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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 „Zona intersecție str. Zizinului – str. Câmpului, Săcele”, conform Certificatului de 

Urbansim nr. 294 din 04.07.2013 şi a avizului prealabil de oportunitate nr. 16316/09.07.2012. La 

solicitarea iniţiatorului şi a beneficiarului, Municipiul Săcele pprreezzeennttuull  ppllaann  uurrbbaanniissttiicc  zzoonnaall  aarree  ccaa  

oobbiieecctt  aaccttuuaalliizzaarreeaa  şşii  ccoommpplleettaarreeaa  rreegglleemmeennttăărriilloorr  uurrbbaanniissttiiccee  ppeennttrruu  oo  zzoonnăă  ddiinn  ccaarree  oo  ppaarrttee  eessttee  

ssuubb  iinncciiddeennţţaa  uunnoorr  rreegglleemmeennttăărrii  llaa  nniivveell  ddee  PP..UU..ZZ..  iinnccoommpplleettee,,  iinnaaccttuuaallee  şşii  ppaarrţţiiaall  iinnaapplliiccaabbiillee  ccaa  

uurrmmaarree  aa  mmooddiiffiiccăărriiii  lleeggiissllaaţţiieeii,,  rreessppeeccttiivv  iinntteerrddiiccţţiiaa  ddee  ccoonnssttrruuiirree  tteemmppoorraarrăă  ppâânnăă  llaa  aapprroobbaarree  ddee  

PP..UU..DD..  ccee  nnuu  mmaaii  ppooaattee  ffii  rriiddiiccaattăă..  PPee  ddee  oo  ppaarrttee,,  ccoonnffoorrmm  aaccttuuaalleeii  ffoorrmmee  aa  LLeeggiiii  nnrr..  335500//22000011  aa  

UUrrbbaanniissmmuulluuii  şşii  AAmmeennaajjăărriiii  TTeerriittoorriiaallee,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  şşii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree,,  nnuu  mmaaii  ppoott  ffii  

ssttaattuuttaattee  pprriinn  PP..UU..DD..  rreegglleemmeennttăărriillee  ccee  lliippsseesscc;;  ppee  ddee  aallttăă  ppaarrttee,,  ccaa  uurrmmaarree  aa  mmooddiiffiiccăărriilloorr  ssuuffeerriittee  îînn  

ppllaannuull  ppaarrcceellaarr  aall  tteerreennuurriilloorr  aaggrriiccoollee  aattrriibbuuiittee  ccoonnffoorrmm  LLeeggiiii  nnrr..  1188//11999900,,  ssuunntt  ddeevviiaattee  ddrruummuurriillee  ddee  

aacccceess  ddiinn  zzoonnăă..  

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

ale beneficiarului conform avizului de oportunitate nr. 16316/09.07.2012 şi a temei de proiectare.  

 Zona studiată, aflată parțial în intravilanul Mun. Săcele, este formată din 15 parcele 

proprietate privata a persoanelor fizice şi/sau juridice, 1 teren domeniu privat al municipiului, 1 teren 

proprietate a Statului Român, drumuri publice si drumuri de exploatare, toate cu o suprafaţă totală 
de aproximativ 95.674 mp şi va face obiectul realizării unei dezvoltări urbane coerente. 

PPrriinncciippaalleellee  oobbiieeccttiivvee  aallee  pprreezzeennttuulluuii  ppllaann  uurrbbaanniissttiicc  zzoonnaall  ssuunntt::    

--  aammeelliioorraarreeaa  ccoonnffoorrmmăărriiii  ccăăiilloorr  ddee  cciirrccuullaaţţiiee  ccuu  ttrraaffiicc  ddee  iinntteerreess  nnaaţţiioonnaall,,  rreessppeeccttiivv  llaa  nniivveelluull  

iinntteerrsseeccţţiieeii  ddiinnttrree  ssttrraaddaa  ZZiizziinnuulluuii  şşii  ssttrraaddaa  CCââmmppuulluuii  ;;  

--  rreegglleemmeennttaarreeaa  rreeţţeelleeii  ddee  cciirrccuullaaţţiiii  ddee  iinntteerreess  llooccaall  îînn  zzoonnaa  ccoonnssttrruuiittăă  eexxiisstteennttăă  şşii  îînn  zzoonnaa  îînn  

ccuurrss  ddee  ddeezzvvoollttaarree;;  

--  zzoonniiffiiccaarreeaa  uurrbbaannăă  pprriivviinndd  ddeessttiinnaaţţiiiillee  aaddmmiissee  llaa  ccoonnssttrruuiirree,,  rreeggiimmuull  ddee  îînnăăllţţiimmee,,  iinnddiicciiii  ddee  

ooccuuppaarree  aa  tteerreennuurriilloorr,,  aalliinniiaammeennttee,,  iinntteerrddiiccţţiiii  ––  ppeennttrruu  îînnttrreegg  tteerriittoorriiuull  ssttuuddiiaatt;;  

--  rreegglleemmeennttaarreeaa  pprriivviinndd  eexxttiinnddeerreeaa  ddoottăărriiii  ccuu  uuttiilliittăăţţiillee  uurrbbaannee  nneecceessaarree  ppeennttrruu  zzoonnaa  

tteerriittoorriiuulluuii  ssttuuddiiaatt..  
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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. 
  
