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MEMORIU GENERAL

1.  INTRODUCERE

1.1.Date de recunoastere a investitiei

Denumirea lucrarii PUZ – Construire cladire – sediu sucursala, sistematizare verticala si functiuni
complementare

Beneficiar: SC BILANCIA EXIM SRL

Faza de proiectare: PUZ
Proiectant SC ID PROJECT SRL, arh Denis Ababei

proiect nr. 10/2018

1.1. OBIECTUL PLANULUI URBANISTIC ZONAL

● SOLICITARI ALE TEMEI PROGRAM
- stabilirea de noi reglementari specifice zonei functionale existente din care face parte amplasamentul

: conform PUG - UTR 3 zona de locuinte individuale si functiuni complementare si conform PUD
Construire showroom parbrize auto, sediu firma, atelier, arpobat prin HCL nr 92/27.05.2004 respectiv
PUD construire depozit parbrize, aprobat prin HCL nr.37/30.07.2008 – zona showroom, sediu firma,
depozitare si atelier service si zona de servicii.

- stabilirea de reglementari privind circulatia, parcarile si spatiile verzi in zona studiata
- stabilirea indicilor urbanistici de utilizare si ocupare a terenului conform HG 525/1996
- stabilirea de reglementari urbanistice in vederea autorizarii directe fara intocmire PUD

● PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITATII PENTRU ZONA STUDIATA
Conform PUG SACELE aprobat cu HCL 23/22.02.2001 si prelungit prin HCL 170/17.12.2015 si PUD

Construire showroom parbrize auto, sediu firma, atelier, arpobat prin HCL nr 92/27.05.2004 respectiv PUD
construire depozit parbrize, aprobat prin HCL nr.37/30.07.2008 parcelele din zona studiata fac parte atat din
„UTR 3 - zona de locuinte individuale si functiuni complementare” cat si din  „zona showroom, sediu firma,
depozitare si atelier service si zona de servicii”.

1.2. SURSE DOCUMENTARE

● LISTA STUDIILOR SI DOCUMENTATIILOR APROBATE ANTERIOR PUZ
PUG SACELE aprobat cu HCL 23/22.02.2001 si prelungit prin HCL 170/17.12.2015  si PUD Construire

showroom parbrize auto, sediu firma, atelier, arpobat prin HCL nr 92/27.05.2004 respectiv PUD construire
depozit parbrize, aprobat prin HCL nr.37/30.07.2008

● LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE INTOCMITE CONCOMITENT CU PUZ
Baza topografica si identificare cadastrala 
● PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA ZONEI
Pentru zona studiata nu s-a intocmit nici un proiect de investitie.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. EVOLUTIA ZONEI

● DATE PRIVIND EVOLUTIA ZONEI
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Prin  PUZ se  propune aprofundarea  si  rezolvarea  problemelor  functionale,  tehnice  si  estetice  pe
amplasamentul studiat, studiata in corelatie cu zonele limitrofe, rezultate din analiza situatiei existente.

Zona studiata este situata la Str. Calea Bucuresti nr.7C, amplasamentul fiind marginit la NORD , SUD
SI  EST, de proprietati particulare, iar la VEST de DN1.

Amplasamentul studiat cuprinde in prezent o construtie P+E, zona din care face parte amplasamentul
fiind construita.

Zona construita adiacenta are un caracter relativ eterogen, prezentand in vecinatatea de la SUD o
benzinarie iar la vecinatatea de la NORD un hotel. dar si un numar de locuinte individuale situate spre EST.

Zona studiata se afla in proprietati private. Imobilul se află situat in intravilanul mun. Sacele, conform
PUG Sacele.

● CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELATIONATE CU EVOLUTIA LOCALITATII
Proiectul isi propune sa modifice functiunea parcelelor aflate in prezent in „UTR 3 - zona de locuinte

individuale si functiuni complementare” astfel incat intreaga zona sa aiba functiunea de „zona showroom,
sediu firma si functiuni complementare”. Se studiaza deasemenea amplasarea pe parcelele studiate a unei
cladiri – sediu sucursalei S.C. BILANCIA EXIM S.R.L.

● POTENTIAL DE DEZVOLTARE / DISFUNCTII (RISCURI, OPORTUNITATI)
ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI SI OPORTUNITATI PUNCTE SLABE / RISCURI

- amplasamentul  se  afla  in
vecinatatea  unor  zone  partial
dezvoltate,  principala  directie  de
dezvoltare  in  zona  DN1/E60  fiind
cea  a  prestarilor  de  servicii,
showroom.

