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MEMORIU DE PREZENTARE 
 
1. INTRODUCERE 
 
1.1. Date de recunoastere a  documentatiei 
 
Denumirea lucrarii:  PUZ-„ CONSTRUIRE BISERICA PAROHIALA SI ASEZAMANT DE  
                                 ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA, CAPELA-PARACLIS”,  
Adresa:                    STR. BARAJULUI, NR. 51A, MUN. SACELE, JUD. BRASOV  
Faza de proiectare: PUZ 
Beneficiar:           PAROHIA ORTODOXA SACELE – GRACINI  PRIN PREOT PAROH                               
 GASPAROVICI VASILE 
Proiectant general: S.C. TOP-FORM S.R.L. 
Pr. nr.                       5/2015 
 
1.2. Obiectul PUZ 
 Planul urbanistic zonal, consta in aprofundarea si rezolvarea complexa a problemelor functionale, 
tehnice si estetice din zona studiata, rezultate din analiza multicriteriala a situatiei existente si a 
disfunctionalitatilor. 
Problemele principale urmarite sunt: 
-POT, CUT, regimul de inaltime, functiune 
-accese carosabile, pietonale, 
-aliniamente stradale. 
-corelarea functiunilor propuse cu cele invecinate si prevederile PUG-ului. 
 
1.3. Surse documentare 

 -PUG nr.36060/2000 aprobat cu HCL nr.23/ 22.02.2001 si HCL nr.4/23.01.2014 ( pentru 
prelungirea termenului de valabilitate) 

 -Plan topografic  
 
2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 
 
2.1. Evolutia zonei 
Avand in vedere procentul mare de locuitori de etnie rroma in cartierul in care este amplasat terenul, 
municipalitatea a atribuit imobilul prin HCL nr. 138/27.11.2014, Parohiei Ortodoxe Sacele-Gracini, cu 
scopul de a se construi un lacas de cult si un asezamant de asistenta sociala si medicala aferent 
lacasului, ansamblu destinat rromilor. 
Tinand cont de oportunitatile de finantare a acestor comunitati defavorizate, este oportuna studierea 
amplasamentului din punct de vedere urbanistic in acest sens pentru a permite demararea investitiei 
propriu- zise. 
2.2. Incadrarea in localitate 
 
Terenul care face obiectivul prezentului studiu se afla in intravilanul mun. Sacele si este proprietatea 
Municipiului Sacele, iar conform HCL 138/27.11.2014 se atribuie folosinta gratuita a terenului catre 
Parohia Ortodoxa Sacele-Garcini.  
 
2.3. Elemente ale cadrului natural 
  Terenul studiat nu prezinta declivitate accentuata, pericole de alunecari de teren sau resurse 
naturale ce pot restrictiona dezvoltarea urbanistica in zona. 
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2.4. Circulatia 
  Accesul se realizeaza din DN1A ( str. Barajului), drum  national cu doua benzi de 
circulatie,respecti cu platforma de 9,00 m din care 7,00 m parte carosabilă şi 2x1,00 m acostamente. 
       DN1A este drum naţional asfaltat care în prezent nu este modernizat sau reabilitat. 
2.5. Ocuparea terenurilor 
Terenul identificat prin CF nr. 106953, nr. cad. 106953 are suprafata de 1000 mp, aflandu-se in 
vecinatatea scolii generale nr. 5 si a gradinitei din cartierul Gracini, cartier cu locuitori preponderent 
de etnie rroma. 
Parcela studiata are acces din drumul national DN1A. 
In incinta a existat un canton silvic care la data prezenta este desfiintat. 
Problemele principale urmarite sunt: 
-POT, CUT, regimul de inaltime, functiune 
-accese carosabile, pietonale, 
-aliniamente stradale. 
-corelarea functiunilor propuse cu cele invecinate si prevederile PUG-ului. 
 
