțul en-detail; 

- activitățile cu risc tehnologic; 

- producția energetică; 

- producția zootehnică; 

- cimitirele; 

- lucrări de terasament de natura să afecteze amenajările din spaţiile publice si construcţiile 

de pe parcelele adiacente; 

- orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau 

care impiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 

 

 

SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 

 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)  

 
A1 - Parcelele vor avea suprafaţa minimă de 800 mp pentru activităţi de producţie sau depozitare. 
 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

 
A1 - Toate construcţiile se vor amplasa în retragere de la aliniamentul stradal, respectiv cu 

minimum 10 m . 
 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE 

ALE PARCELELOR 

 
A1 – clădirile se vor retrage minim 3.00 m față de limitele posterioare si laterale de proprietate; 
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ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  

PARCELĂ.  

 
A1 - clădirile vor respecta intre ele distante egale cu jumatate din inălţimea la cornişă a celei mai 

înalte dintre ele. 

- distanţa se poate reduce la 1/4 din inălţime, dar nu mai putin de 3,0 m 
 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 

 
A1 - parcela este construibilă numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3,5m bandă 

pentru străzi cu dublu sens și de 4,5m bandă pentru sens unic dintr-o circulaţie publică in mod 

direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile învecinate (drum de serivitute 

înscrisă in cartea funciară) atât pietonal cât şi pentru vehicule.  

- Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să accesul vehiculelor de gospodărire 

comunală cu gabarit corespunzător (ridicarea deșeurilor, deszăpezire, vidanjare), precum şi a 

vehiculeor de intervenţie în caz de necesitate (stingerea incendiilor, ambulanţă, poliţie). 

- În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se 

va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3,0m şi o înălţime de 3,5m 

- Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie 

păstrate libere în permanenţă. 

- În nici o situaţie nu se admit accese care nu respectă condiţiile minimale prevăzute de 

Regulamentul general de urbanism, aprobat prin H.G. nr. 525/1996, republicată. 
 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 

 
A1: - Vehiculele utilizatorilor clădirilor, ale angajaţilor, furnizorilor sau clienţilor acestora, precum şi 

ale oricăror terţe părţi în relaţie permanentă cu aceştia vor avea prin proiect asigurate locuri de 

parcare corespunzătoare ca dimensionare şi număr cu activitatea desfăşurată. 

- Calculul capacităţii de parcare în funcţie de obiectiv, modul de amplasare si detaliile de proiectare 

se vor asigura in conformitate cu “Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor de 

autoturisme in localităţi urbane” (indicativ P132-93) si Anexa nr. 5 a Regulamentului General de 

Urbanism 
 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 

 
A1 – înălţimea maximă a clădirilor va fi P+5 (maxim 17.00 m de la nivelul terenului amenajat la 

cornișă, 20 m la coamă) pentru clădirile administrative, 
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P (max 5 la cornișă, max 8 m la coamă) – pentru hale 
 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

 
A1 - se interzice realizarea unor mansarde false; 

- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură 

cu clădirea principală; 

- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea 

clădirilor, garajelor şi anexelor; 

 
 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 

 
A1: Toate clădirile, indiferent de destinaţie, nu se pot autoriza decât dacă există prin proiect definită 

complet soluţia de asigurare a branşamentului de apă curentă şi a racordului la canalizare, în 

conformitate cu prevederile P.U.Z. şi cu avizele de specialitate obţinute. Spațiile care sunt servite 

de personal vor beneficia obligatoriu de branşament de energie electrică şi de un sistem de 

încălzire corespunzător. 

Indiferent de destinaţie vor fi prevăzute la interiorul acestora cu încăperi destinate grupurilor 

sanitare, în conformitate cu modul de funcţionare, numărul persoanelor şi normativele sanitare 

specifice în vigoare. 

 

Reţele de apa 

- Orice constructie nouă de locuit si orice local putând servi pentru munca, odihna sau agrement, 

trebuie sa fie racordate la reţeaua publica de distribuţie a apei potabile sau sa-si aiba asigurat 

necesarul din sursa proprie. 