- legatura facila cu orasul 
- investitia  creeaza  un  numar

important de locuri de munca
- zona are acces direct la DN1/E60 si

adiacent la ocolitoarea Brasov.
- Zona dispune de utilitati

        

 
-   nu s-au identificat
-   prezenta pe teren a retelei de apa 

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

Zona studiata este situata pe partea de VEST a mun. Sacele, fiind marginita de strazi existente la VEST
si de proprietati private la NORD, EST si SUD. Zona este cuprinsa in intravilanul localitatii.

In ceea ce priveste relationarea zonei cu localitatea se poate spune ca beneficiaza de o accesibilitate
facila la DN1/E60 si ocolitoarea Brasov.

2.3. CIRCULATIA

In ceea ce priveste trama stradala existenta in zona, aceasta este dezvoltata. 
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Din  analiza  situatiei  existente  o  posibila  disfunctionalitate  este  aceea  a  pozitionarii  apropiate  a
acceselor pentru benzinaria Lukoil si proprietatea studiata, apropiere ce poate genera conflicte.

Caracteristici drum national (situaţia existentă)

- Zona studiată este  amplasată pe partea dreaptă a drumului  national  DN1  la  pozitila  kilometriă:

160+596.840, în intravilanul oraşului Săcele, jud. Braşov. 

- Drumul national DN1 face parte din categoria drumurilor naţionale conf. Ord. 43/1997 a  Ministerului

Transporturilor.

- Clasa tehnică a Drumului National secundar DN1  este clasa tehnica II, având doua benzi de circulatie

pe sens, latimea benzii de 3.50 m, benzi de încadrare 0.75 m  și acostamente de 1,00 m lăţime, conf.

Ord. 45/1998, al Ministerului Transporturilor şi o intensitate medie zilnică anuală în vehicule etalon,

estimată la un trafic intens. 

- În profil transversal tip drumul national are doua benzi de circulatie pe sens, cu lăţimi  cuprinse între

4.20 -3,25 m şi benzi de încadrare de  1,00 m lăţime.

- Natura imbracamintii rutiere: beton asfaltic 

- Scurgerea apelor se face pe alocuri cu şanţuri trapezoidale şi prin scurgerea pe taluzul de rambleu în

lungul drumului național în sensul de creștere al kilometrajului.

- În  profil  transversal  partea  carosabilă este  sub  formă de  acoperiş cu   pante  aplicate  mixturilor

asfaltice de 2,5% şi 4% la acostamente.

- Din ridicarea topografică a terenului a rezultat că în plan în aceast sector al drumului national DN 1

se  afla  în  aliniament  în  dreptul  accesului  la  km  160+625.910,  iar  în  profil  longitudinal  drumul

coboară spre Braşov cu o pantă cuprinsă între 0.12  – 2,46 %.

- Viteza de circulatie in exteriorul localitatii este de 70km/h iar în interior este de 50 km/h. Deoarece

drumul este drum de munte, acesta are axul drumului marcat atât cu linie continuă (  în zonele cu

scuccesiuni de curbe), cât si discontinuă (în zonele de aliniament). În zona studiată axul drumului are

marcaj continuu.                

- Vizibilitatea este buna în zona unde se doreşte accesul > 500 m.

Obiective specifice

La  realizarea obiectivului, se vor avea în vedere următoarele :

- asigurarea priorităţii pentru fluxul principal, astfel încât traficul pe DN1 să nu fie stânjenit;

- asigurarea vizibilităţii şi siguranţei circulaţiei prin retragerea constructiilor

- amenajarea în plan orizontal şi vertical a accesului în mod corespunzator;

- asigurarea spaţiilor de dezvoltare viitoare a drumului national cu minimum latimea unei benzi de

circulatie.

-                  indepartarea apelor pluviale de pe drumul national.
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-        amplasare indicatoare de circulaţie 

2.4. OCUPAREA TERENURILOR

Zona construita adiacenta are un caracter relativ eterogen, fiind prezente in general contructii  cu
functiune de servicii, comericale, si un numar de locuinte individuale.

Zona adiacenta este construita.
2.5. ECHIPAREA EDILITARA

GOSPODĂRIREA  APELOR 

ALIMENTARE  CU  APA

Se va realiza prin bransare la reteaua centralizata de distributie din PEHD Dn 250 mm existenta pe
amplasament,  conform  aviz  nr.2046/19.09.2018  emis  de  Compania  Apa  Vrasov  SA.  Se  recomanda
identificarea exacta a traseelor si pastrarea distantelor prevazute de SR8591/97 intre conductele existente si
constructiile propuse.

