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R O M Â N I A
JUDEŢUL BRAŞOV

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SĂCELE
Str. PiaţaLibertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 0268 273.091

www.municipiulsacele.ro,    E-mail: primaria@municipiuluisacele.ro
DIRECTIA ARHITECT ŞEF

Birou Urbanism

Nr.47710/19.09.2018

Aprobat,
Primar,

Ing. VIRGIL POPA

Ca urmare a cererii adresate de SC BILANCIA EXIM SRL prin Condrea Sergiu, cu domiciliul in
jud. Ilfov, Comuna Corbeanca, sat Petresti, strada Balantei nr.46 (C1), telefon/fax 0726759913 e-mail,
înregistrată la nr.47710 din 22.08.2018,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare, se emite

AVIZUL DE OPORTUNITATE
Nr. 6 din 19.09.2018

Pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru “Construire cladire-sediu sucursala,
sistematizare varticala si functiuni complementare”
generat de imobilul: Terenuri proprietate privata, conform extrasului de carte funciara 111668 din
20.08.2018, înscris în C.F. nr. 114630 a localitatii Sacele, sub nr. cad. 114630, a extrasului de carte
funciara nr. 111669 din 20.08.2018, inscris in C.F. nr. 101547 a localitatii Sacele, nr. cad. 101547, a
extrasului de carte funciara nr. 111670 din 20.08.2018, inscris in C.F. nr. 113335 a localitatii Sacele,
nr. cad. 113335, a extrasului de carte funciara nr. 111671 din 20.08.2018, inscris in C.F. nr. 114631 a
localitatii Sacele, nr. cad. 114631, cu respectarea următoarelor condiţii:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: in suprafata totala de 2973 mp conform
Certificat de urbanism nr. 257/24.05.2018

Teritoriul reglementat prin PUZ este delimitat la nord, est, sud de proprietati private, iar la vest de
DN1- Calea Bucuresti.

2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi
Pentru zonificarea functionala se va avea in vedere: separarea functiunilor, raportul

interdependent al diferitelor zone functionale, evitarea incompatibilitatilor functionale in zonele
destinate locuirii si functiunilor complementare ale acestora.
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In RLU se vor stabili si defini: functiunea dominanta a zonei, functiunile complementare cu
conditionari si functiunile interzise, incompatibile cu locuirea.

Zone funcţionale propuse:
Se vor delimita precis şi cuprinde în bilanţul teritorial subzonele funcţionale:
a) subzona edificabilă cu destinaţia servicii.
b) subzona circulaţiilor rutiere si pietonale aferente.
c) subzona de spaţii verzi publice.
d) subzona de gospodărie comunală, destinata după caz obiectivelor de utilitate publică aferente
reţelelor edilitare (platforme de colectare a deseurilor selectiv, staţii de transformare, staţii de
pompare, statii sau microstatii de epurare, etc).

Limita de aliniere la DN1-Calea Bucuresti se va stabili in functie de avizul CNAIR.
Se vor institui interdicţii de construire pe culoarele de protecţie a reţelelor edilitare existente si

propuse si a zonelor de protectie, dupa caz (drum national, sanitara, hidrologica, etc)..
Se va asigura racordarea urbanistică fluentă a subzonelor noi edificabile la subzona circulatiilor

existente. Se va avea in vedere dimensionarea corecta a infrastructurii aferente circulatiilor in raport
cu numarul de autoturisme generat de noua investitie si traficul rezultat din racordarea la DN1.

Zonificarea se va realiza specific pentru faza PUZ, fără a fi necesară indicarea unei anumite
forme sau amplasări prestabilite a eventualelor construcţii.

