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SIMÓ NOÉMI BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ 
mun. Sighișoara, str Ana Ipătescu, nr 75, jud Mureș 
CIF 26628948, tel 0729 063 169 
  
 
 
 

MEMORIU GENERAL 
 
 

1.DATE GENERALE 
 
          1.1- Date de recunoaștere a documentației: 
 
Denumirea lucrării: Plan Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI DOTĂRI 

COMPLEMETARE  - str. Al. I. LĂPEDATU, mun. SĂCELE  
Amplasament:  mun. SĂCELE, str. Al. I. LĂPEDATU, nr 38, jud. BRAȘOV 
Inițiator:   BALÁZS ZOLTÁN  
Beneficiar:   U.A.T. MUNICIPIUL SĂCELE 
Proiectant arhitectură: SIMÓ NOÉMI BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ 
Nr. proiect:    01/ 2015 
Faza:    P.U.Z. (Plan Urbanistic Zonal)  

 
 
La comanda imițiatorului PUZ-ului și pe baza temei de proiectare, precum și a 

Certificatului de Urbanism nr.352 din 10.09.2015, s-a intocmit prezentul P.U.Z. (Plan Urbanistic 
Zonal)  in  vederea implementarii unei investiții a familiei BALÁZS ZOLTÁN și IOLANDA 
constând în construirea unei clădiri de funcțiune mixtă și a unei locuințe cu toate utilitățile 
necesare. 

 
 1.2– Amplasamentul  
 Terenul  se afla situat în intravilanul municipiului Săcele, în zona centrală a localității, 
cuprinsă în Unitatea Teritorială de Referință (UTR) nr. 12 – conform Planului Urbanistic 
General al municipiului Săcele. 
Parcela studiată se situează adiacent străzii Al. I. Lapedatu, în partea de est a acestuia. Este 
înscrisă în CF nr 111805 a localității Săcele, nr cad 111805, cu suprafața de 1013mp și este 
proprietatea particulară a lui Balázs Zoltán și Balázs Iolanda conform extrasului CF anexat. 

Terenul are formă dreptunghiulară, cu front stradal de 14,41mp. Lungimea parcelei este 
de 68,12m pe partea de Nord și 72,47m pe partea de Sud, perpendicular pe frontul stradal.  

Accesul pe teren se face din str. Al. I. Lapedatu. 
 Parcela este liberă de sarcini și se învecinează cu proprietăți particulare în partea de 
Nord,Est și Sud. La Vestul parcelei se află drumul public str. Al. I. Lapedatu. 
 
 1.3 – Obiectivul P.U.Z.-ului 

Prezenta documentație s-a întocmit având la baza tema de proiectare pentru :  
 

"Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI DOTĂRI COMPLEMETARE  -  
str. Al. I. LAPEDATU", mun. SĂCELE 

 
 

 Conform Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiul Săcele -documentatia cu  
nr. 36060/2000, aprobat prin HCL 23/22.02.2001, respectiv HCL nr 4/23.01.2014 privind 
prelungirea termenului de valabilitate a PUG,  și în Certificatul de Urbanism nr 352/10.09.2015 
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emis de Primăria Municipiului Săcele se certifică regimul economic al parcelei ca fiind un teren 
curți-construcții, cuprins în UTR 12 – zonă centrală a localității cu dotări de interes orășenesc 
și construcții de locuințe individuale. 
 Planul Urbanistic General al municipiului Săcele prevede că orice construcție sau 
amenajare situată în UTR 12 se poate autoriza numai pe baza unor documentații PUZ (Plan 
Urbanistic Zonal) sau PUD (Plan Urbanistic de Detaliu) aprobate. 
 Prezentul P.U.Z. cuprinde reglementări asupra zonei studiate, referitoare la: 
amplasarea construcțiilor în interiorul proprietății, organizarea arhitectural-urbanistică, 
amplasarea și dimensionarea volumelor construite, organizarea accesului pe parcelă, 
dezvoltarea infrastructurii edilitare, utilizarea terenului, amenajări exterioare și zone verzi. 
 