APELE UZATE MANAJERE

Vor fi evacuate in reteaua centralizata, existenta pe Calea Bucuresti (DN1) din PVC KG Dn 500mm,
conform aviz nr. 2046/19.09.2018 emis de Compania Apa Brasov SA.

APELE  PLUVIALE CONVENTIONAL CURATE

De pe acoperisul constructiei vor fi colectate in jgheaburi si burlane si se vor descarca liber la nivelul
solului.

Apele pluviale din zona parcarilor si de pe caile de acces sunt preluate prin guri de scurgere, trecute
printr-un separator de hidrocarburi petroliere cu filtru de coalescenta tip Purator si descarcate intr-un bazin
de retentie cu capacitatea de V=40mc folosit la udarea spatiilor verzi.

INSTALAŢII  DE  ÎNCĂLZIRE  ŞI  DE  GAZE  NATURALE.

In zona studiata se asigura încălzirea, prepararea apei calde de consum şi prepararea hranei prin  
instalaţii de gaze naturale. 
In zona studiata se afla conducte de distributie gaze naturale.
INSTALATII  ELECTRICE   
Zona beneficiaza de retele electrice, in vecinatatea de SUD amplasamentului, la DN1, se afla un post 
trafo iar constructia existenta este bransata la reteaua de energie electrica.
TELECOMUNICAŢII.        
Se vor realiza prin bransament la reteaua existenta in zona (daca este cazul)
RETELE DE TERMOFICARE

Nu s-au identificat la data prezentei retelelor de termoficare in zona.

2.6. PROBLEME DE MEDIU

Zona studiata nu prezinta surse de poluare pentru mediu inconjurator.
Pe  amplasamentul  studiat  se  propune realizarea  unei  constructii  –  sediu  sucursala  cu  functiuni  
complementare, neintrand in conflict din punct de vedere al functionalitatii cu paspectele legate de 
protectia mediului. 
Zona nu este afectata de riscuri naturale, nici de alunecari de teren.
Nu este cazul unor valori de patrimoniu care sa necesite protectie.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. PREVEDERI ALE PUG si PUD EXISTENTE

Conform PUG SACELE aprobat cu HCL 23/22.02.2001 si prelungit prin HCL 170/17.12.2015 si PUD
Construire showroom parbrize auto, sediu firma, atelier, arpobat prin HCL nr 92/27.05.2004 respectiv PUD
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construire depozit parbrize, aprobat prin HCL nr.37/30.07.2008 parcelele din zona studiata fac parte atat din
„UTR 3 - zona de locuinte individuale si functiuni complementare” cat si din  „zona showroom, sediu firma,
depozitare si atelier service si zona de servicii”. 

Zona propusa spre studiu  cuprinde asadar loturi  cu functiune diferita  ,  propunerile  PUZ vizand
unitatea functionala a acestora si amplasarea unei constructii, nefiind de natura a modifica caile de circulatie
existente. Impactul este astfel unul minimal asupra reglementarilor de ansamblu existente la data realizarii
studiului.  
                                   

Din punct de vedere functional se propune ca zona sa aiba functiunea de „zona showroom, sediu
firma  si  functiuni  complementare”,  in  vederea  amplasarii  unei  constructii  –  sediu  sucursala  cu  functiuni
complementare.

IMPACT ECONOMIC ; COSTURI

Impactul economic asupra  UTR  nu este unul semnificativ,  suprafata studiata este redusa in raport
cu aceasta iar investitia nu este una de natura a produce un asemenea impact.

Din punct de vedere al costurilor implicate, datorita caracterului exclusiv privat al investitiei  acestea
vor fi  suportate exclusiv de catre investitor,

VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Zona  nu  pune  probleme  deosebite  pentru  valorificarea  cadrului  natural  intrucat terenul  este
aproximativ plat si nu exista elemente deosebite care sa fie puse in valoare. 

MODERNIZAREA CIRCULATIEI 

Modernizarea circulatiei in zona vizeaza in principal realizarea unui acces mai larg al loturilor studiate
la DN1/E60, fata de accesul existent. Astfel, se propune optimizarea acceseului auto la circulatiile de incinta
de pe terenul studiat si la parcarile propuse suprateran, care vor deservi cladirea existenta si cea propusa.