 
 
3. INCADRARE  IN TERITORIUL ADMINISTRATIV MUN. SĂCELE – planşa U00 
 
 

   TTeerriittoorriiuull  ssttuuddiiaatt  pprriinn  pprreezzeennttuull  ppllaann  uurrbbaanniissttiicc  zzoonnaall  eessttee  ssiittuuaatt  îînn  zzoonnaa  nnoorrddiiccăă  aa  

tteerriittoorriiuulluuii  aaddmmiinniissttrraattiivv  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  SSăăcceellee,,  ssii  eessttee  ppaarrțțiiaall  iinn  iinnttrraavviillaann  ccoonnffoorrmm  eexxttrraasseelloorr  ddee  

ccaarrttee  ffuunncciiaarraa  aanneexxaattee,,  iiaarr  ccoonnffoorrmm  PPUUGG  MMuunn,,  SSăăcceellee  aprobat HCL 23/22.02.2001, respectiv HCL 

16/21.02.2011 de prelungire a valabilităţii este in intravilan  ..  

 
 
  
4. RELAŢII ÎN TERITORIU – planşa U01 
 
 Limita PUZ-ului „Zona intersectie Str. Zizinului – Str. Câmpului, Săcele” a fost stabilită în 

conformitate cu avizul de oportunitate nr. 16316/09.07.2012, are o suprafaţă de 95.6741 mp, se află 

la vest de PUZ aprobat ”Centru Satulung, etapa I, Sacele” prin HCL nr. 92/2014 si este delimitat de: 

--  llaa  ssuudd::  lliimmiitteellee  nnoorrddiiccee  ddee  pprroopprriieettaattee  aallee  ppaarrcceelleelloorr  ddiinn  SSttrr..  ZZiizziinnuulluuii  nnrr::  1122,,  1100,,  88  ssii  cciimmiittiirr  

((ffoossttaa  SSttrr..  GGăărriiii)),,  lliimmiittaa  ddee  rreeaammeennaajjaarree  aa  iinntteerrsseeccțțiieeii  sspprree  oorraașș,,  lliimmiitteellee  nnoorrddiiccee  aallee  pprroopprriieettăățțiilloorr  ddiinn  

ssttrr..  CCââmmppuulluuii  ddee  llaa  nnrr..11  llaa  nnrr..  4455  iinncclluussiivv;;  

  --  llaa  vveesstt::  iinntteerrsseeccțțiiaa  ddiinnttrr  DDEE  116611  șșii  SSttrr..  CCââmmppuulluuii;;  

  --  llaa  nnoorrdd::  lliimmiitteellee  ssuuddiiccee  ddee  pprroopprriieettaattee  aallee  ppaarrcceelleelloorr  aaddiiaacceennttee  DDEE  115599,,  iinnttrree  iinntteerrsseeccțțiiaa  ccuu  

DDEE  116611  șșii  ppllaattffoorrmmaa  ffoossttuulluuii  ccaannttaarr  IIAASS,,  SSttrr..  ZZiizziinnuulluuii  nnrr..  1133  ––  iieeșșiirreeaa  sspprree  TTaarrlluunnggeennii  aa  ssttrr..  ZZiizziinnuulluuii;;  

  --  llaa  eesstt::  lliimmiittaa  vveessttiiccaa  ddee  pprroopprriieettaattee  aa  pprroopprriieettaattiilloorr  ddiinn  ssttrr..  ZZiizziinnuulluuii  nnrr..  1144  ssii  aa  ffaabbrriicciiii  

RRoouulleeaauu  --  GGuuiicchhaarrdd..  

 

 
 

                                                        
1   Suprafaţa măsurată 
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5. 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 U03 
 

 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: 

 ID – zona unitati industriale, depozite, prestari servicii 
Ele se află in zona de interdicție temporară de construire până la intocmirea PUZ / PUD.  

 Teritoriul cuprins de PUZ este situat în limita UTR-urilor 15 și 16, conform Reglementări 

PUG Mun. Săcele. 
UTR 15 este situat în partea nordică a cartierului Cernatu.  
UTR 16 este situat în partea nordică a cartierului Satulung 
 
Functiunile existente ale acestor UTR-uri sunt agricole, industriale si echipamente tehnico-edilitare. 
In aceste zone nu se admite construirea de lcouinte de orice fel. 
Indicatorii urbanistici se reglementeaza prin PUZ. 

 
 

Teritoriul  studiat este format din: 

 Străzile Câmpului și Zizinului, precum si intersecția lor; 

 3 drumuri de exploatare: DE 159, DE 157, DE 139; 
 un teren aflat in proprietatea Statului Român, identificat prin CF nr. 107639 din 

04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 107439, folosință fâneață, situat in extravilanul 
localității Săcele cu suprafața din acte = suprafața măsurată=11813mp; 

 un teren aparținând domeniului privat al mun. Săcele, identificat prin CF nr. 104990 
din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 104990, folosință teren arabil, situat în 

extravilanul localității Săcele cu suprafața din acte = suprafața măsurată=2143mp; 
 15 terenuri proprietate privată identificate astfel: 

o CF nr. 51 din 01.02.2013, nr. topografic 4200/5, utilizare hala de producție, 

situat in intravilanul localității Săcele cu suprafața din acte =2475mp, 
proprietar SC Rouleau Guichard Roumanie SRL; 

o CF nr. 101666 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 4201/1/2, folosință 

fâneață, cu suprafața din acte = 1100mp, proprietar SC Rouleau Guichard 

Roumanie SRL; 
o CF nr. 103146 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 103146, folosință 

teren arabil, situat în extravilanul localității Săcele cu suprafața din acte = 

suprafața măsurată=149mp, proprietar SC Rouleau Guichard Roumanie SRL; 
o CF nr. 102833 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 4240/5/2, 5000/1/2 

folosință curți constructii industriale si edilitare, situat în intravilanul 
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localității Săcele cu suprafața din acte = 24208mp, proprietar SC Rouleau 