Reţeaua de canalizare menajeră şi pluvială 

- Racordarea la reţeaua de canalizare este obligatorie pentru orice construcţie sau instalatie nouă; 

- Amenajarile pe orice teren trebuiesc astfel realizate incat sa permită scurgerea apelor meteorice 

spre reţeaua publica colectoare a acestora; 

- Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie facuta pe sub trotuare pentru 

a se evita producerea ghetii. 

Reţele electrice, telefonice si CATV 

- Cablurile de alimentare cu energie electrică destinată consumului particular ca si iluminatului 

public, de asemenea şi reţelele de telecomunicaţii trebuiesc introduse in subteran. In caz de 

imposibilitate tehnică si numai atunci, pot fi dispuse astfel incat sa urmareasca liniile de cornişă ale 

imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbra ale acoperisurilor. 
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- Branşamentele, pe cât posibil trebuiesc ascunse; în caz de imposibilitate tehnică majoră, ele 

trebuiesc plasate la extremitatile faţadelor si vopsite in tonul faţadelor pe care se aplică. 

Reţeaua de alimentare cu gaze 

- Oraşul este alimentat cu gaze naturale din sistemul de conducte magistrale prin intermediul a 

două staţii de reglare-măsurare de 2 bari din care pleaca conducte de medie presiune, care 

servesc consumatorii casnici şi industriali; 

- Se recomandă branşarea noilor investitii la sistemul de alimentare cu gaze al oraşului; 

- Toate conductele in afara imobilelor vor fi amplasate in subteran. 

Sisteme de incălzire 

- Alimentarea cu căldură se mai poate realiza prin racordarea la centralele termice de cvartal sau 

construirea, in cazul dezvoltarii unui ansamblu de construcţii, a unei centrale termice de cvartal; 

- Incalzirea se poate asigura si prin centrale termice proprii. 

Salubritate 

- Orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau recreere, trebuie sa fie prevazute cu 

amenajari pentru colectarea selectivă a deseurilor (hârtie/carton, sticlă, plastic, metal și deșeuri 

menajere). Se va asigura accesul la platformele de colectare a deșeurilor pentru vehiculele 

specializate. 
 

 

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

 
A1: 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. 

-  Atât pe domeniul public cât şi pe parcelele private destinate construirii, căile de circulaţie vor fi 

dimensionate la minimum necesar, fără a se afecta inutil suprafeţe de teren care altfel ar putea 

rămâne ca spaţii verzi. În toate situaţiile când acest lucru este tehnic posibil, în ampriza drumurilor 

se vor crea spaţii verzi de aliniament de minimum 1,00 m care să separe carosabilul. Spaţiile verzi 

propuse vor respecta principiul comasării şi continuităţii, evitându-se dispersarea acestora pe 

suprafeţe mici şi izolate. 

- Căile pietonale de circulaţie de incintă, cele din imediata vecinătate a faţadelor construcţiilor vechi 

şi accesele carosabile pentru trafic uşor se vor rezolva cu îmbrăcăminte discontinuă de tip pavaj 

sau dale, fără straturi de etanşare, astfel încât să se asigure respiraţia naturală a solului pe o 

suprafaţă cât mai extinsă. 

- Spaţiile libere pe care nu se circulă în mod normal se vor planta cel puţin cu vegetaţie joasă 

(gazon, flori, arbuşti, gard-viu). Plantarea arborilor se va face la distanţe corespunzătoare de clădiri, 

în funcţie de specie, dar nu la mai puţin de 3,00 m. 
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ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI 

 
A1  - Este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejurimi, conform RLU aferent PUG 

Mun. Săcele: 

- Împrejmuirile nu vor depăşi îmălţimea de 2,5 m – 3.0 m de la nivelul terenului amenajat. Cele de la 

aliniamentul stradal vor fi obligatoriu transparente. Împrejmuirile joase nu vor fi mai scunde de 0,60 

m de la nivelul terenului amenajat şi vor fi astfel conformate încât să nu existe pericolul împiedicării. 

- Partea de teren rezervată publicului se poate împrejmui şi numai cu elemente vegetale (gard-viu 

sau arbori de aliniament) sau se poate lăsa neîmprejmuită, în aceste situaţie fiind necesară 

semnalizarea corespunzătoare a faptului că se accede pe o proprietate privată. În lipsa împrejmuirii 

nepenetrabile, spaţiile private vor respecta aceleaşi exigenţe de securitate în exploatare ca şi cele 

publice. 