 1.4 – Surse de documentare  
Documentațiile elaborate anterior sunt: 
- Planul Urbanistic General al Municipiului Săcele- documentatia cu nr. 36060/2000, aprobat 
prin HCL 23/22.02.2001, respectiv HCL nr 4/23.01.2014 de prelungire a termenului de 
valabilitate a PUG 
- Reglementarea tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului 
urbanistic zonal”, ind.GM – 010 – 2000, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/16.08. 2000. 
- HGR 525/1996 – Regulamentul general de urbanism, 
- Legea 350/2001 republicată privind amenajarea teritoriului și urbanismul 
- Legea 50/1991 republicată privind autorizarea construcțiilor 
- suportul topografic, studiul geotehnic, 
 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE 
 

 2.1. Evoluția zonei: 
 Zona studiată cuprinde în principal locuințe individuale cu regimul de înălțime parter, 
P+M, sau P+1E și dotări aferente (ex: mic comerț, farmacie, alimentație publică, alte servicii), 
precum și dotări de interés orășenec: primărie, școală generală, liceu, grădiniță, sediu 
pompieri, etc. 
 Parcela studiată se află în vecinătatea unor locuințe individuale. În imediata apropiere 
se mai găsesc și câteva mici magazine. 
 Terenul studiat este liber de contrucții și de sarcini. 
 

2.2. Încadrare în localitate 
Amplasamentul se afla situat în satul Cernatu, zona centrală a municipiului Săcele, la 

distanță de cca 250 m față de Piața Libertății, spre Nord. 
În zona Pieței Libertății se află majoritatea instituțiilor publice ale municipiului: primăria, 

poliția, sediul pompierilor, precum și clădiri cu funcțiuni comerciale, alimentație publică, instituții 
de învățământ, sedii de bănci sau alte servicii. 

Construcțiile de pe strada Al. I. Lăpedatu sunt în general clădiri de locuințe individuale 
cu regimul de înălțime parter, P+M sau P+1E. 

Terenul ce face obiectul prezentului studiu este un teren liber de construcții, situat în 
vecinătatea unor locuințe individuale. 

Accesul auto și pietonal pe parcelă se face din strada Al. I. Lăpedatu. 
 

     2.3. Elemente ale cadrului natural 
 Terenul fiind o parcelă cu dimensiuni obișnuite și cu destinația de teren pentru 
construcții de locuințe și funcțiuni complementare, nu prezintă elemente care să creeze un 
cadru natural deosebit.  
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2.4. Circulația 
Parcela care face obiectul prezentei documentații se află adiacent străzii Al. I. 

Lăpedatu, din care se face accesul auto și pietonal pe lot. 
Drumul are 2 benzi de circulație, câte una pe sens. Între Piața Libertății și str Gh. Doja, 

strada Al. I. Lăpedatu este mai largă, porțiunea din mijloc are destinația de parcare iar pe 
benzile adiacente se poate circula în regim de sens unic în cele 2 direcții.Benzile de circulație 
sunt flancate de alte locuri de parcare adiacente trotuarelor, în lungul acestora. Partea 
carosabilă are lățime variabilă, în dreptul parcelei studiate având 19,00m. 

Trotuarele au lățimea de cca 2,50m pe ambele părți ale carosabilului. Pe partea de Vest 
a străzii Al. I. Lăpedatu trotuarul este pe alocuri mai larg și pe mijloc are o bandă de spațiu 
verde de cca 2,00-3,00m lățime. Pe partea estică a străzii, adiacent trotuarului sunt plantații 
punctuale de arbuști și de pomi decorativi. 

 
2.5. Ocuparea terenurilor 

Zonificarea funcțională cuprinde următoarele:  
  - teren liber neconstruit  
  - drum public – str Al. I. Lăpedatu 
Terenul în suprafață de 1013,00mp este liber de construcții și sarcini. 
 

