
 

Denumire proiect: 

                        PLAN URBANISTIC ZONAL 

              CONSTRUIRE   LOCUINŢE INDIVIDUALE 

         DN 1A – MUNICIPIUL SACELE. 

Jud. Braşov. mun. Sacele.  

Ocolitoare DN1A. zona str. Campului f.nr. 

Beneficiari: 

POP  ION  SORIN. 

 

 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM  
AFERENT P.U.Z. 

 
 

1. Prescripţii şi recomandări generale. 
 
Prezentul Regulament de urbanism explică şi detaliază sub forma unor prescripţii şi 

recomandări pentru terenurile situate în jud. Braşov, în intravilanul  localităţii Sacele, in zona 
DN1A, în apropierea strazilor Campului si Ciucas, terenuri studiate in Planul Urbanistic Zonal 
solicitat prin Certificatul de urbanism emis de Primăria Sacele, pentru a stabili reglementările 
conform cărora se vor construi locuinţe familiale şi anexe în zona studiată,în vederea urmăririi şi 
aplicării acestuia. 

Regulamentul cuprinde reguli specifice de urbanism instituite în teritoriul considerat, în 
conformitate cu Regulamentul General de Urbanism din PUG Sacele. 

Zona în studiu are o suprafata de 24.337mp, respactiv 2,43 ha si este amplasată în 
partea de nord-vest a municipiului Sacele, pe partea dreapta a drumului, langa ocolitoarea 
municipiului Sacele, DN1A, la intrarea  in localitate dinspre Brasov, terenul  fiind situat in 
intravilan si făcând parte din unitatea teritoriala a municipiul Sacele. 
 

2. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor. 
 
2.1. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi 

construit. 
 

Art. 1. Asigurarea echipării edilitare 

Autorizarea executării construcţiilor se va face dupa executarea lucrarilor de echipare 
edilitara. Lucrarile de echipare edilitară vor fi executate pe cheltuiala proprie de către initiatorii 
prezentului puz. 

 
2.2. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apararea interesului public. 

 
Art. 3. Procentul de ocupare a terenului. 

Autorizarea executării construcţiilor şi amenăjarilor se face cu condiţia ca procentul de 
ocupare a terenului să nu depăşească limita superioară stabilită prin prezentul regulament, după 
cum urmează: 
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 P.O.T.maxim = 35%, pentru locuinte individuale izolate, locuinte cuplate, locuinte insiruite. 

 C.U.T.maxim = 1,0. 
Indiferent de modificarile suferite de parcele ulterior aprobarii PUZ, respectiv : dezlipire,  
alipire, parcelare, reparcelare, se vor respecta indicatorii urbanistici POT, CUT, Rh, 
 stabiliti prin prezentul regulament.  
 
Art. 4. Lucrări de utilitate publică. 

Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri ce au fost rezervate, prin prezenta 
documentaţie, pentru lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, respectiv: carosabil, 
acostament, rigolă şi trotuar) este interzisă.  

 
3. Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor. 

 
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 

 
Art. 5. Orientarea faţă de punctele cardinale. 

Autorizarea executării construcţiilor de locuinte se face cu respectarea condiţiilor şi 
recomandărilor de executie in corelare cu  reglementarile si distantele stabilite prin prezentul 
PUZ, astfel : 

- alinierea constructiilor la strada propusa, la distanta de 5,00m de la limita de proprietate 
de la trotuar, respectiv la 10,00-12,00 m din axul strazii interioare (constructii amplasate in regim 
discontinuu) si la 24,00m din axul DN1A, conform profilului de aliniere impus prin prezentul puz. 

- constructiile vor fi orientate cu zonele de locuit  spre sud- est si sud-vest, iar zonele de 
circulatii, grupuri sanitare, garaje, bucatarii, vor fi orientate spre nord-vest. 

 
Art. 6. Amplasarea faţă de drumuri publice. 

Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor se face cu condiţia respectării zonelor 
de protecţie a drumurilor publice, respectiv 24,00m  din axul DN1A. 

 
Art. 7. Amplasarea în interiorul parcelei.  

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă: 
- distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform 

Codului Civil, respectiv 2,00m fata de limitele laterale ale parcelelor. 
- distantele fata de vecinatati vor fi de minim 2,00m fata de limitele de proprietate laterale 

ale parcelelor si de minim 3,00m fata de limita  de proprietate din spatele locuintelor. 
- distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu sunt respectate prin 

realizarea tramei stradale interioare. 
- Neobturarea cailor de acces carosabil spre locuinte. 
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3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii . 
 