- Toate împrejmuirile propuse la limita domeniului public vor avea continuitate cu solul, fără a 

prezenta găuri sau spaţii libere lăsate sub panourile de închidere. Nu se admit împrejmuiri care prin 

conformare sau finisare atrag atenţia sau distonează cu arhitectura, precum şi cele care prezintă 

materiale de finisaj improprii sau periculoase, cum ar fi placajele ceramice, masele plastice, sârma 

ghimpată. 

- Aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi in cazul aspectului exterior al 

construcţiei. 

- Se interzice vopsirea în culori stridente şi strălucitoare a imprejmuirilor; 

 

ARTICOLUL 15 -  AMPLASAREA DE ELEMENTE PUBLICITARE, MOBILIER URBAN ȘI 

CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU 

 

- Elementele publicitare pot fi amplasate independent sau pe alte construcţii. Pe căile de circulaţie 

pietonală şi spaţii verzi nu se admit elemente publicitare cu părţi dispuse în consolă la înălţime mai 

mică de 3,00 m de la sol. Nu se admit elemente publicitare care maschează arhitectura 

construcţiilor, respectiv care maschează uşi, ferestre, coloane, ancadramente, frize sau elemente 

decorative. La construcţiile noi, posibilitatea amplasării elementelor publicitare va fi prevăzută prin 

proiect. Elementele publicitare sau orice altă semnalizare situată în zonele de protecţie şi de 

siguranţă ale drumurilor se vor autoriza numai cu avizul administratorului drumului respectiv. 

- Amplasarea mobilierului urban fix (bănci, jardiniere, pergole, adăposturi, jocuri, semnale, artă 

urbană) se supune autorizării şi se face cu respectarea zonificării propuse prin P.U.Z. şi a 

reglementărilor specifice incidente. În toate situaţiile, sunt interzise acele elemente care pot provoca 

accidente prin modul de conformare sau amplasare. 
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- Este interzisă în teritoriul studiat prin P.U.Z. amplasarea pe domeniul public sau privat al statului 

sau al localităţii a oricăror construcţii provizorii, inclusiv cele comerciale, cu excepţia celor 

temporare destinate organizărilor de şantier, a copertinelor pentru staţii de transport public şi a 

amenajărilor pentru eventuale situaţii de urgenţă. De asemenea, se interzice amplasarea în afara 

parcelelor private a treptelor şi rampelor de acces în clădiri, a curţilor de lumină, a rezervoarelor 

subterane şi a oricăror elemente adosate clădirilor care afectează domeniul public. 

 

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

 

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  

 
A1 - POT  max 60%  

 

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  

 
A1 – CUT maxim = 4 
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V – ZONA SPAŢIILOR PLANTATE  
  

 

V VP – SUBZONA SPAȚIILOR VERZI DE PROTECȚIE 
 

 
 

GENERALITATI:  CARACTERUL ZONEI 

 

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. 

În faza DTAC pentru obținerea AC se va prezenta planul verde pentru spațiile verzi 

amenajate ce va conține pozițiile de plantare a arborilor, specia, amenajarea peisagistica. 

 
SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ. 

 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE. 

 
VP: sunt admise numai funcţiunile de spaţiu plantat public constând în : 

- spaţii plantate; 

- circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor 

plantate şi accesul la activităţile permise; 

- mobilier urban, amenajări pentru sport,  joc şi odihnă; 
  
 
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. 

 
VP – fără precizări 
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ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE. 

 
VP -   orice alte lucrări în afara celor menționate la art. 1 

 
 

SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 

 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)  

 
VP – nu este cazul 
 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

 
VP – nu este cazul 

 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE 

ALE PARCELELOR 

 
VP – nu este cazul 
 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  

PARCELĂ.  