2.6. Echipare edilitară 
2.6.1. Alimentare cu apă 

 Pe strada Al. I. Lăpedatu există rețea centralizată de alimentare cu apă potabilă, 
conductă de fontă D=100mm, – conform aviz Compania Apa Brașov nr 1709/14.10.2015 

2.6.2. Canalizare 
În municipiul Săcele, în zona studiată există un sistem centralizat de colectare și 

evacuare ape uzate menajere, conductă D=250mm, amplasat pe str. Al. I. Lăpedatu (conform 
aviz de amplasament nr 1709/14.10.2015emis de către Compania Apa Brașov).  

2.6.3. Alimentare cu energie termică și gaze naturale 
 Pe strada Al. I. Lăpedatu există rețea de gaze naturale, conductă de presiune redusă 

din OL – conform avizul de amplasament nr 309976257/30.09.2015 emis de Compania 
Distrigaz Sud. 
 2.6.4. Alimentare cu energie electrică 
 Pe amplasamentul studiat există o rețea  electrică subterană de medie (LES 20kV) și 
una de joasă tensiune (LES jt),  conform aviz de amplasament nr 70101517286/09.10.2015 
emis de către SC Electrica SA SDEE Brașov.  

2.6.5. Rețele de telecomunicație 
În municipiul Săcele există rețea de telefonie fixă și mobilă. 
2.6.6. Principale disfunctionalitati 

 Principala disfuncționalitate este lipsa unei continuități pe aliniamentul stradal, parcela 
nefiind construită. 
 
 2.7. Probleme de mediu 
 Pe amplasamentul studiat cadrul construit este inexistent, așa cum s-a menționat 
anterior, deci nu există surse de poluare care să afecteze mediul înconjurător.  
 Zona nu este afectată nici de riscuri naturale – alunecări de teren, etc. terenul fiind 
aproape plat. 

Nu este cazul unor valori de patrimoniu, sau situri istorice ori arheologice, care să 
necesite protecție. 
 
 2.8. Opțiuni ale populației 

Investiția care face obiectul prezentei documentații se face publică prin intermediul 
Primăriei Municipiului Săcele și în presa locală, prin anunțarea intenției de construire a unei 
locuințe și a unei clădiri cu funcțiune mixtă. Se va respecta procedura de consultare a 



  4 

populației conform prevederilor Legii nr 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, 
Ordinul MRDT nr 2701/2010 și Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului aprobat prin HCL 
102/25.08.2011. 

 
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

 
 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 
 Studiile urbanistice intocmite anterior cuprind Planul Urbanistic General al municipiului 
Săcele, care evidențiază zona ca fiind una centrală a localității Săcele cu dotări de interes 
orășenesc și construcții de locuințe, o zonă construită dens. PUG-ul prevede că în această 
zonă se propune pentru menținere funcțiunea de locuire și se pot autoriza cu precădere 
construcții pentru dotări cu regim de înălțime de maxim P+2 nivele. Orice construcție sau 
amenajare se poate autoriza pe baza unui PUZ sau PUD aprobat. UTR 12 se învecinează cu 
UTR 13 care este propus a deveni extinderea centrului orășenesc.  
Pentru terenul strudiat s-a realizat ridicarea topografică și strudiul geotehnic, documentații care 
se anexează. 

3.2. Valorificarea cadrului natural 
 Pe terenul studiat nu există elemente deosebite ale cadrului natural care s-ar putea 
propune pentru valorificare. Prin realizarea investitiei proiectate nu este afectat cadrul natural 
existent. În partea estică a parcelei, similar cu parcelele învecinate, se vor menține plantațiile 
de pomi și suprafețele înierbate, destinatia acestei zone fiind de gradina. 
 3.3. Modernizarea circulatiei 