Guichard Roumanie SRL; 
o CF nr. 106554 din 05.07.2013, nr. cadastral 106554, folosință fâneață, situat 

în extravilanul localității Săcele cu suprafața măsurată=3200mp; 
o CF nr. 104818 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 4240/5/3/2, 

5000/1/3/2, folosință teren arabil, situat în intravilanul localității Săcele cu 

suprafața din acte =800mp, proprietar SC B&D Gold Expedition SRL; 
o CF nr. 104592 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 104592, folosință 

teren arabil, situat în intravilanul localității Săcele cu suprafața din acte 

suprafața măsurată=4800mp, proprietar Geczi Alexandru si Geczi Ibolya; 
o CF nr. 104593 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 104593, folosință 

teren arabil, situat în intravilanul localității Săcele cu suprafața din acte 

suprafața măsurată=1400mp, proprietar Geczi Alexandru si Geczi Ibolya; 
o CF nr. 105315 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 105315, folosință 

fâneață, situat în intravilanul localității Săcele cu suprafața din acte 

suprafața măsurată=2000mp, proprietar Geczi Alexandru si Geczi Ibolya; 
o CF nr. 104452 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 104452, folosință 

teren arabil, situat în extravilanul localității Săcele cu suprafața din acte 

suprafața măsurată=10000mp, proprietar SC DIASEN COM SRL; 
o CF nr. 104577 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 104577 teren si 

104577 – C1 construcții (adresa Str. Câmpului, nr. FN) , folosință teren 
arabil situat în extravilanul localității Săcele cu o suprafață măsurată de 

2100mp si construcții anexa (cabină portar) situate in intravilanul localității 

Săcele si cu o suprafaă măsurată de 500 mp. Suprafața totală din acte 

suprafața măsurată=2600mp, proprietar Stanciu Gabor si Stanciu Diana-

Maria; 
o CF nr. 104576 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 104576, folosință 

teren arabil, situat în extravilanul localității Săcele cu suprafața din acte 

suprafața măsurată=2207mp, proprietar Tomos A. Irina; 
o CF nr. 104578 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 104578, folosință 

teren arabil, situat în extravilanul localității Săcele cu suprafața din acte 

suprafața măsurată=493mp, proprietari Tomos A. Irina și Stanciu Gabor si 

Stanciu Diana-Maria; 
o CF nr. 104229 din 04.07.2013, nr. cadastral / nr. topo 104229, folosință 

teren arabil, situat în extravilanul localității Săcele cu suprafața din acte 

suprafața măsurată=8800mp, proprietar Nagy Ioan si Sipos Ana, Nagy Elena 

prin succesiune 1/3; 
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o CF nr. 104453 din 06.075.2010, nr. cadastral / nr. topo 104452, folosință 

teren arabil, situat în extravilanul localității Săcele cu suprafața din acte 

suprafața măsurată=1400mp; 
 
6. ECHIPARE EDILITARĂ 
 
  
 
7. PROTECȚIA MEDIULUI 

 
 Singura sursă de poluare din zona invecinata sitului reglementat este SC Electroprecizia 

SA, ce produce unele noxe resimțite pe o arie restransă (bioxid de azot). In cadrul societății 

s-au luat masuri de reducere a nocivităților. O alta sură de poluare este cea cu noxe 

rezultate in urma traficului pe DN1A. Din aceasta cauza s-a creat o arteră de preluare 

diferențiată a traficului și de deservire a zonei de nord din limita PUZ, separata de DN1 

printr-o perdea de protecție verde. 
 
 
 
8. CONDIŢII DE CONSTRUIBILITATE 
 

  

Pentru a fi considerate construibile terenurile dintr-o zonă parcelată trebuie să 

îndeplinească simultan următoarele condiţii: 

- asigurarea accesului la un drum public 

- asigurarea echipării edilitare 

- forme şi dimensiuni ale loturilor care să permită amplasarea unor 

construcţii pe suprafeţa lor  cu respectarea regulilor de amplasare şi 

conformare din prezentul RLU. 
 

 

 

9. 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. 
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Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor 

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

(subzona). 

 

 

Regulamentul este alcătuit pentru următoarele subzone funcționale:  

 

 

ABREVIERE SUBZONA 

ID  
 

Mica industrie si depoizitare 

CS Subzona comert si servicii 

T Autobaza transport 

SP –zonă spaţii plantate 

SP1 
(spaţii verzi needificabile aferente căilor 

de circulație publică) 

SP2 
(obiectiv memorial turistic) 

C - căi de comunicaţie rutiere 

Cp 
(căi de comunicaţie rutiere - pietonale) 

Cc 
(căi de comunicaţie rutiere - carosabile) 
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 II. PRESCRIPTII SPECIFICE PE ZONE SI SUBZONE 
  
 

ID – SUBZONA MICĂ INDUSTRIE SI DEPOZITARE  
  

 

 
ID 

SUBZONA MICĂ INDUSTRIE SI DEPOZITARE 

 

 

GENERALITATI:  CARACTERUL ZONEI 
Zona se compune din terenurile ocupate de activităţi productive de bunuri (producţie “concretă” 

incluzând toate categoriile de activităţi industriale conform CAEN). Din această zonă fac parte unitățile 
existente fabrica de  textile : fabrica SC Rouleau Guichard Roumanie SRL. 
 Zona de producție este reprezentată în prezentul regulament de subzona ID: 
 
ID - SUBZONA MICA INDUSTRIE SI DEPOZITARE 

 
SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ. 