 
VP – nu este cazul 
 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 

 
VP – conform studiilor de specialitate 

- se va asigura accesul din circulaţiile publice ale aleilor pentru întreţinere, aprovizionare şi 

vor fi tratate ca alei principale 
 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 

 
VP: - parcajele se vor dimensiona şi dispune în afara circulaţiilor publice conform normelor 

specifice si proiectelor de specialitate; 
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- Calculul capacităţii de parcare în funcţie de obiectiv, modul de amplasare si detaliile de proiectare 

se vor asigura in conformitate cu “Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor de 

autoturisme in localităţi urbane” (indicativ P132-93) si Anexa nr. 5 a Regulamentului General de 

Urbanism 
 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 

 
VP – nu este cazul 
 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

 
VP – nu este cazul 
 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 

 
VP - conform studiilor de specialitate avizate conform legii. Se vor asigura: alimentarea cu apă, 

colectarea apelor uzate, telefonie fixă şi iluminat public conform cerinţelor funcţionale ale fiecărei 

categorii de spaţiu plantat în care este admis accesul publicului 

- Căile de circulaţie vor avea asigurat prin proiect sistem de iluminat public în conformitate cu 

nivelul de iluminare necesar. 

- Trotuarele, carosabilul, pistele de ciclişti, parcările precum şi orice platforme, rampe sau trepte 

aferente acestora vor avea prin proiect asigurată scurgerea controlată a apelor meteorice către 

rigole şi / sau guri de scurgere amplasate şi dimensionate corespunzător. 

- Nu se admite amplasarea trotuarului sub nivelul carosabilului străzii sau la mai mult de 15 cm 

deasupra acestuia, decât în situaţia unor drumuri cu declivităţi transversale puternice şi numai dacă 

sunt prevăzute măsuri de protecţie la cădere în gol şi de asigurare a scurgerii apelor meteorice 

corespunzătoare. 
 

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

 
VP plantaţiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spaţii 

plantate; 

- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puţin un arbore la patru locuri de parcare şi 
vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălţime. 

- se recomandă, din considerente ecologice şi de economisire a cheltuielilor de întreţinere de la 

buget, utilizarea speciilor locale adaptate condiţiilor climatice şi favorabile faunei antropofile 

specifice 
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ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI 

 
VP – nu este cazul 

 

ARTICOLUL 15 -  AMPLASAREA DE ELEMENTE PUBLICITARE, MOBILIER URBAN ȘI 

CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU 

 

- Elementele publicitare pot fi amplasate independent sau pe alte construcţii. Pe căile de circulaţie 

pietonală şi spaţii verzi nu se admit elemente publicitare cu părţi dispuse în consolă la înălţime mai 

mică de 3,00 m de la sol. Nu se admit elemente publicitare care maschează arhitectura 

construcţiilor, respectiv care maschează uşi, ferestre, coloane, ancadramente, frize sau elemente 

decorative. La construcţiile noi, posibilitatea amplasării elementelor publicitare va fi prevăzută prin 

proiect. Elementele publicitare sau orice altă semnalizare situată în zonele de protecţie şi de 

siguranţă ale drumurilor se vor autoriza numai cu avizul administratorului drumului respectiv. 

- Amplasarea mobilierului urban fix (bănci, jardiniere, pergole, adăposturi, jocuri, semnale, artă 

urbană) se supune autorizării şi se face cu respectarea zonificării propuse prin P.U.Z. şi a 

reglementărilor specifice incidente. În toate situaţiile, sunt interzise acele elemente care pot provoca 

accidente prin modul de conformare sau amplasare. 

- Este interzisă în teritoriul studiat prin P.U.Z. amplasarea pe domeniul public sau privat al statului 

sau al localităţii a oricăror construcţii provizorii, inclusiv cele comerciale, cu excepţia celor 

temporare destinate organizărilor de şantier, a copertinelor pentru staţii de transport public şi a 

amenajărilor pentru eventuale situaţii de urgenţă. De asemenea, se interzice amplasarea în afara 

parcelelor private a treptelor şi rampelor de acces în clădiri, a curţilor de lumină, a rezervoarelor 

subterane şi a oricăror elemente adosate clădirilor care afectează domeniul public. 
 
SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

 

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  

 
VP – nu este cazul - subzonă cu caracter strict non-edificandi 
 

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  

 
VP – nu este cazul - subzonă cu caracter strict non-edificandi 
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TE – SUBZONA CONSTRUCȚIILOR TEHNICO-EDILITARE 
  

 

 
TE 

 
SUBZONA CONSTRUCȚIILOR TEHNICO-EDILITARE 

 

 
GENERALITATI:  CARACTERUL ZONEI 

 

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 
  
 
SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ. 