Accesul principal la amplasament se menține din strada Al. I. Lăpedatu.  
Circulatia carosabila: 
 Str Al. I. Lăpedatu până la intersecția cu str Gh. Doja are 2 benzi de circulație de 3,50m 
fiecare și 3 benzi de parcări: 2 în lateral și una pe mijloc între benzile de circulație. Este o 
stradă cu stratul de uzură de asfaltat, cu trotuare pavate, de minim 2,50m pe ambele părți, 
flancate de zone verzi în formă de bandă sau punctuale în funcție de lățimea trotuarelor. 
Ampriza drumului este variabilă, minimul fiind de 26,00m. 
 Organizarea circulației rutiere și pietonale se menține. 
Parcaje: 
 Numarul locurilor de parcare stabilit, conform Regulamentului General de Urbanism 
525/1996, in functie de destinatia cladirilor este asigurat in incinta prin amplasarea locurilor de 
parcare pe platforma amenajata între cele 2 construcții propuse. S-au propus 3 locuri de 
parcare în incintă, care vor deservi construcția cu funcțiune mixtă și construcția de locuință. 
  
 3.4. ZONIFICARE FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, 
        INDICI URBANISTICI 
           Terenul reglementat cuprinde: 
- o parcela proprietate privată a lui Balázs Zoltán și Iolanda, în suprafață de 1013,00mp  
- un drum public reprezentat prin strada Al. I. Lăpedatu de 2797,00mp  
- zonă verde publică de 190mp constituit din zonele înierbate adiacente troruarelor. 
 Proiectul are ca obiectiv o investiție nouă pe parcela privată neconstruită, compusă din 
construirea a 2 clădiri în 2 etape. Prima etapa este constituita dintr- o construcție de locuință 
unifamilială cu regimul de înălțime D+P+E, cu aria construită de Ac max =220,00mp, și aria 
desfășurată de Ad max = 500,00mp. Amplasarea acestuia se va face la 20,00m retras de 
stradă, la 60cm distanță de limita de proprietate dinspre Nord, respectând Codul Civil. În etapa 
a doua se va construi o clădire cu regim de înălțime P+1E adiacent frontului stradal, cu 
funcțiune mixtă: mic comerț sau birouri la parter și locuință la etaj. Aria construită va fi  
Ac max=100,00mp și aria desfășurată Ad max=200,00mp. Construcția va fi amplasată pe 
frontul stradal, paralel cu limita de proprietate de la partea de Nord, retrasă la 60cm de acesta, 
conform Cod Civil. 
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 Partea de Sud a parcelei, zona dintre clădirile propuse și limita de proprietate se va 
utiliza pentru accesul carosabil pe parcelă, unde se va amenaja o alee semicarosabilă. Astfel 
se va asigura distanta dintre cladirile de pe parcela si parcela vecina si însorirea construcțiilor.  
 Zona între cele 2 clădiri de pe parcela studiata, aflate la o distanță de 10,00m, se va 
amenja ca parcare pentru 3 autoturisme și platformă de depozitare deșeuri. 
 În partea de Est a parcelei se va amenaja o zonă verde, cu arbori, arbuști și zone 
înierbate. 
 Clădirile se vor racorda la utilitățile publice existente în zonă. 

Configurația propusă respectă modul de amplasare a construcțiilor pe teren în zona 
studiată. Prin realizarea investiției se reîntregește frontul stradal al străzii Al. I. Lăpedatu. 

 
Zonificarea functionala cuprinde: 

a. Subzona edificabilă cu destinație de locuințe individuale cu regim mic de înălțime 
și dotări complementare 
Subzona este constituită de o suprafață de 415,00mp de teren aflat pe proprietatea 
privată a lui Balázs Zoltán și Iolanda, adiacent frontului stradal, retras cu 60cm față de 
limita de proprietate dispre Nord, și 3,75m față de limita de proprietate dinspre sud. Aici 
se pot construi clădiri cu funcțiune de locuință unifamilială și clădiri cu funcțiune mixtă : 
locuință si comerț sau birouri. Regimul de înălțime maxim este de P+1E. Regimul de 
aliniere este reprezentat de limita de propritete dinspre Vest, spre strada. Procentul de 
ocupare al terenului (POT) realizat este de 31%, POT maxim este 40%. Coeficientul de 
ocupare al terenului (CUT) realizat este de 0,69, iar CUT maxim este de 1. 

