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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 

DIRECȚIA ARHITECT ŞEF 
 

Birou Urbanism                                                         Nr.49232/26.06.2019  
 
 
 

                                                                                    Aprobat, 
                                                                                      Primar, 
                                                                                      Ing. VIRGIL POPA 
 
 
 
 

Ca urmare a cererii adresate de  SC SABIPLAST SRL, cu sediul în jud. Brașov,  Municipiul Brașov, 
strada Neagoe Basarab nr.10, telefon/fax       -        e-mail     -       , înregistrată la nr.49232 din 
19.06.2019, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare, se emite 
                              
 
 

AVIZUL DE OPORTUNITATE 
Nr. 11 din 26.06.2019 

 
 

Pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru “CONSTRUIRE MAGAZIN DE RETAIL ȘI 
HALE DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE” 

generat de imobilul: Terenuri proprietate privată, conform extraselor de carte funciară nr. 
70992/13.05.2019 și nr. 80260 din 28.05.2019,  

înscrise în cartea funciară nr. 103124 Săcele și nr. 116077 Săcele;  
cu respectarea următoarelor condiţii: 

 
1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: conform Certificatului de urbanism nr. 

294/2019.  
 
    2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi 

Pentru zonificarea functională se va avea in vedere: separarea funcțiunilor, raportul 
interdependent al diferitelor zone funcționale, evitarea incompatibilităților funcționale.  
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În RLU se vor stabili și defini: funcțiunea dominantă a zonei, funcțiunile complementare cu 
condiționări și funcțiunile interzise.  

Zone funcţionale propuse: 
Se vor delimita precis şi cuprinde în bilanţul teritorial zonele funcţionale: 

a) zona de comerț și servicii. 
b) Zona de industrie, depozitare și prestări servicii. 
c) zona de spaţii verzi. 

 
Se vor institui interdicţii de construire pe culoarele de protecţie a reţelelor edilitare existente și 

propuse și a zonelor de protecție, după caz; 
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 destinată unităților industriale, spațiilor pentru depozitare și prestări servicii:  
Rh max: P+2 , max. 12m;  POT max. 60%; CUT max. 0,8; 

Pentru zona de destinată unităților de comerț și servicii:  
Rh max: P+1, max. 9,0m;  POT max. 30%; CUT max. 0,8; 

 
Se va prevedea o suprafață de minimum 15% spații verzi amenajate în incintă. 

 
    4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor 

Se vor crea: 
- locuri de parcare la interiorul zonei studiate; 
- Platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor. 
- Zone – tampon pentru asigurarea distanțelor minime de protecție pentru zona de locuințe 

din vecinătate 
 
    5. Capacităţile de transport admise 

Dimensionarea tramei stradale și a căilor 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 şi a spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, 
indicativ NP 051/2001, aprobat prin Ordinul nr. 649/25.04.2001 MLPTL. 
 Modernizarea unor drumuri existente sau crearea unor drumuri noi solicitate prin prezentul 
aviz se va face prin asigurarea terenului necesar de către inițiatorii documentației tehnice de urbanism. 
 
    6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z. 

Ridicare topografică actualizată pentru faza PUZ, vizată OCPI Brașov; 
Studiu geotehnic de ansamblu pentru faza PUZ; 
Alte studii impuse prin avizele obținute conform CU. 
Toate studiile de fundametare a PUZ vor fi elaborate de specialiști atestați în domeniu conform 

legislației în vigoare și a prevederilor RUR. 
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    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 afișare. 
 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 semnătură are obligația de a susține, alături de beneficiari, avizarea și 
promovarea documentației în procesul de avizare și aprobare.  
     Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului 
de urbanism nr. 294 din 04.06.2019, emis de Primăria Municipiului Săcele. 
    S-a achitat taxa de 101  lei, conform Chitanţei nr. 1012796 din 21.06.2019. 
    Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poştă la data de ........................... . 
 
 

                              Arhitect-Șef 
                   Arh. Manuela Alina Roznovăț 
 
 

Întocmit 
    Ing. Alina Vănășilă 



AMPLASAMENT STUDIAT 
strada Campului,nr. 97, Mun. Sacele, Brasov 

PUZ - CONSTRUIRE M AGAZIN DE RETAIL SI HALE DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE 
(RELOCARE SC SABIPLAST SRL) 

Mun. Socele, Sl1odo Comp ului, N1 . 97, Jud. Bro sov 

colectiv de ela/Jorare: ~ 

cirh C:ribrirl P01110vol ~ 
urb.slog. Csillu Laszlo , 

clesenat: / 

urb.stog. Csillo Laszlo 

set proioc/.' 
01'1. Gabriel Roznovol 

/Jen 1cia1 
SC SABIPLAST SRL PRIN 

NICOLAE SAVEL 
111/ul 1Av11sc.i U01 

INCADRARE IN ZONA 
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