 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE. 

 
ID  - mică industrie si spații de depozitare 

- se admit activităţi productive desfăşurate în construcţii industriale mici şi mijlocii, 

destinate producţiei, distribuţiei şi depozitării bunurilor şi materialelor, cercetării 

industriale şi anumitor activităţi comerciale care nu necesită suprafeţe mari de 

teren 

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

 
ID - parcaje la sol şi multietajate; 

- staţii de întreţinere şi reparaţii auto; 

- staţii de benzină; 

- comerţ, alimentaţie publică şi servicii personale; 



S.C. Danina Star S.R.L    J –08/3836/ 92 Brasov  
PLAN URBANISTIC ZONAL „ZONA INTERSECȚIE  STRADA ZIZINULUI – STRADA CAMPULUI, SĂCELE” 

PUZ ZONA INTERSECȚIE STR. ZIZINULUI – STR. CÂMPULUI, SĂCELE 
R.L.U. 

11 

- locuinţe de serviciu pentru personalul care asigură permanenţa sau securitatea unităţilor. 
 
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE. 

 
ID  - se interzic următoarele utilizări care nu se înscriu în profilul zonei sau pot incomoda 

funcţionarea acesteia: 

– se interzice localizarea activităţilor poluante şi care prezintă risc tehnologic. 

- se interzice amplasarea unităţilor de învăţământ preşcolar, şcolar şi gimnazial, a serviciilor publice 

sau de interes general şi a spaţiilor pentru sport în interiorul limitelor în care poluarea depăşeşte 

CMA. 

- se interzice amplasarea locuinţelor, cu excepţia locuinţelor de serviciu. 

 

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

 

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

 
ID – Parcelele construibile (conform cap I - Condiţii generale, punctul 6 – Condiţii de construibilitate) 

a) să aibă o suprafaţa min 3000 mp  
b) forme: geometrice 
c) front minim la stradă: 25m 

Parcelele cu dimensiuni şi suprafeţe mai mici decât cele anterior specificate nu sunt construibile 

pentru activităţi productive. Dimensiunile se păstrează şi în cazul parcelelor noi apărute prin 

diviziunea unor parcele anterioare (prin schimb, înstrăinare, etc.). 
 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

 
ID  - Clădirile se retrag față de alinimanet conform temei program respectând normele de proiectare 

in vigoare. 
 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE 

ALE PARCELELOR 

 
ID - Clădirile se retrag față de limitele laterale si posterioare conform temei program respectând 

normele de proiectare in vigoare  

- clădirile pot fi alipite de construcţiile de pe parcelele alăturate cu funcţiuni similare, situate pe 

limita de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilităţi (trepidaţii, risc 

tehnologic); 
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- în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanţă 
egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 6.00 metri; 

- în toate cazurile retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi de minim 6.00 metri; 

- se vor respecta distanţele minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 
6.00 metri faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor. Nu se admite amplasarea, pe 

faţadele laterale orientate spre alte unităţi teritoriale de referinţă (în special servicii publice şi 
locuinţe) a ferestrelor cu parapetul sub 1,90 metri de la nivelul solului. 

 
 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  

PARCELĂ.  

 

ID - distanţa între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai 

puţin de 6,00 metri; 

- distanţa de mai sus se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în 

clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi 

permanente; 

- în toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii şi de alte norme 

tehnice specifice. 
 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 

 
ID - pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată de 

circulaţie sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, printr-o proprietate adiacentă 
având o lăţime de minim 4.00 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi 

a mijloacelor de transport grele;  

- accesele în parcele, din străzile de categoria I şi II se vor asigura dintr-o dublură a căilor principale 

de circulaţie; 

- se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice şi grele. 

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

păstrate libere în permanenţă. 
 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 

 
ID: - staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul 

funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în 

interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere; 
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- Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionarii diferitelor activităţi se admite numai in interiorul 

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

- 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. 

 
ID - înălţimea maximă a clădirilor va fi conform temei de proiectare, dar nu mai mult de 9m 

 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

 
ID - se interzice realizarea unor mansarde false; 
- volumele construite vor fi simple şi  se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile imediate; 

- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală; 

- tratarea acoperirii clădirilor va ţine seama de faptul că acestea se percep din clădirile mai înalte 

înconjurătoare, în special din cele cu funcţiuni publice; 

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

clădirilor, garajelor şi anexelor; 
 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 

 
ID:  toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apă şi canalizare şi se va asigura 

preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreţinerea şi funcţionarea 

instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare; 

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente care 

administrează resursele de apă. 
 

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

 
ID :- orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică, inclusiv de pe calea ferată, va fi 

astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localităţii. 

- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în 

proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei; 

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un 
arbore la fiecare 200 mp;  
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- se vor prevedea plantaţii înalte în lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată linii de 

separaţie faţă de alte subzone. 