b. Subzona circulațiilor rutiere și pietonale aferente 
Subzona aceasta cuprinde strada Al I. Lăpedatu cu benzile de circulație, trotuarele 
aferente și zonele de parcare publică aflate pe stradă și terenul privat semicarosabil de 
pe parcela proprietate privată a lui Balázs Zoltán și Iolanda, aflată între Subzona 
edificabilă și limita de proprietate dinpre Sud precum și platformele pavate în jurul 
construcțiilor, parcajele din interiorul incintei, trotuarele de gardă aferente clădirilor. 

c. Subzona de spații verzi publice și private 
Subzona de spații verzi publice cuprinde zonele înierbate și plantate cu pomi adiecente 
trotuarelor străzii Al. I. Lăpedatu și spațiul verde privat aflat la partea de Est a incintei 
studiate. 

d.  Subzona de gospodărie comunală cuprinde o platformă de 3,00mp amenjată în incinta 
privată a lui Balázs Zoltán și Iolanda, între construcțiile propuse, având destinația de 
platformă pentru colectare de deșeuri. 

Bilant teritorial: 
Nr. 
Crt 

 
ZONE FUNCTIONALE 

 

 
EXISTENT 

mp 

 
EXISTENT 

% 

 
PROPUS 

mp 

 
PROPUS

% 
1. Subzonă teren liber cu destinație 

curți construcții și teren arabil 
1 013 25 - - 

3. Subzonă edificabilă cu destinație de 
locuințe individuale cu regim mic de 
înălțime și dotări complementare 

- - 415 11

4. Subzona circulațiilor rutiere și 
pietonale aferente 

2 797 71   3 092 77

5. Subzona spații verzi publice și 
private 

190 4 490 12

6. Subzona gospodărie comunală - - 3 0
 TOTAL  ZONA REGLEMENTATA 

PRIN P.U.Z. 
4 000 100 4000 100

 Descrierea detaliata a zonificarii functionale propuse si a elementelor care o definesc se 
regaseste in capitolul “Regulament local de urbanism aferent P.U.Z.” 
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 Indici urbanistici: 
 In urma propunerilor facute prin  amplasarea constructiilor, a drumurilor si spatiilor verzi, 
indicii urbanistici realizați și maximi sunt:    
     P.O.T  realizat  = 31%      C.U.T.  realizat = 0,69 
     P.O.T.   maxim = 40 %     C.U.T.   maxim = 1 

 
 3.5. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE 
 3.5.1. Alimentare cu apa 

Pentru alimentarea obiectivului cu apa potabila se va executa un branșament la rețeaua 
de apă potabilă existentă pe strada Alexandru I. Lăpedatu. Debitul de  
Qzi med=0,72mc/zi se va asigura prin branșamentul din polietilenă de înaltă densitate și 
dimensionat corespunzător. Debitul maxim Qzi max=0,83mc/zi. Racordul de apă de PEHD va 
avea D=40mm, Pn 10 bar.  
 3.5.2. Canalizare 
 Rețeaua de canalizare menajeră se va racorda la colectorul public existent pe strada Al. 
I. Lăpedatu. Debitul de apă uzată menajeră este de Qzi med= 0,72 mc/zi și  
Qzi max=0,83 mc/zi. Căminele de vizitare aferente branșamentelor de apă și canalizare se vor 
amplasa la distanța de 1,00m de limita proprietății în incintă. 
 Apele pluviale colectate de pe acoperișuri și platforme pavate din incinta privată vor fi 
dirijate către spațiile verzi aflate pe parcelă. 
 3.5.3. Alimentare cu energie termica si gaze naturale 

Pentru prepararea hranei și a energiei termice se va realiza un branșament racordat la 
rețeaua de gaze naturale existente pe strada Al. I. Lăpedatu. Branșamentul se va proiecta în 
faza următoare de către firme specializate autorizate. 