3.2. ZONIFICAREA FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

● ZONIFICAREA FUNCTIONALA – REGLEMENTARI URBANISTICE

In conformitate cu cerintele temei de proiectare, asa cum s-a mentionat anterior, din punct de vedere
functional  se propune modificarea functiunii pe zona aferenta terenului studiat  astfel incat  zona sa aiba
functiunea de „zona showroom, sediu firma si functiuni complementare”

Zona va cuprinde constructia existenta si constructia propusa, ce au functiuni similare.
POT , CUT PROPUS, REGIM DE INALTIME :

- Pentru zona studiata se propune  POT = 40 % , CUT = 1 si un regim de inaltime minim de P si maxim
de P+E+R (M).

Se realizeaza urmatorul bilant teritorial pentru terenul studiat :

          EXISTENT                EXISTENT                  PROPUS                   PROPUS

                 mp                            %                              mp                             % 

Zona construita                                204                        6.8                             865                          29
Alei auto ; pietonal ; parcari            285                        9.5                            1181                       39.7
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Teren amenajat ca zona verde         0                              0                             912                          30.6
Teren construibil neamenajat        2484                          83                           248                          8.3

ZONE FUNCTIONALE
UTR 3 -zona locuinte si functiuni     2194                       73.8                           0                              0
Zona showroom, sediu firma            779                        26.2                        2973                         100

 TEREN STUDIAT                              2973                       100                          2973                      100

3.3. DEZVOLTAREA ECHIPARII  EDILITARE

            Echiparea edilitara a obiectivelor propuse se va realiza prin racordarea la retelele existente in zona, cu
respectarea conditiilor din avizele de specialitate.

3.4. PROTECTIA MEDIULUI

Destinatiile propuse nu prezinta riscul ca prin activitatea ce se va desfasura in viitor sa apara surse de
poluare a  mediului peste limitele permise de legislatia in vigoare.

Totusi, ca sa nu apara asemenea cazuri, investitorii au urmatoarele obligatii:
o Sa ia toate masurile pentru a evitarii poluarii in zona

o Depozitarea deseurilor se va face controlat, respectand toate normele sanitare

3.5. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

● TIPUL DE PROPRIETATE AL TERENURILOR

Suprafata totala a zonei studiate este de 2973 mp, din care toate in proprietate privata.

●  CIRCULATIA TERENURILOR
Nu este necesara trecerea in domeniul public a vreunei suprafete de teren.

4. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

● CONDIŢII NATURALE

4.1  DATE GEOMORFOLOGICE ŞI LITOLOGICE

Conform studiului geotehnic ce va fi anexat in urmatoarele faze.
4.2  DATE HIDROGEOLOGICE 

Conform studiu geotehnic ce va fi anexat in urmatoarele faze.
4.3  ADÂNCIMEA DE ÎNGHEŢ

Conform studiu geotehnic ce va fi anexat in urmatoarele faze.
4.4 INTENSITATEA SEISMICĂ

Conform studiu geotehnic ce va fi anexat in urmatoarele faze.
● CONDIŢII DE FUNDARE

Conform studiu geotehnic anexat.

5. CIRCULATIA

La DN1/E60 circulatiile auto sunt bine definite. strada are 4 benzi, cate doua pe fiecare sens.
Regimul de aliniere fata de DN1/E60 este de minim 22 m fata de axul drumului.
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Accesul proiectat este racordat la profilul transversal al drumului DN1. În zonele în care este prevăzut
accesul drumul este în aliniament. Vizibilitatea este bună atat spre stanga, cât şi spre dreapta, pe distante mai
mari  de 500m.  Se doreşte realizarea accesului  la  Km  160+625.910,  (accesul  existent  fiind avizat  pentru
certificatul de urbanism cu nrumarul 423/28.10.2015 eliberat de primaria municipiului Săcele, Acord prealabil
Nr. 65/762 din 06.04.2016, Proces verbal de identificare pe teren nr. 594/08.03.2016 SDN Braşov), racordările
la marginea partii carosabile cu DN1 se vor face prin racord simplu cu raze de racordare de 6 m (dreapta,
stânga) şi pinten de 4 m lungime. Lungimea totală a amenajării intersecţiei se va face pe o lungime de 25.65
m.