Art. 8. Accese carosabile. 

Autorizarea executării construcţiilor şi amenăjarilor este permisă numai dacă există 
posibilităţi de acces la drumurile publice, conform destinaţiei construcţiei. 

a). Se va realiza drumul de acces cu latimea de 10,00m, cu doua benzi de circulatie, din 
care, fiecare parcela va avea racord auto si pietonal.  

b). Se va moderniza drumul de exploatare lateral DE210 ce va avea profilul stradal cu 
latimea de 12,00m, cu doua benzi de circulatie de cate 3,50m latime fiecare, cu zone verzi cu 
latimea de 1,00m, situate de o parte si de alta a carosabilului si trotuare stradale cu latimea de 
1,50m. 

c). Pentru accesul din DN1A, se va realiza un drum colector paralel cu DN1A, cu 
amenajarea unui racord pentru relatia dreapta, cu raze de racordare de 12,00m, cu  intrarea si 
iesirea delimitate printr-o fasie de zona verde. Banda de racordare, drumul colector, va avea 
latimea de 6,00m, prevazut cu 2,00m zona verde=perdea de arbori si 2,00m pista pentru biciclisti 
pe un singur sens, cu un trotuar stradal de 3,00m. Drumul colector va fi continuat paralel cu 
DN1A la momentul generarii de investitii viitoare. 

 
 Art. 9. Accese pietonale. 

Autorizarea executării construcţiilor şi amenăjarilor este permisă numai dacă se asigură si 
accesele pietonale, cu latimea minima de 1,50m catre fiecare parcela, conform importanţei şi 
destinaţiei construcţiei ce va fi amplasata.  

Drumurile modernizate vor avea trotuare pietonale, de o parte si de alta a carosabilului, 
cu latimea de 1,50m, din care este asigurat accesul pietonal, in siguranta, catre fiecare parcela. 

 
3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară. 

 
 Art. 10. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existente 

 Autorizarea executării construcţiilor se va face numai dupa executarea lucrarilor 
de echipare edilitara. Este interdictie de construire pana la realizarea retelelor edilitare.  

Lucrarile de echipare edilitară vor fi executate pe cheltuiala proprie de către investitorii 
interesaţi, prin extinderi de retele si cu racordarea  noilor consumatori la reţelele extinse de 
alimentare cu apa, canalizare si  energie electrică. 
 

Art. 11. Realizarea de reţele edilitare. 

 

Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează 
de către initiatorii prezentului puz,  în întregime, in baza unor proiecte tehnice intocmite de 
proiectanti de specialitate autorizati si dupa obtinerea autorizatiei de construire pentru 
executarea respectivelor retele si bransamente. 

Fiecare parcela va fi prevazuta cu o mica platforma pietruita, pentru europubele, ce va fi 
amplasata in interiorul parcelei, (de preferinta in apropierea drumului), de unde se va putea 
efectua colectarea selectiva a gunoiul menajer de catre serviciul de salubritate care deserveste 
localitatea. 
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Zone de interdictie si protectie. 
Pe  amplasament  exista zona de  protectie aferenta LEA existenta pe amplasament, cu 

zona de protectie de 12m+12mdin axul liniei. Pentru aceasta zona se instituie interdictie 
temporara de construire pana la schimbarea liniei electrice aeriene LEA in linie electrica 
subterana LES. Dupa ingroparea liniei electrice se va putea construi cu autorizare directa, fara a 
se mai solicita alte documentatii  urbanistice, respectand conditiile impuse de Electrica rezultate 
din schimbarea liniei. Postul de transformare electric propus are de asemenea zona lui de 
interdictie de construire si de protectie cu raza de 0,20m.  

 
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi a construcţiilor. 

 
Art. 12. Înălţimea construcţiilor. REGIM DE INALTIME. 

Regimul maxim de înălţime  este stabilit la S/D+P+2E. 
Regimurile de înălţime sabilite sunt de S/D+P+E+M/Er, S/D+P+E+M/Er, 

S/D+P+M/Er, cu inaltimea maxima la coama = 12,00m  si inaltimea maxima la cornisa = 9,00m.   
Terenul va fi parcelat in parcele pentru locuinte , cu suprafete de 440 mp pentru locuintele 

individuale sau cuplate şi minim 150 mp pentru locuintele insiruite, avand latimea la drum = front 
stradal de  cca 20-21m pentru locuintele individuale sau cuplate si front minim de 8,00m pentru 
locuintele insiruite. Terenurile vor avea forma dreptunghiulara cu adancimea mai mare sau cel 
putin egala cu latimea parcelei. Se vor putea construi locuinte individuale izolate, locuinte 
individuale cuplate, locuinte cu 1-2 apartamente/imobil, si locuinte individuale insiruite alipite. 