; 

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI 

 
ID  - 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; 

- porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor tehnice 

înainte de admiterea lor în incintă, pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice 

- Imprejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor 

şi/sau integrării clădirilor in caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice; 

- 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; 

 

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

 

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

 
ID - POT  max 60%  
 

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

 
ID – CUT volumetric maxim = 9 
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CS – COMERT ȘI SERVICII  
  

 

 
CS 

SUBZONA COMERT SI SERVICII CU REGIM DE ÎNĂLŢIME DE MAXIM 
P+1 

 

 

GENERALITATI:  CARACTERUL ZONEI 

 

Zona de comerț și servicii se caracterizează printr-o mare flexibilitate în acceptarea 

diferitelor funcţiuni de interes general şi public, formate din diverse categorii de activităţi. 

 Funcțiunea de comerț si servicii este reprezentată în prezentul regulament de subzona CS: 
 
CS - SUBZONA COMERT ȘI CU REGIM DE ÎNĂLŢIME DE MAXIM P+1 

 
SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ. 

 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE. 

 
CS  Sunt admise următoarele utilizări: 

- instituţii, servicii si echipamente publice 

- comert cu amanuntul;mini-market-uri, super- market-uri la parterul construcţiilor; 

- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, 

consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale; 

- servicii financiar -bancare; 

- hoteluri, pensiuni, agenţii de turism; 

- restaurante, baruri, cofetării, cafenele, etc.; 

- parcaje la sol si multietajate; 

- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; 

- spaţii plantate - scuaruri, gradină de cartier; 
 
 
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. 

 
CS - asistenţă medicală furnizată privat- cabinete medicale; 
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- servicii sociale, colective şi personale; 

- staţii de întreţinere auto, spălătorii auto, vulcanizari; 

- se pot menţine unităţile de mica producţie existente cu condiţia să nu fie poluante, sa nu prezinte 

risc tehnologic şi/sau sa fie incomode prin traficul generat şi să fie compatibile ca funcţionare cu 

condiţia obţinerii avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului. 
 
 
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE. 

 
CS -   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; 

- 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)  

 
CS – Parcelele construibile (conform cap I - Condiţii generale, punctul 6 – Condiţii de 

construibilitate) 
a) să aibă o suprafaţa min 750 mp 
b) forme: geometrice 
c) front la stradă: continuu / discontinuu 

 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

 
CS  - Clădirile se retrag, conform plansei de Reglementări Urbanistice nr. U2.2: 
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- intre min 5,00 m și 8.00 m faţă de aliniament in cazul B&D GOLD Expedition 

- min. 10.0 m față de aliniament pentru parcela cu nr. cadastral 105315 

- min 20.0 m față de aliniament pentru parcelele cu nr. cadastral 104592, 104593 

- min 30.0 m față de aliniament pentru parcelele cu nr. cadastral 104576, 104229. 
 - 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 

- Amplasarea de garaje si funcţiuni tehnice în subteran este permisă pe suprafaţa de maxim 80% 

din suprafaţa parcelei pana la limita propusa pentru domeniul public, cu condiţia asigurarii 

suprafeţelor obligatorii de spaţii verzi cu un strat de pamant vegetal cu o grosime de min. 2,0 m 

peste zona de subsol aflată în afara amprentei la sol a constructiei; 
 

 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE 

ALE PARCELELOR 

 
CS – clădirile 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; 

- 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. 
Pentru parcela cu nr topo 4240/5/3/2, 5000/1/3/2 retragerile față de limitele parcelelor sunt : 

- min. 1.0 m față de limita nordică 

- 0.0 m față de limitele estice si sudice 
 

 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  

PARCELĂ.  

 
CS - 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. 

 
CS - 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;  
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- Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere 

a incendiilor, dimensionate conform normelor pentru trafic greu; 

- 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. 

 - Se pot realiza pasaje si curti comune private accesibile publicului permanent sau numai in timpul 

programului de functionare precum si pentru accese de serviciu; 

- Autorizarea executarii construcţiilor si amenajarilor este permisă numai daca se asigură accese 

pietonale potrivit importantei si destinatiei constructiei. Prin accese pietonale se intelege căile de 

acces pentru pietoni dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale si 

orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică, sau pe terenuri proprietate privată 

grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului (conf. R.G.U.); 

- In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spaţiile publice a persoanelor cu handicap 

sau cu dificultăţi de deplasare 

 
 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 

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

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

- 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. 

 
CS - înălţimea maximă a clădirilor va fi P+1; se admite un nivel mansardat înscris în volumul 

acoperişului, în suprafaţă de maxim 60% din aria construită 

 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

 
CS - se interzice realizarea unor mansarde false; 

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

cu clădirea principală; 
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- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea 

clădirilor, garajelor şi anexelor; 

 
 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 

 
CS: toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice. 

Reţele de apa 

- Orice constructie nouă putând servi pentru munca, 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 unitate cu caracter lucrativ trebuie sa fie prevazute cu amenajari pentru colectarea deseurilor 

menajere in containere. 
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ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

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

- se vor prevedea spaţii verzi în funcţie de activitate (~20% din suprafaţa parcelei), dar nu mai puţin 

de 2 mp/locuitor. 