Se doreşte mutarea intersecţiei din zona actuala pentru evitarea unui conflict de intersecţii care apare
cu benzinaria din imediata proximitate.- Declivităţiile din zonele de acces sunt cuprinse între 1.05 – 1.13%; 

Sectorul de stationare este realizat pe terenul proprietarului, în afara spaţiului drumului naţional, cu
ajutorul spaţiilor de parcare stabilite conform Normativ P132–93 pentru proiectarea parcajelor si H.G.525/96
– Anexa 5 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism republicat în 2002.

Numărul de locuri de parcare este de: 18 buc. pentru autoturisme şî 1 loc pentru furgonete. 

Intrarea şi  ieşirea  înspre și  dinspre incinta obiectivului  se va face pe partea dreapta a drumului
national. Accesul care intersectează DN1, va deservi exclusiv circulația în interiorul obiectivului.

5.1. OCUPAREA TERENURILOR

Constructiile propuse pe amplasamentul studiat vor respecta retragerile si alinierile prevazute in PUZ –
plansa de reglementari urbanistice, astfel :

ALINIERE fata de axul DN1/E60 - 22 m 
RETRAGERE fata de limita de NORD a proprietatii :
- 5 m fata de limita de proprietate dar nu mai putin de 6 m fata de cladirea invecinata pentru pastrarea

distantei de siguranta conform prevederilor normativului P118/1999 tabel 2.2.2
- H/2 dar nu mai putin de 3,5 m , numai in afara distantei de siguranta
RETRAGERE fata de limita de EST a proprietatii : H/2 dar nu mai putin de 3,5 m
RETRAGERE fata de limita de SUD a proprietatii : H/2 dar nu mai putin de 3,5 m cu exceptia cladirii

existente
6. ECHIPAREA EDILITARA

GOSPODĂRIREA  APELOR 

ALIMENTARE  CU  APA

Se va realiza prin bransare la reteaua centralizata de distributie din PEHD Dn 250 mm existenta pe
amplasament,  conform  aviz  nr.2046/19.09.2018  emis  de  Compania  Apa  Vrasov  SA.  Se  recomanda
identificarea exacta a traseelor si pastrarea distantelor prevazute de SR8591/97 intre conductele existente si
constructiile propuse.

APELE UZATE MANAJERE

Vor fi evacuate in reteaua centralizata, existenta pe Calea Bucuresti (DN1) din PVC KG Dn 500mm,
conform aviz nr. 2046/19.09.2018 emis de Compania Apa Brasov SA.

APELE  PLUVIALE CONVENTIONAL CURATE

De pe acoperisul constructiei vor fi colectate in jgheaburi si burlane si se vor descarca liber la nivelul
solului.
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Apele pluviale din zona parcarilor si de pe caile de acces sunt preluate prin guri de scurgere, trecute
printr-un separator de hidrocarburi petroliere cu filtru de coalescenta tip Purator si descarcate intr-un bazin
de retentie cu capacitatea de V=40mc folosit la udarea spatiilor verzi.

INSTALAŢII  DE  ÎNCĂLZIRE  ŞI  DE  GAZE  NATURALE.

Imobilele  existente  în  zona  studiata  au  asigurată  încălzirea,  prepararea  apei  calde  de  consum şi
prepararea hranei prin instalaţii de gaze naturale. 

In zona studiata se afla conducte de distributie gaze naturale. Se vor respecta avizele si proiectele de
specialitate.

INSTALATII  ELECTRICE   
Zona beneficiaza de retele electrice. Alimentarea se va realiza conform avizelor emise si proiectelor

de specialitate.
TELECOMUNICAŢII.        
Se vor realiza prin bransament la reteaua existenta in zona (daca este cazul)
RETELE DE TERMOFICARE

Nu se prevede bransamentul la reteaua de termoficare.

7. PROBLEME DE MEDIU

Zona studiata nu prezinta surse de poluare pentru mediu inconjurator - pe amplasamentul studiat se
propune o zona de turism si culturala (evenimente)

Zona nu este afectata de nici de riscuri naturale nici de alunecari de teren.
Nu este cazul unor valori de patrimoniu care sa necesite protectie.
Nu este cazul unor masuri suplimentare de protectie a mediului 

 a) Deseuri rezultate din faza constructie: 
- pietris, beton, tencuieli, etc
- diferite ambalaje din hirtie, carton, plastic
- resturi metalice 
 Deseurile rezultate din activitatea de constructie vor fi colectate separat si transportate de
catre executantul lucrarilor la unitati autorizate in colectare/ valorificare. 
 b) Deseuri rezultate din faza de exploatare 
 Din activitatea de exploatare a zonei pot  rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:
 Deseuri menajere si deseuri rezultate de la ape uzate menajere si pluviale;
 c) Deseuri menajere
 Deseurile menajere se vor colecta selectiv, pe categorii in containere amplasate in zone betonate si apoi vor
fi evacuate prin unitatile autorizate din zona.
Deseurile vor fi lichidate prin agenti economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, transport, val-
orificare si eliminare a deseurilor.
Va fi respectata legislatia de mediu privind regimul deseurilor.

8. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

Propunerile de dezvoltare urbanistica facute prin prezenta  documentatie se inscriu in cerintele temei de
proiectare si in prevederile RGU.

Întocmit,
    Arh. Denis Ababei
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REGULAMENT AFERENT PUZ  Construire cladire – sediu sucursala, sistematizare verticala si functiuni
complementare

Proiectant : SC ID PROJECT SRL, arh Denis Ababei
Proiect nr. 10/2018

I. DISPOZITII GENERALE

1. ROLUL R.L.U.
Regulamentul local de urbanism reprezinta sistemul unitar de norme tehnice si juridice care sta la baza
elaborarii  planurilor  urbanistice.  El  explica  si  detaliaza  sub  forma  unor  prescriptii  si  recomandari
PLANUL URBANISTIC ZONAL in vederea urmaririi si aplicarii acestuia.

2. BAZA LEGALA A ELABORARII
Elaborarea acestei  documentatii  s-a facut in baza conditiIor din Certificat de urbanism  nr. 257  din
24.05.2018  emis  de  Primaria  Sacele.  Reglementarea  tehnica  este  elaborata  in  conformitate  cu
prevederile legale ale actelor normative, specifice domeniului sau complementare acestuia.

3. DOMENIU DE APLICARE
Regulamentul local de urbanism se aplica in proiectarea si realizarea constructiilor pe terenul studiat si
reglementat prin prezenta documentatie.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

1.  Reguli  cu  privire  la  pastrarea  integritatii  mediului  si  protejarea  patrimoniului  natural  si
construit.

1.1.Teren intravilan studiat.
Autorizarea executarii constructiilor pe terenul studiat este permisa pentru toate tipurile de constructii
si  amenajari  specifice  propuse  in  aceasta  documentatie,  cu  respectarea  conditiilor  legii  si  ale
prezentului regulament. 

1.2.Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice
Nu este cazul.

1.3. Asigurarea echiparii edilitare

ALIMENTARE  CU  APA
Se va realiza prin bransare la reteaua centralizata de distributie din PEHD Dn 250 mm existenta pe 
amplasament, conform aviz nr.2046/19.09.2018 emis de Compania Apa Brasov SA. Se recomanda 
identificarea exacta a traseelor si pastrarea distantelor prevazute de SR8591/97 intre conductele 
existente si constructiile propuse.

APELE UZATE MANAJERE
Vor fi evacuate in reteaua centralizata, existenta pe Calea Bucuresti (DN1) din PVC KG Dn 500mm, 
conform aviz nr. 2046/19.09.2018 emis de Compania Apa Brasov SA.

APELE  PLUVIALE CONVENTIONAL CURATE
De pe acoperisul constructiei vor fi colectate in jgheaburi si burlane si se vor descarca liber la nivelul 
solului.
Apele pluviale din zona parcarilor si de pe caile de acces sunt preluate prin guri de scurgere, trecute 
printr-un separator de hidrocarburi petroliere cu filtru de coalescenta tip Purator si descarcate intr-un 
bazin de retentie cu capacitatea de V=40mc folosit la udarea spatiilor verzi.
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INSTALATII  ELECTRICE   
Zona beneficiaza de retele electrice, in vecinatatea de SUD amplasamentului, la DN1, se afla un post 
trafo iar constructia existenta este bransata la reteaua de energie electrica.

TELECOMUNICAŢII. 
Se vor realiza prin bransament la reteaua existenta in zona (daca este cazul)

RETELE DE TERMOFICARE
Nu s-au identificat la data prezentei retelelor de termoficare in zona.

1.4. Asigurarea compatibilitatii functiunilor
          
Autorizarea  executarii  amenajarilor  se  face  cu  conditia  asigurarii  compatibilitatii  dintre  destinatia
constructiilor propuse si functiunea determinanta a zonei stabilita in prezenta documentatie PUZ.

1.5. Lucrari cu utilitate publica

Este posibila devierea de conducte daca prin pozitia acestora este afectata dispunerea constructiei
propuse. Costurile vor fi suportate de catre investitor.