 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE. 

 
TE  - transformatoare electrice 

 - decantoare pentru canalizarea pluvială 
 
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. 

 
TE fără precizări 
 
 
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE. 

 
TE – fără precizări 
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SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 

 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)  

 
TE – fără precizări 

 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

 
TE - conform proiectului de specialitate; 

 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE 

ALE PARCELELOR 

 
TE - conform proiectului de specialitate; 
 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  

PARCELĂ.  

 
TE - conform proiectului de specialitate; 
 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 

 
TE – asigurarea acceselor carosabile pentru accesul maşinii de salubritate şi accesul pietonal 

pentru depozitrarea facilă; 

 
 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 

 
TE - nu este cazul ; 
 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 

 
TE –  conform proiectului de specialitate; 

 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
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TE - conform proiectului de specialitate; 

 
 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 

 
TE - conform proiectului de specialitate; 

 

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

 
TE :- conform proiectului de specialitate 

 

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI 

 
TE  - asigurarea protecţiei perimetrale prin împrejmuiri care să împiedice accesul animalelor sau 

depunerea deșeurilor în mod neorganizat 

 

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

 

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  

 
TE - POT  conform proiectului de specialitate 
 

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  

 
TE – CUT  conform proiectului de specialitate 
 



S.C. Danina Star S.R.L    J –08/3836/ 92 Brasov  
MUNICIPIUL SĂCELE:  PUZ „PODUL TIMIŞULUI SĂCELE – MODIFICATOR AL PUZ DÂMBUL MORII - TIMIŞ 

PUZ PODUL TIMIŞULUI SĂCELE MODIFICATOR AL PUZ DÂMBU MORII - TIMIŞ 
R.L.U. 

52 

 
 

C –SUBZONA CĂILOR DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ ȘI A SPAȚIILOR VERZI DE 
PROTECȚIE ADIACENTE 

  

 

 
C 

Ccd – SUBZONA CĂILOR DE CIRCULAŢIE CAROSABILĂ ȘI 
PIETONALĂ 

Ccv - SUBZONA SPAȚIILOR VERZI ADIACENTE CĂILOR RUTIERE 
DE CIRCULAȚIE 

 

 

 

GENERALITATI:  CARACTERUL ZONEI 

 

Zona transporturilor este  reprezentată de reţeaua stradală, formată din caile de circulație si 
spațiile verzi adiacente, UTR Ccd și UTR 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. 
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SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ. 

 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE. 

 
Ccd  - amenajare carosabil pentru asigurarea trasportului rutier: amenajărilor de trafic şi a reţelelor 

de utilităţi (benzi carosabile, parcaje la sol, insule de dirijare, separatoare de sensuri, 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). 
Ccv – spații verzi amenajate adiacente cailor rutiere de circulație CCd: plantații de aliniament, 

inclusiv amenajări ambientale de tip semnal. 
 
 
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. 

 
Ccd + Ccv – fără precizări 

 
 
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE. 

 
Cc+Cp – se interzic: 

- rețele noi de utilități supraterane, cele existente urmând a fi îngropate etapizat în funcţie de 

posibilităţi; 

- 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. 

- orice utilizări care afectează buna funcţionare şi diminuează posibilităţile ulterioare de 

modernizare sau extindere;  

- se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru: 

- lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse 

- modernizarea intersecţiilor; 

- realizarea spaţiilor de parcare; 

- se interzic pe terenurile vizibile din circulaţiile publice rutiere: depozitări de materiale, 

piese sau utilaje degradate, amenajări de şantier abandonate, platforme cu suprafeţe 

deteriorate, construcţii degradate, terenuri lipsite de vegetaţie, gropi de acumulare a 

apelor meteorice, depozite de deşeuri etc.; 

 -  în zona de siguranţă şi protecţie aferentă drumurilor este  interzisă  autorizarea 

următoarelor lucrări: 
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- construcţii, instalaţii, plantaţii sau amenajări care prin amplasare, configuraţie sau 

exploatare impietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului sau 

prezintă riscuri de accidente; 

- panouri independente de reclamă publicitară. 