- spaţiile neconstruite si neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un 

arbore la fiecare 100 mp.; 

- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite 

impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulaţii pietonale, terase; 

- Pentru funcţiunea comercială spaţiul dintre aliniament (limita dintre proprietate si domeniul public) 

si alinierea principală a clădirilor va fi tratat in mod obligatoriu ca spaţiu verde de aliniament in 

interiorul proprietăţii sau, in cazul existenţei fucţiunilor publice la parter, ca spaţiu liber circulaţiei 

pietonale; 

 

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI 

 
CS  - 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; 

- Imprejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor 

şi/sau integrării clădirilor in caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice; 

- 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; 

 

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

 

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

 
CS - POT  max 65%  
 

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

 
CS – CUT maxim = 1,3 
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T –AUTOBAZA TRANSPORT 

  

 

 
T 

 
SUBZONA AUTOBAZA TRANSPORT 

 (SE VA CONSTRUI CF TEMEI PROGRAM)  CU POT MAXIM 20% 
 

 

GENERALITATI:  CARACTERUL ZONEI 

 

Terenul cu funcțiunea de autobaza transport este situat in partea de Est a limitei PUZ. 

 În prezentul regulament această funcțiune este reprezemtată de subzona T: 
 
T - SUBZONA AUTOBAZA TRANSPORT 

 
SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ. 

 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE. 

 
T  – parcare 

 - construcții ce deservesc funcțiunea autobaza transport 
 
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. 

 
T staţii de întreţinere auto, spălătorii auto 
 
 
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE. 

 
T -   se interzic următoarele utilizări: 

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic; 

- 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; 

- spălătorii chimice; 
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- 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)  

 
T –  suprafaţa 9391 mp 

- formă: paralelipiped 
- dimensiuni: deschidere la strada ~ 108m, adâncime ~86m 

 
 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

 
T  - Clădirile se retrag cu minim 30,00 m faţă limita sudica de proprietate 

 

 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE 

ALE PARCELELOR 

 
T – 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; 

- 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. 
 

 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  

PARCELĂ.  

 
T - 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 
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ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 

 
T - 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;  

- Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere 

a incendiilor, dimensionate conform normelor pentru trafic greu; 

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

păstrate libere în permanenţă. 

 - Se pot realiza pasaje si curti comune private accesibile publicului permanent sau numai in timpul 

programului de functionare precum si pentru accese de serviciu; 

- Autorizarea executarii construcţiilor si amenajarilor este permisă numai daca se asigură accese 

pietonale potrivit importantei si destinatiei constructiei. Prin accese pietonale se intelege căile de 

acces pentru pietoni dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale si 

orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică, sau pe terenuri proprietate privată 

grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului (conf. R.G.U.); 

- In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spaţiile publice a persoanelor cu handicap 

sau cu dificultăţi de deplasare 

 
 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 

 
T: - Staţionarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor 

publice, respectiv domeniului public; 

 
 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 

 
T –  înălţimea maximă a clădirilor va fi P+1 ;  
 

 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

 
T - se interzice realizarea unor mansarde false; 

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

clădirilor, garajelor şi anexelor; 

 



S.C. Danina Star S.R.L    J –08/3836/ 92 Brasov  
PLAN URBANISTIC ZONAL „ZONA INTERSECȚIE  STRADA ZIZINULUI – STRADA CAMPULUI, SĂCELE” 

PUZ ZONA INTERSECȚIE STR. ZIZINULUI – STR. CÂMPULUI, SĂCELE 
R.L.U. 

24 

 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 

 
T: toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice. 

Reţele de apa 

- Orice constructie nouă putând servi pentru munca, 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 unitate cu caracter lucrativ trebuie sa fie prevazute cu amenajari pentru colectarea deseurilor 

menajere in containere. 
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ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

 
T :- conform temei de proiectare 

 

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI 

 
T  - 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; 

- 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. 

 

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

 

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

 
T - POT  conform temei de proiectare, dar nu mai mult de 20% 
 
 

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

 
T – CUT  conform temei de proiectare, dar nu mai mult de 0.4 
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SP – ZONA SPAŢIILOR VERZI 
  

 

 
SP 

SP1 – SUBZONA SPAŢIILOR VERZI PUBLICE ADIACENTE CĂILOR 
DE CIRCULAȚIE 

SP2 – OBIECTIV MEMORIAL TURISTIC 
 

 

 
 

GENERALITATI:  CARACTERUL ZONEI 

 

Zona spaţiilor plantate cuprinde spaţii verzi publice dezvoltate de-a lungul DN1A. 

 Zona SP este reprezentată în prezentul regulament de subzonele SP1, SP2: 
 

 SP 1 -  zona needificabila reprezentata de spaţii verzi amenajate adiacente căilor de 
circulaţie rutiere  

 SP 2 – obiectiv memorial - turistic  
 
SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ. 

 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE. 

 
SP1: sunt admise numai funcţiunile de spaţiu plantat public constând în : 

- spaţii plantate conform normelor de proiectare existente pentru proiectarea căilor rutiere 

de circulație; 
SP2 – obiectiv memorial turistic. 
   
 
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. 

 
SP1+SP2: fără precizări 
 
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE. 
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SP1+SP2 -   se interzic următoarele orice intervenţii care contravin legilor şi normelor în 

vigoare. 

- se interzic orice improvizaţii ale colectării apelor uzate ale construcţiilor lacustre; 

- se interzice localizarea tonetelor şi tarabelor prin decuparea abuzivă a spaţiilor plantate 

adiacente trotuarelor, atât în interior, cât şi pe conturul exterior al spaţiilor verzi. 
 

 

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

 

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

 
SP1+SP2– conform studiilor de specialitate şi a planşei de Reglementări Urbanistice (planşa U2.2) 
 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

 
SP1+SP– conform studiilor de specialitate 

 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE 

ALE PARCELELOR 

 
SP1+SP2– conform studiilor de specialitate 

 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  

PARCELĂ.  