2.6. Echiparea edilitara 
Retele apa-canal: - In zona exista conducta de distributie HDPE De 160 mm ce traverseaza 
marginal imobilul conform aviz nr 1799/11.11.2015 emis de Compania Apa Brasov. 
Retele gaz metan: - in zona pe str. DN1A exista conducta de gaz naturale conform aviz nr. 
310026575 din 27.10.2015 emis de DISTRIGAZ SUD RETELE. 
Retele electrice: - in zona pe str.  DN1A exista LES 0,4kv conform aviz nr.70101517512 din 
30.10.2015 emis de  ELECTRICA BRASOV. 
Romtelecom: - instalatii Tc subterane pe str. DN1A 
 
2.7 Probleme de mediu 
  Zona studiata nu prezinta elemente cu impact asupra mediului. 
 
2.8. Optiuni ale populatiei 
  In cadrul procedurii de avizare a documentatiei PUZ, s-au consultat administratia publica si 
proprietarii din zona realizandu-se publicitatea prezentului document, in urma careia s-a definitivat 
tema de proiectare si forma finala a proiectului. 
  Proiectantul a analizat punctele de vedere ale populatiei si administratie publice in contextul 
legislativ actual, incluzand in documentatia PUZ elemente privind functiunea, caile de circulatie, 
indicii de ocupare a terenului. 
 
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 
 
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 
Deoarece conform PUG Sacele terenul studiat de afla in zona nereglementata din punct de vedere 
urbanistic se impune realizarea si aprobarea unui plan urbanistic zonal, ce va respecta conditiile din 
avizul prealabil de oportunitate nr. 33581 din 28.05.2015 
  In urma realizarii studiilor de fundamentare si a analizei disfunctionalitatilor din zona s-au 
impus urmatoarele: 
-POT, CUT, regimul de inaltime, functiune 
-accese carosabile, pietonale, 
-aliniamente stradale. 
-corelarea functiunilor propuse cu cele invecinate si prevederile PUG-ului. 
3.2. Prevederi ale PUG 
  In PUG -Sacele zona este cuprinsa in UTR 27-teren forestier. 
3.3. Valorificarea cadrului natural 
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  Terenul studiat prezinta o declivitate redusa , nefiind necesare lucrari de terasament majore. 
Caracterul initial al terenului a fost de teren forestier , in incinta a existat un canton silvic care la data 
prezenta este desfiintat,neavand amenajari peisagere. In cadrul dezvoltarii urbane se va tine cont de 
necesitatea realizarii unui cadru construit imbinat cu zone verzi ce va asigura o calitate superioara a 
vietii populatiei din zona. 
 
3.4. Modernizarea circulatiei 
3.4.1.CIRCULATII SI ACCESE: 
  Amenjarea accesului în/din DN1A la terenul studiat se propune a se realize în conformitate cu 
prevederile Normativului AND 600/2010. Organizarea circulaţiei pentru această investiţie se 
fundamenteaza pe caracteristicile traficului actual şi de perspective din zona studiata. 
           In prezent circulatia principală in zona studiata se desfasoara pe DN1A, drum national asfaltat, 
cu profil transversal de drum, cu latimea părţii carosabile de 7,00 m si acostamente de 1,00 m. 
            Astfel păstrând situatia existenta a DN-ului respective platformă, profil longitudinal şi marcaj 
rutier şi conform Normativului AND 600/2010, amenajarea accesului în/din DN1/A la terenul studiat, 
situat în intravilanul  localităţii se propune ca acces simplu pentru relatii stanga şi dreapta, racordare 
circulara cu raza de record in axul drumului R=15,00 m şi pana (pinten) cu lungimea de 35,00 m 
pentru viraj dreapta la intrare si pană (pinten) cu l =35,00 m pentru viraj dreapta la ieşire. 
           Imobilul este amplasat  la distanta de 11,80 m faţă de axul DN-ului.  
           In incinta se vor realiza 5 locuri de parcare si alei pietonale pentru enoriasi. 
 