 
Art. 13. Aspectul exterior al construcţiilor. 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul acestora se 
integrează în aspectul general al zonei deja construite, incadrarea in peisaj, volumetrie 
aspectuoasa, materiale de constructii si finisaje de cel mai inalt grad calitativ.  

Se vor folosi materiale de constructie de calitate, caramida, invelitori tigla, tabla tip tigla 
mata, culoare brun si umbra naturala, tencuieli driscuite, in culori naturale, de la alb la ocru-auriu, 
balustrade din lemn, zidarie plina, sticla, fier forjat. 

Sunt interzise materialele care imita materialele naturale, placari cu gresie pe fatade. 
Sunt interzise culorile stridente, fosforescente. 

 
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri. 
Art. 14. Parcajele. 

Parcarile individuale vor fi realizate in interiorul parcelelor studiate, minim 2 locuri in 
incinta, pentru fiecare parcela, respectiv 1 loc de parcare pentru locuintele cu aria utila mai mica 
de 100 mp si 2 locuri de parcare pentru locuintele cu aria utila mai mare de 100mp. Parcarile 
pentru vizitatori vor fi asigurate in interiorul parcelelor, minim 1 loc/parcela. Spatiile destinate 
parcarii masinilor personale vor fi amenajate cu dale innierbate, sau alei pietruite tip « urma 
rotii » pastrandu-se cat mai mult din terenul natural. 

 
Art. 15. Spaţii verzi şi plantate. 

Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii  spaţiilor verzi existente in 
proportie de 30%, şi plantare pe parcele (plantaţii cu arbori de aliniament, gard viu, gazon). 

In interiorul fiecarei parcele proprietarii vor planta cate 3-4 arbori din soiurile autohtone : 
tei, castan, artar, salcam sau pomi fructiferi : nuc, mar, cires, visin, prun, gutui. 
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Se vor realiza plantatii de aliniament in lungul DN1A si pe drumul modernizat (fost 
DE210) pe fasia prevazuta pentru zona verde. 

Se va limita aportul de ape pluviale evacuate in reteaua de canalizare, prin solutii de 
colectare de pe constructii, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel 
de parcela. 

Art. 16. Împrejmuiri. 

 

În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea de împrejmuiri construite 
din metal, lemn, zidarie cu hmax=2,00m, sau împrejmuiri decorative plantate, gard viu. 

Aspectul împrejmuirii se va supune aceloraşi exigenţe ca şi în cazul aspectului exterior al 
construcţiei. Imprejmuirile pot fi realizate din lemn, fier forjat, cu soclu din zidarie, sau 
transparente din profile metalice dublate de gard viu. Inaltimea portilor de acces si 
imprejmuirii va fi de maxim 2,00m. Sunt interzise amplasarea de figurine (statuete) pe stalpii 
portilor de acces. 

Art. 17. Zonificare functionala. 
 
Zona  studiată, în prezentul P.U.Z. are functiunea de : 
 
a) locuinte individuale si functiuni complementare si spatii verzi amenajate. 

 
b)Functiuni complementare admise :  
Activitatile trebuie sa se desfasoare in interiorul cladirii :  puncte comerciale la parterul 

locuintei, prestari servicii la domiciliu (mestesuguri, cabinete medicale, cabinete veterinare, sedii 
de firma, birouri individuale de avocatura, consultanta, contabilitate, proiectare, tehnica dentara, 
ateliere de tapiterie, croitorie, pictura, rame si oglinzi, reparatii incaltaminte, curatatorie haine, 
saloane intretinere : coafro, frizerie, cosmetica), fara sa produca zgomot sau poluare chimica. 

 
c)Functiuni interzise :  

Sunt interzise oricare alte functiuni in afara celor admise la punctul a) si b).  
Sunt interzise functiunile industriale si cele pentru cresterea animalelor pentru 
productie si subzistenta. 

 
4. Dispoziţii finale 

Art. 18. Litigiile. 

Eventualele litigii dintre solicitanţii de autorizaţii şi autorităţile administraţiei publice sunt de 
competenţa instanţelor judecătoreşti în condiţiile legii. 

 
 

Sef proiect :  
Intocmit, 
Arh. Margarit Chelbea 

 
 
 

 
 
 
 

BRAŞOV – nov. 2016. 