 
SP1+SP2 – conform studiilor de specialitate 
 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 

 
SP1+SP2– conform studiilor de specialitate 

 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 

 
SP1: - parcajele se vor dimensiona şi dispune în afara circulaţiilor publice conform normelor 

specifice si proiectelor de specialitate; 

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

Urbanism 
SP2 – nu este cazul 
 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 

 
SP1–  nu este cazul 

SP2 - conform temei de proiectare, cu respectarea normaticelor de siguranță rutieră 
 
 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

 
SP1+SP2–  conform studiilor de specialitate; 

SP2 -se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spaţii 

plantate. 

 
 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 

 
SP1+SP2 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.  

 

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

 
SP1+SP2 plantaţiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de 

spaţii plantate; 

- 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 

 

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI 

 
SP1+SP2 – nu este cazul 
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SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

 

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

 
SP1 – nu este cazul 

SP2 - POT conform studiilor de specialitate, cu respectarea actului normativ privind spațiile verzi 

Legea 24/2007. 
 

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

 
SP1 – nu este cazul 

SP2 - CUT conform studiilor de specialitate, cu respectarea actului normativ privind spațiile verzi 

Legea 24/2007. 
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C –ZONA CĂILOR DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ 
  

 

 
C 

Cc – SUBZONA CĂILOR DE CIRCULAŢIE CAROSABILĂ 
Cp - SUBZONA CĂILOR DE CIRCULAŢIE PIETONALĂ 

 

 

 

GENERALITATI:  CARACTERUL ZONEI 

 

Zona căilor de circulație publică este  reprezentată de reţeaua stradală. 

 

 MMooddeerrnniizzaarreeaa  cciirrccuullaaţţiiiilloorr  aarree  ccaa  oobbiieeccttiivvee::    

  

  CCoonnffiigguurraarreeaa  iinntteerrsseeccţţiieeii  ddiinnttrree  ssttrr..  ZZiizziinnuulluuii  şşii  ssttrr..  CCââmmppuulluuii  SSăăcceellee  

AAcceeaassttaa  ssee  ppooaattee  eeffeeccttuuaa  îînnccăă  ddiinn  pprriimmaa  eettaappăă  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  şşii  pprreessuuppuunnee::    

--  ccoorreeccţţiiii  ddee  ttrraasseeuu,,  

--  rreeaalliizzaarree  ggiirraaţţiiee,,      

--  mmăăssuurrii  ddee  sseemmnnaalliizzaarree  rruuttiieerrăă..    

SSuunntt  aaffeeccttaattee  pprriinn  aacceeaassttaa  uunneellee  tteerreennuurrii  aaddiiaacceennttee,,  aaffllaattee  îînn  pprroopprriieettaattee  ppuubblliiccăă  ssaauu  pprriivvaattăă  

aa  MMuunniicciippiiuulluuii  SSăăcceellee..  

TTrraaffiiccuull  ppiieettoonnaall  vvaa  ffii  ccoommpplleettaatt  şşii  ccoorreeccttaatt  aassttffeell  îînnccââtt  ssăă  ffiiee  ppoossiibbiillăă  ttrraannzziittaarreeaa  ccăăttrree  

ttrroottuuaarreellee  pprrooppuussee  şşii  aammppllaassaarreeaa  ttrreecceerriilloorr  ddee  ppiieettoonnii  ssăă  nnuu  ssttâânnjjeenneeaassccăă  sseelleeccţţiiaa  ppee  bbeennzzii  şşii  

aaşştteeppttaarreeaa  llaa  iinnttrraarreeaa  îînn  iinntteerrsseeccţţiiii..    

  

  CCrreeaarreeaa  uunneeii  aarrtteerree  ccoolleeccttooaarree  ppaarraalleellăă  ccuu  ssttrr..  CCââmmppuulluuii  ppeennttrruu  aacccceesseellee  rriivveerraanniilloorr  

şşii  aammeennaajjaarreeaa  uunnoorr  ssppaaţţiiii  ppeennttrruu  ppaarrccaarreeaa  aauuttoottuurriissmmeelloorr..  

AAcceeaassttaa  ssee  ppooaattee  rreeaalliizzaa  iinnddeeppeennddeenntt  ddee  cceelleellaallttee  iinntteerrvveennţţiiii  pprrooppuussee..  SSuunntt  aaffeeccttaattee  

ssuupprraaffeeţţee  ddiinn  tteerreennuurrii  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă  aa  ppeerrssooaanneelloorr  ffiizziiccee  ssaauu  jjuurriiddiiccee  şşii  aa  MMuunniicciippiiuulluuii  SSăăcceellee..    

VViitteezzaa  ddee  cciirrccuullaaţţiiee  aa  aauuttoottuurriissmmeelloorr  eessttee  lliimmiittaattăă  llaa  5500  kkmm//hh..  RRaaccoorrdduurriillee  ddrruummuurriilloorr  ssttuuddiiaattee  

ssee  vvoorr  rreeaalliizzaa  pprriinn  rraaccoodduurrii  ccuu  rraazzee  ddee    99,,0000  mm;;  1155,,0000  mm;;  2200,,0000  mm..  

  

  AAcccceessuull  ppeennttrruu  zzoonnaa  eeddiiffiiccaabbiillăă  pprrooppuussăă  ppeennttrruu  ppaarrcceellaa  BB&&DD  GGoolldd  EExxppeeddiittiioonn  SSRRLL  șșii  

ppeennttrruu  ffaabbrriiccaa  RRoouulleeaauu--GGuuiicchhaarrdd  ssee  vvaa  ffaaccee  pprriinn  ddrruumm  ccoommuunn  ppaarraalleell  ccuu  SSttrr..  