3.4.2.STATIONAREA AUTOVEHICULELOR: 
In incinta se vor realiza 5 locuri de parcare  pentru enoriasi. 
 
3.5. Zonificare functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici 
 
La solicitarea beneficiarului s-a intocmit tema de proiectare pentru o biserica parohiala cu o suprafat 
de cca. 137 mp cu regim de inaltime parter, o capela-paraclis cu o suprafata de 44mp si un 
asezamant de asistenta sociala si medicala  in regim de inaltime de S+P+E, destinat in principal 
activitatilor de consiliere sociala si medicala a persoanelor cu venit redus sau fara venit din cartier. 
Tinand cont ca rolul istoric al bisericii a fost si va fi de ajutor al persoanelor in nevoie, includerea unui 
asemenea asezamant in ansamblu se justifica cu atat mai mult in acest cartier. 
 

ZONA DE CULT SI ASEZAMANT DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA 
S+P+E 
 

 
    Au fost stabilite valori maxime pentru procentul de ocupare al terenului (P.O.T.) si coeficientul de 
utilizare a terenului (C.U.T.), raportand suprafata construita a cladirii si respectiv suprafata 
desfasurata la suprafata terenului aferent. 
 
Indicii rezultati sunt urmatorii 
 
S+P+1 
P.O.T. Propus maxim = 27% 
C.U.T. Propus parcela =0,4 
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NR. 
CRT 

FUNCTIUNE EXISTENT PROPUS 

mp % mp % 

1. TEREN NECONSTRUIT 1000 100 0 0 

2. CONSTRUCTII 0 0 270 27 

3. CIRCULATII CAROSABILE SI PIETONALE 0 0 260 26 

4. ZONA VERDE  0 0 470 47 

5. TOTAL 1000 100 1000 100 

 

 
 
Conform Ordonantei pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului si urbanismului, 27 august 2008,  in calcularea CUT-ului nu se iau in 
calcul suprafetei construite desfasurate: suprafata subsolurilor cu inaltimea libera de pana la 
1.80m, suprafata subsolurilor cu destinatia stricta pentru gararea autovehiculelor, spatiile tehnice 
sau spatiile destinate protectiei civile, suprafata balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si 
neacoperite, teraselor si copertinelor necirculabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incinta, 
scarile exterioare, trotuarele de protectie. 
 
 

3.6. Dezvoltare echiparii edilitare 
 Toate cladirile vor fi racordate la retele edilitare ale localitatii, prin extinderea acestora.  
Toate bransamentele de electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat.  
 Alimentare cu apa  

Alimentarea cu apa se va realiza printr-un bransament nou amplasat pe conducte de distributie din 
reteua de apa stradala HDPE De 160 mm, conform avizului de principiu nr. 1799/11.11.2015 eliberat 
de Compania Apa Brasov. Pe bransament in caminul de apa pozitionat conform plan de monteaza 
contor de apa pentru masurarea tuturor consumatorilor incintei si robinete de inchidere. 
Necesarul total de apa este: 
Q med. zilnic=0,45 mc/zi 
Q max. zilnic=0,54 mc/zi 
Qmax orar=0,21 mc/h=0,058l/s 
 Evacuarea apelor uzate: 

Apele uzate menajere, se scurg gravitational si sunt colectate prin conducte din tu PVC KG catre 
bazinul vidanjabil, amplasat la 1 m de limita de proprietate, conform planului atasat. 
In punctele de preluare a apelor uzate menajere, de la instalatia interioara, sunt amplasate camine 
de vizitare. 
La  amplasarea bazinului s-a tinut cont de posibilitatea de preluare a apelor uzate in reteua de 
canalizare publica dupa extinderea acesteia in zona amplasamentului. 
Bazinul este perfect etans, acesta fiind din polistif, rezistent la impermeabilitati. 
Instalatia de canalizare este compusa din tuburi din polipropilena ignifuga tip PP . 
Capacitatea utila a bazinului este de 20 mc si impune o vindanjare bilunara. 
Cantitate apa uzata: 
Conform SR 1846/1-2006 volumele de ape uzate menajera sunt; 
Quz zi mediu=0,45 mc/zi 
Quz zi maxim=0,54 mc/zi 
Quz orar maxim=0,21 mc/ora=0,058 l/s 
Evacuarea apelor pluviale: 
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Apele pluviale rezultate de pe suprafetele construite sunt colectate de pe acoperis prin jgheaburi si 
burlane si dirijate catre unctele joase ale amplasamentului in zona verde. 
 