 

SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 

 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)  

 
Ccd + Ccv – fără precizări; 

 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

 
Ccd + Ccv – fără precizări; 

 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE 

ALE PARCELELOR 

 
Ccd + Ccv – fără precizări; 
 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  

PARCELĂ.  

 
Ccd + Ccv – fără precizări; 
 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 

 
Ccd + Ccv – vor asigura accesul în incinte  

 
 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 

 
Ccd + Ccv – fără precizări; 

 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 
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Ccd + Ccv – fără precizări; 

 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

 
Ccd + Ccv – fără precizări; 
 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 

 
Ccd + Ccv: Căile de circulaţie vor avea asigurat prin proiect sistem de iluminat public în 

conformitate cu nivelul de iluminare necesar. 

Trotuarele, carosabilul, pistele de ciclişti, parcările precum şi orice platforme, rampe sau 

trepte aferente acestora vor avea prin proiect asigurată scurgerea controlată a apelor meteorice 

către rigole şi / sau guri de scurgere amplasate şi dimensionate corespunzător. 

Nu se admite amplasarea trotuarului sub nivelul carosabilului străzii sau la mai mult de 15 

cm deasupra acestuia, decât în situaţia unor drumuri cu declivităţi transversale puternice şi numai 

dacă sunt prevăzute măsuri de protecţie la cădere în gol şi de asigurare a scurgerii apelor 

meteorice corespunzătoare. 

 

 

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

 
Ccd + Ccv:  Pe domeniul public căile de circulaţie vor fi dimensionate la minimum necesar, fără a 

se afecta inutil suprafeţe de teren care altfel ar putea rămâne ca spaţii verzi. În toate situaţiile când 

acest lucru este tehnic posibil, în ampriza drumurilor se vor crea spaţii verzi de aliniament de 

minimum 1,00 m care să separe carosabilul. Spaţiile verzi propuse vor respecta principiul comasării 

şi continuităţii, evitându-se dispersarea acestora pe suprafeţe mici şi izolate. 

 

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI 

 
Ccd + Ccv – fără precizări; 
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ARTICOLUL 15 -  AMPLASAREA DE ELEMENTE PUBLICITARE, MOBILIER URBAN ȘI 

CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU 

 

- Pe căile de circulaţie pietonală şi spaţii verzi nu se admit elemente publicitare cu părţi dispuse în 

consolă la înălţime mai mică de 3,00 m de la sol. Nu se admit elemente publicitare care maschează 

arhitectura construcţiilor, respectiv care maschează uşi, ferestre, coloane, ancadramente, frize sau 

elemente decorative. Elementele publicitare sau orice altă semnalizare situată în zonele de 

protecţie şi de siguranţă ale drumurilor se vor autoriza numai cu avizul administratorului drumului 

respectiv. 

- Amplasarea mobilierului urban fix (bănci, jardiniere, pergole, adăposturi, jocuri, semnale, artă 

urbană) se supune autorizării şi se face cu respectarea zonificării propuse prin P.U.Z. şi a 

reglementărilor specifice incidente. În toate situaţiile, sunt interzise acele elemente care pot provoca 

accidente prin modul de conformare sau amplasare. 

- Este interzisă în teritoriul studiat prin P.U.Z. amplasarea pe domeniul public sau privat al statului 

sau al localităţii a oricăror construcţii provizorii, inclusiv cele comerciale, cu excepţia celor 

temporare destinate organizărilor de şantier, a copertinelor pentru staţii de transport public şi a 

amenajărilor pentru eventuale situaţii de urgenţă. De asemenea, se interzice amplasarea în afara 

parcelelor private a treptelor şi rampelor de acces în clădiri, a curţilor de lumină, a rezervoarelor 

subterane şi a oricăror elemente adosate clădirilor care afectează domeniul public. 

 

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

 

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  

 
Ccd + Ccv – fără precizări; 

 

ARTICOLUL 16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)  

 
Ccd + Ccv – fără precizări; 

 
 
 
 
    Data                                                                                                      Intocmit, 
28.03.2014                    arh. Danina Ormenişan 
Modificari 28.05.2015 
 
 
 