ZZiizziinnuulluuii,,  aammppllaassaatt  iimmeeddiiaatt  dduuppăă  ttrroottuuaarruull  aacceesstteeiiaa  llaa  ssuudd,,  ccuu  ccaarroossaabbiill  ddee  77  mmeettrrii  
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llăățțiimmee  șșii  ttrroottuuaarree  ddee  mmiinniimm  11..55mm  llăățțiimmee..  AAcceesstt  ddrruumm  ssee  vvaa  lleeggaa  iinn  pprriinncciippaall  llaa  SSttrr..  

ZZiizziinnuulluuii  pprriinn  rraaccoorrddaarree  llaa  lliimmiittaa  ddee  vveesstt  aa  iinntteerrsseeccțțiieeii  rreeccoonnffiigguurraattee  pprrooppuussee,,  pplluuss  oo  

bbrreetteeaa  ccuu  sseennss  uunniicc  ddee  iieeșșiirree  sspprree  ddrreeaappttaa  îînn  ddrreeppttuull  ffaabbrriicciiii;;  

  RRaammuurraa  sspprree  CCaarrttiieerruull  EElleeccttrroopprreecciizziiaa  aa  SSttrr..  ZZiizziinnuulluuii  ((ffoossttaa  SSttrr..  GGăărriiii))  ssee  vvaa  

pprreevveeddeeaa  ccuu  ccaarroossaabbiill  ddee  77mm  șșiiuu  ttrroottuuaarree  ddee  mmiinniimm  11..55mm  llăățțiimmee..  

  DDEE  115599  ssee  vvaa  pprrooppuunnee  pprrooffiill  ttrraannssvveerrssaall  ccuu  ccaarroossaabbiill  ddee  77mm,,  dduubblluu  sseennss  ssii  ttrroottuuaarr  ddee  

mmiinn,,  11..55mm  llăățțiimmee  ddooaarr  ppee  ppaarrtteeaa  nnoorrddiiccăă,,  iinn  ppaarrtteeaa  ssuuddiiccăă  ffiiiinndd  aammeennaajjaattee  llooccuurrii  ddee  

ppaarrccaarree..  

  SS--aa  pprrooppuuss  uunn  ttrroottuuaarr  ddee  pprroommeennaaddăă  ccoommbbiinnaatt  ccuu  ppiissttăă  ddee  cciicclliișșttii,,  ccuu  llăățțiimmii  ccuupprriinnssee  

îînnttrree  22......44  mm,,  ppee  ttrraasseeuull  ddiinnsspprree  CCaarrtt,,  EElleeccttrroopprreecciizziiaa,,  ccuu  ttrraavveerrssaarreeaa  SSttrr..  ZZiizziinnuulluuii  șșii  

ccoonnttiinnuuaarreeaa  ttrraasseeuulluuii  rreeccttiilliinniiuu  ppee  rraammbblleeuull  ddiinn  ssccuuzzrruull  ccuu  ddeessttiinnaațțiiee  ssppaațțiiuu  vveerrddee  

mmăărrggiinniitt  ddee  aarrtteerreellee  ppaarraalleellee  SSttrr..  CCââmmppuulluuii  șșii  DDEE  115599..  

 
 Zona C este reprezentată în prezentul regulament de două subzone Cc şi Cp: 
 
Cc - SUBZONA CĂILOR DE CIRCULAŢIE CAROSABILĂ 
Cp - SUBZONA CĂILOR DE CIRCULAŢIE PIETONALĂ 

 
SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ. 

 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE. 

 
Cc  - amenajare carosabil pentru asigurarea trasportului rutier 

Cp – amenajare pietonală pentru asigurarea trasnportului si accesului pietonal în zonele adiacente 

precum si amenajarea unei piste de bicicliști conform planșei de reglementări U2.2. 
 
ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. 

 
Cc+Cp -  locuri de parcare amenajate corespunzător şi amplasate conform planşei de reglementări 

U2.2. 
 
 
ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE. 

 
Cc+Cp – se interzic orice utilizări care afectează buna funcţionare şi diminuează posibilităţile 

ulterioare de modernizare sau extindere;  
- se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru: 
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- 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: 

- 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)  

 
Cc+Cp – nu este cazul; 

 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

 
Cc+Cp – nu este cazul; 

 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE 

ALE PARCELELOR 

 
Cc+Cp – nu este cazul; 
 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  

PARCELĂ.  

 
Cc+Cp – nu este cazul; 
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ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. 

 
Cc+Cp – vor asigura accesul în incinte numai direct din circulaţie publică 

 
 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. 

 
Cc+Cp – nu este cazul; 
 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. 

 
Cc+Cp – nu este cazul; 

 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

 
Cc+Cp – nu este cazul; 
 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. 

 
Cc+Cp – nu este cazul; 

 

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

 
Cc+Cp – amenajarea peisageră a spaţiilor libere în limitele standardelor tehnice de siguranţă a 

circulaţiei; 
 

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI 

 
Cc+Cp – nu este cazul; 

 

 

 

SECŢIUNEA III – POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

 

ARTICOLUL 15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)  
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Cc+Cp – nu este cazul; 

 

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

 
Cc+Cp – nu este cazul. 

 
 
 
 
 
 
 
    Data                                                                                                    Intocmit, 
Decembrie 2014      Arh. Danina Ormenişan 
 
 
 