 Gaze naturale: in zona pe str. DN1A exista conducta de gaz naturale conform aviz nr. 
310026575 din 27.10.2015 emis de DISTRIGAZ SUD RETELE,  asigurand ulterior posibilitatea 
racordatii constructiilor la gaz metan in vederea realizarii agentului termic individual. 
 Energie electrica: Conform studiului de solutie  de alimentare cu energie electrica si a 
avizului CTE. 
 
 Telecomunicatii:  In zona exista instalatii Tc subterane pe str. DN1A. 

Alimentarea cu caldura: Sisteme de incalzire propuse in regim individual pe gaz metan si 
electric. 

 
3.7. Protectia mediului 
 Functiunile propuse si categoriile de lucrari necesare a se realiza pe perioada dezvoltarii 
zonei nu genereaza impact semnificativ asupra mediului. Intreaga zona va fi racordata la sistemul 
de canalizare al orasului, va dispune de platforme de colectare controlata a deseurilor, de spatii 
verzi amenajate peisager, de cai de circulatii cu infrastructura caracteristica mediului urban. 
 

3.8. Obiective de utilitate publica 
 

 In zona exista terenuri proprietate privata a persoanelor fizice si juridice si terenuri 
propietate publica. 
 In vederea realizarii cailor de circulatie publice este necesara trecerea unei suprafete de 
teren proprietate privata  in domeniul public , trecere ce se va realiza conform legislatiei in vigoare. 
 

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE 
 

 Documentatia PUZ se inscrie in prevederile PUG municipiul Sacele in vigoare  respectand 
functionalitatea si indicii urbanistici. 

 Categoriile principale de interventie care sustin materializarea programului de dezvoltare 
propus sunt lucrari de extindere a retelelor tehnico-edilitare, lucrari de circulatie terenurilor in 
vederea realizarii cailor de circulatie, realizarea cailor de circulatie. 

 Este prioritara intervetia asupra infrastructurii zonei, pentru a permite in mod real a se 
dezvolta. 

 Se va respecta Regulamentul aferent PUZ, permitandu-se autorizarea directa in zona. 
 
  Intocmit, 
                                                                                                      Arh. Atzberger Magdalena 



 
 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM  
PLAN URBANISTIC ZONAL- „ CONSTRUIRE BISERICA PAROHIALA SI ASEZAMANT 

DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA, CAPELA-PARACLIS”,  
STR. BARAJULUI, NR. 51A, MUN. SACELE, JUD. BRASOV  

 
 

Art.1 Rolul Regulamentului local de urbanism 
 Prezentul regulament local de urbanism cuprinde norme obligatorii pentru 
autorizarea executarii lucrarilor. La autorizarea executarii lucrarilor vor fi respectate toate 
prevederile legislatiei specifice in vigoare. 
 
Art.2 Reguli cu privire la utilizarea terenului intravilan 
1. Utilizari permise: toate tipurile de constructii si amenajari care indeplinesc conditiile 
impuse de lege si de prezentul Regulament. 
2. Utilizari permise cu conditii:  birouri, comerciale, adapost de zi pentru persoane 
defavorizate. 
3. Utilizari interzise: se interzice amplasarea functiunilor de orice fel poluante cu impact 
semnificativ asupra mediului si sanatatii populatiei ( functiuni de productie poluanta sau cu 
pericol mare de explozie). 
 