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime)
Pentru zona de prestari servicii, depozite, mica productie:

- POT maxim 40 %, CUT maxim 1; Regimul de inaltime maxim admis H=12,00 m la cornisa,
respectiv P+2;

- Edificabilul reprezintă limitele în care trebuie să se înscrie viitoarele clădiri, cu respectarea
POT admis

- Retragerile fata de limitele de lot pentru zona edificabila vor fi cel putin 3,50 m de la
limitele laterale, pentru a permite accesul pompierilor si minimum 6 metri (jumatate din
inaltimea cladirilor) pentru limita posterioara. Retragerea fata de limita de nord va fi de cel
putin 5 m fata de limita de proprietate dar nu mai putin de 6 m fata de cladirea invecinata.

- Distantele fată de limitele de proprietate vor tine cont de conditionarile impuse de
securitatea la incendiu, fara a crea pe loturile vecine servituti prin distante de siguranta mai
mari decat H/2.

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor
Se vor asigura plantatii de aliniament de protectie. Plantatiile de aliniament se vor asigura

perimetral si cu specii de arbori si arbusti destinati protejarii impotriva poluarii.
Asigurarea parcajelor pentru vizitatori si angajati se va realiza pe proprietatea privata, tinand

cont de un indice de motorizare actual si realist, dimensionarea din Regulamentul General de
Urbanism fiind o limita minimala, cu caracter informativ.

Alimentarea cu apa, energie electrica, telefonie, agent termic, respectiv evacuarea apelor uzate
menajere si tehnologice se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului ( initiatorului P.U.Z.).

5. Capacităţile de transport admise
Dimensionarea cailor de acces se va face conform prevederilor Regulamentului General de

Urbanism al României aprobat prin HG Nr. 525/1996 şi a Normativului pentru adaptarea clădirilor civile
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şi a spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2001, aprobat prin
Ordinul nr. 649/25.04.2001 MLPTL.

6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z.
Ridicare topografica actualizata pentru faza PUZ, vizata OCPI Brasov;
Studiu geotehnic de ansamblu pentru faza PUZ;
Alte studii impuse prin avizele obtinute prin CU.
Toate studiile de fundametare a PUZ vor fi elaborate de specialisti atestati in domeniu conform

legislatiei in vigoare si a prevederilor RUR.

7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a
publicului

Se va respecta procedura de consultare a populaţiei conform prevederilor Legii nr. 350/2001 cu
completările şi modificările ulterioare, a Ordinului MDRT nr. 2701/2010 şi a „Regulamentului local de
implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a
teritoriului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Săcele nr. 102 din  25.08.2011.
Etapele informarii si consultarii publicului sunt urmatoarele: Etapa initierii PUZ, Etapa Elaborarii
Propunerilor PUZ, Etapa Aprobarii Propunerilor PUZ.

Documentaţia pentru publicarea pe site-ul de internet al primăriei se va depune într-un
exemplar  original complet, pe hârtie şi în format digital (pe un CD sau DVD ) fişiere în format PDF
pentru toate piesele scrise ale documentaţiei (memoriu, regulament local de urbanism, respectiv în
format PDF şi DWG (AUTOCAD) pentru toate planşele desenate), plus 3 (trei) exemplare din plansa de
reglementari pentru afisare.

Pentru aprobarea in Consiliul Local se va depune forma finală în 4 (patru) exemplare pe hârtie şi
un exemplar în format digital, digital (pe un CD sau DVD ) fişiere în format PDF pentru toate piesele
scrise ale documentaţiei (memoriu, regulament local de urbanism, respectiv în format PDF şi DWG
(AUTOCAD) pentru toate planşele desenate).

Specialistul cu drept de semnatura are obligatia de a sustine, alaturi de beneficiari, avizarea si
promovarea documentatiei in procesul de avizare si aprobare.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului
de urbanism nr. 257 din 24.05.2018, emis de Primaria Municipiului Sacele .

Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanţei nr. 1013917 din 22.08.2018.
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poştă la data de ........................... .

Arhitect-şef
Arh. Manuela Alina Roznovat

Intocmit
Ing. Alina Vanasila