3.5.4. Alimentare cu energie electrica 
 S-a propus racordarea obiectivului la reteaua existenta in zonă. 
Solutia de alimentare cu energie electrica pentru dezvoltarea propusa se va stabili in 
conformitate cu studiul de solutie elaborat de catre o firma atestata ANRE si  avizat in comisia 
CTE a operatorului de retea de distributie licentiat in zona, respectiv   S.C. FDEE ELECTRICA 
Transilvania Sud S.A.  
 3.5.5. Retele de telecomunicatie 
 Există posibilitatea de racordare la rețeaua de telecomunicații existente pe strada Al. I. 
Lăpedatu. 
 
 

3.6 - PROTECTIA MEDIULUI 
Proiectul, fiind o investiție cu funcțiune nepoluantă, locuire și dotări complementare, nu 

intră sub incidenta HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si 
private asupra mediului.     
 Se vor utiliza materiale de constructii durabile si de buna calitate. Echipamentele 
utilzate vor respecta standardele de mediu aflate in vigoare. Emisiile de gaze provenite de la 
centralele termice individuale nu vor depăși limitele admise prin normative. 
 Toate instalatiile pozate in sol (canalizare menajera ) vor fi etanse, nu se vor permite 
scurgeri sau infiltratii in sol. 

Evacuarea apelor pluviale de pe cladiri se va face prin  jgheaburile si burlanele de la 
exteriorul constructiilor, de unde sunt preluate prin rigole si duse la zonele verzi de pe parcelă. 
 Colectarea deseurilor menajere se va face controlat, in pubele cantonate pe o platforma 
gospodareasca special amenajata in incinta , iar transportul acestora se va sigura pe baza 
unui contract incheiat intre beneficiar si firma de salubritate care asigura serviciul in zona. 
 Pe terenul proprietate privată s-au propus zone verzi spre limita de proprietate spre Est, 
în suprafață totală de 300,00mp. Suprafața de spațiu verde va fi de minim 2mp/locuitor și nu 
mai puțin de 10% din suprafața totală a parcelei. Suprafata spațiilor verzi publice este 
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compusă din fâșiile înierbate și plantațiile punctuale de pomi adiacente trotuarelor publice de 
pe strada Al. I. Lăpedatu. În total suprafața zonelor verzi publice și private amenajate este de 
12% din suprafata totala a terenului reglementat. 
 
 3.7. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA 
Tipul de proprietate al terenurilor: 
 Zona reglementată cuprinde parcela proprietate privata a persoanelor fizice Balázs 
Zoltán și Iolanda precum și terenul proprietate publică: str. Al. I. Lăpedatu studiata pe 50m 
stanga-dreapta proprietatii in functie de avizul de oportunitate emis de catre Primaria Mun. 
Sacele. 

Retelele edilitare care sunt necesare sa se realizeze nu sunt de utilitate publica. 
Circulatia terenurilor 
 Pentru realizarea propunerilor de urbanism din prezentul proiect nu este necesar ca 
terenuri sau parti din acestea sa fie trecute în domeniul public. Nu este necesar ca regimul 
juridic al terenurilor să sufere modificări. 
  
 

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE 
 În vederea stabilirii categoriilor de intervenție a reglementărilor impuse s-au facut 
analize cu privire la: 
 -incadrarea zonei in P.U.G. -ul  municipiului Săcele 
 -analiza situației existente 
 -circulația carosabilă 
 -mobilarea subzonelor conform zonificarii funcționale cu constructii specifice 
 -identificarea tipului de proprietate a terenului 
 -construirea pe teren liber 
 

Pe baza documentației de față, aprobată, a avizelor de utilități, precum și a 
celorlalte aprobări și avize solicitate prin Certificatul de Urbanism emis de Primăria 
Municipiului Săcele se poate trece la elaborarea proiectului pentru D.T.A.C. 
(Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire) pentru obiectivele 
propuse. 

 
 

  Șef proiect,      Întocmit:   
arh. Noémi Ugrai     arh. Noémi Ugrai 
 