Art.3 Procentul de ocupare a terenului 
 POT max=27% 
 CUT max= 0,40 
 

Art.4 Asigurarea echiparii edilitare. 
1. Toate constructiile vor fi racordate la utilitati edilitare: apa, canalizare menajera, 
canalizare pluviala, energie electrica, in sistem propriu sau centralizat  
2. Orice investitie privind asigurarea racordarii la utilitati se va face pe cheltuiala 
investitorului conform prevederilor legale in vigoare. 
 
Art.5 Lucrari de utilitate publica 
Lucrari de utilitate publica reprezinta lucrarile de realizare acces din strada existenta. 
 
Art.6 Orientarea fata de punctele cardinale 
Constructiile se vor amplasa cu orientare preponderent catre sud, sud-est, sud-vest, 
evitandu-se dispunerea spatiilor de productie preponderent  catre nord in vederea 
economiei de resurse naturale. 
 

Art.7 Amplasarea fata de drumurile publice (aliniament) 
Alinierea catre strada min. 11,50m din axul strazii. 
 
Art.8 Amplasare fata de aliniament (alinierea) 
Minim 1 m de la aliniament. 
 
Art.9 Amplasarea in interiorul parcelei 
Se vor respecta toate conditiile impuse la art.7, art.8, Codul Civil si normele PSI 
 

Art.10 Accese carosabile 
.Amenjarea accesului în/din DN1A la terenul studiat se propune a se realize în 
conformitate cu prevederile Normativului AND 600/2010. Organizarea circulaţiei pentru 
această investiţie se fundamenteaza pe caracteristicile traficului actual şi de perspective 
din zona studiata. 



           In prezent circulatia principală in zona studiata se desfasoara pe DN1A, drum 
national asfaltat, cu profil transversal de drum, cu latimea părţii carosabile de 7,00 m si 
acostamente de 1,00 m. 
            Astfel păstrând situatia existenta a DN-ului respective platformă, profil longitudinal 
şi marcaj rutier şi conform Normativului AND 600/2010, amenajarea accesului în/din 
DN1/A la terenul studiat, situat în intravilanul  localităţii se propune ca acces simplu pentru 
relatii stanga şi dreapta, racordare circulara cu raza de record in axul drumului R=15,00 m 
şi pana (pinten) cu lungimea de 35,00 m pentru viraj dreapta la intrare si pană (pinten) cu l 
=35,00 m pentru viraj dreapta la ieşire. 
           Imobilul este amplasat  la distanta de 11,80 m faţă de axul DN-ului.  
           In incinta se vor realiza 5 locuri de parcare si alei pietonale pentru enoriasi. 
 
Art.11 Accese pietonale 
Se vor asigura accesele pietonale facile la constructii, spatiile verzi respectand Normativul 
pentru proiectarea si adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele 
persoanelor cu handicap” indicativ NP 05 1. 
 
Art.12 Parcelare 
Suprafata minima a unui lot construibil este de 1000mp. 
 
Art.13 Inaltimea constructiilor 
Inaltimea maxima a constructiilor: S+P+E 
 
Art.14 Aspectul exterior al constructiilor 
 autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior 
nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei 
 se vor folosi materiale durabile si care prin tehnologia de fabricatie si punerea in 
opera nu afecteaza sanatatea  populatiei si mediul inconjurator. 
 
Art.15 Parcaje 
 Parcajele se vor realiza in  incinta se vor realiza 5 locuri . 
 
Art.17 Imprejmuiri 
 Se vor realiza imprejmuiri transparente cu o inaltime de max. 1.80m.  
 
Art.18 Autorizarea directa 
 Se va autoriza direct executarea constructiilor ce respecta prevederile din prezentul 
Regulament. 
 In cazul solicitarii schimbarii prevederilor PUZ si Regulament se va intocmi PUZ-
modificator care va fi avizat si aprobat conform legislatiei in vigoare. 

 
 
 
        intocmit, 
        Arh. Atzberger Magdalena 
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