2. Reguli de amplasare si de retrageri minime obligatorii.

2.1. Orientarea fata de punctele cardinale

Nu este cazul

2.2. Amplasarea fata de drumurile publice

Zona studiata  este  situata  la  Str.  Calea  Bucuresti  nr.7C,  amplasamentul  fiind  marginit  la  VEST de
DN1/E60

2.3. Amplasarea fata de aliniament
Regimul de aliniere fata de DN1/E60 este de minim 22 m fata de axul drumului.
Accesul proiectat este racordat la profilul transversal al drumului DN1. În zonele în care este prevăzut
accesul  drumul este în aliniament.  Vizibilitatea este bună atat  spre stanga,  cât  şi  spre dreapta,  pe
distante mai mari de 500m. Se doreşte realizarea accesului la Km 160+625.910, (accesul existent fiind
avizat pentru certificatul de urbanism cu nrumarul 423/28.10.2015 eliberat de primaria municipiului
Săcele,  Acord  prealabil  Nr.  65/762  din  06.04.2016,  Proces  verbal  de  identificare  pe  teren  nr.
594/08.03.2016 SDN Braşov),  racordările la marginea partii carosabile cu DN1 se vor face prin racord
simplu cu raze de racordare de 6 m (dreapta, stânga) şi pinten de 4 m lungime. Lungimea totală a
amenajării intersecţiei se va face pe o lungime de 25.65 m.

2.4. Alinierea constructilor
         
Regimul de aliniere fata de DN1/E60 este de minim 22 m fata de axul drumului.

2.5. Amplasarea in interiorul parcelei

Constructiile propuse pe amplasamentul studiat vor respecta retragerile si alinierile prevazute in PUZ –
plansa de reglementari urbanistice, astfel :

ALINIERE fata de axul DN1/E60 - 22 m 
RETRAGERE fata de limita de NORD a proprietatii :
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- 5 m fata de limita de proprietate dar nu mai putin de 6 m fata de cladirea invecinata pentru pastrarea
distantei de siguranta conform prevederilor normativului P118/1999 tabel 2.2.2
- H/2 dar nu mai putin de 3,5 m , numai in afara distantei de siguranta
RETRAGERE fata de limita de EST a proprietatii : H/2 dar nu mai putin de 3,5 m
RETRAGERE fata de limita de SUD a proprietatii : H/2 dar nu mai putin de 3,5 m cu exceptia cladirii
existente

2.6. Procentul de ocupare al terenului si coeficientul de utilizare a terenului, regim de inaltime

S-au stabilit valori pentru procentul de ocupare P.O.T. si a coeficientului de utilizare a terenului C.U.T.
raportand la suprafata ocupata la sol si respectiv la suprafata desfasurata a constructiilor, suprafata
parcelei. Astfel a rezultat :

 POT = 40 % , CUT = 1 si un regim de inaltime minim de P si maxim de P+E+R (M).

3. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

3.1. Accese carosabile
Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la drumurile
publice direct sau prin servitute.

Accesul proiectat este racordat la profilul transversal al drumului DN1. În zonele în care este prevăzut
accesul  drumul este în aliniament.  Vizibilitatea este bună atat  spre stanga,  cât  şi  spre dreapta,  pe
distante mai mari de 500m. Se doreşte realizarea accesului la Km 160+625.910, (accesul existent fiind
avizat pentru certificatul de urbanism cu nrumarul 423/28.10.2015 eliberat de primaria municipiului
Săcele,  Acord  prealabil  Nr.  65/762  din  06.04.2016,  Proces  verbal  de  identificare  pe  teren  nr.
594/08.03.2016 SDN Braşov),  racordările la marginea partii carosabile cu DN1 se vor face prin racord
simplu cu raze de racordare de 6 m (dreapta, stânga) şi pinten de 4 m lungime. Lungimea totală a
amenajării intersecţiei se va face pe o lungime de 25.65 m.
Caracteristicile acceselor drumurilor publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a
incendilor, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.
Accesele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate de mobilier urban si trebuie sa fie pastrate libere in
permanenta.

Se vor amenaja locuri de parcare supraterane care vor asigura necesarul pentru functiunile propuse :

 18 locuri de parcare pentru autoturisme
 1 loc de parcare furgoneta

3.2. Accese pietonale
         Se vor asigura accese pietonale  din zona pietonala existenta la DN1/E60 pe platformele de
circulatie auto si pietonale din interiorul incintei.

4. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitare

ALIMENTARE  CU  APA
Se va realiza prin bransare la reteaua centralizata de distributie din PEHD Dn 250 mm existenta pe 
amplasament, conform aviz nr.2046/19.09.2018 emis de Compania Apa Vrasov SA. Se recomanda 
identificarea exacta a traseelor si pastrarea distantelor prevazute de SR8591/97 intre conductele 
existente si constructiile propuse.
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APELE UZATE MANAJERE
Vor fi evacuate in reteaua centralizata, existenta pe Calea Bucuresti (DN1) din PVC KG Dn 500mm, 
conform aviz nr. 2046/19.09.2018 emis de Compania Apa Brasov SA.

APELE  PLUVIALE CONVENTIONAL CURATE
De pe acoperisul constructiei vor fi colectate in jgheaburi si burlane si se vor descarca liber la nivelul 
solului.
Apele pluviale din zona parcarilor si de pe caile de acces sunt preluate prin guri de scurgere, trecute 
printr-un separator de hidrocarburi petroliere cu filtru de coalescenta tip Purator si descarcate intr-un 
bazin de retentie cu capacitatea de V=40mc folosit la udarea spatiilor verzi.

INSTALATII  ELECTRICE   
Zona beneficiaza de retele electrice, in vecinatatea de SUD amplasamentului, la DN1, se afla un post 
trafo iar constructia existenta este bransata la reteaua de energie electrica.

TELECOMUNICAŢII. 
Se vor realiza prin bransament la reteaua existenta in zona (daca este cazul)

RETELE DE TERMOFICARE
Nu se prevede bransamentul la reteaua de termoficare.

5. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale constructiilor
5.1. Parcelarea

Nu se propun parcelari

Functiuni admise:

Din punct de vedere functional  se propune modificarea functiunii pe zona aferenta terenului studiat
astfel incat zona sa aiba functiunea de „zona showroom, sediu firma si functiuni complementare”

Functiuni interzise:

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat, prin 
utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;
- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;
- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile 

publice;
- autobaze;
- spălătorii chimice.

5.2. Inaltimea constructiilor

Regim de inaltime minim de P si maxim de P+E+R (M).

5.3. Aspectul exterior al amenajarilor

Sunt admise invelitorile tip terasa si sarpantele;
Sunt interzise imitatiile de materiale ca: piatra falsa, caramida falsa, lemn fals, folosirea in exterior a 
unor materiale fabricate pentru interior si materialele de constructie precare (de tip asbociment, tabla 
ondulata, plastic ondulat, etc.)

4 



6. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri

6.1. Parcaje

Parcajele necesare se vor amenaja in conformitate cu prevederile prezentei documentatii PUZ.

6.2. Spatii verzi

Spaţiile neconstruite şi neocupate de strazi şi trotuare, vor fi plantate cu gazon, arbori si arbusti.

6.3. Imprejmuiri

Imprejmuirile necesare vor avea înălţimea de maxim  2 metri, transparent sau opac, dolosind metal,
sticla, lemn sau zidarie.

III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

 EXISTENT                                 EXISTENT                  PROPUS                   PROPUS
                 mp                            %                              mp                             % 

Zona construita                                204                        6.8                             865                           29
Alei auto ; pietonal ; parcari             285                        9.5                            1181                         39.7
Teren amenajat ca zona verde         0                              0                              912                          30.6
Teren construibil neamenajat         2484                         83                            248                            8.3

ZONE FUNCTIONALE
UTR 3 -zona locuinte si functiuni     2194                       73.8                           0                              0
Zona showroom, sediu firma            779                        26.2                         2973                         100

 TEREN STUDIAT                                2973                       100                          2973                         100

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

Prevederile pentru unitatile functionale propuse sunt prezentate in memoriul de prezentare si
in prezentul regulament local de urbanism.

Functiuni admise:

Din punct de vedere functional  se propune modificarea functiunii pe zona aferenta terenului
studiat   astfel  incat  zona  sa  aiba  functiunea  de  „zona  showroom,  sediu  firma  si  functiuni
complementare”

Functiuni interzise:

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat, prin 
utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;
- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;
- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile 

publice;
- autobaze;
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- spălătorii chimice.

Conditii de amplasare, echipare si configurare a cladirilor

Cu respectarea Regulamentului aferent prezentului Plan Urbanistic Zonal, a Regulamentului General de
Urbanism si a Codului Civil sunt admise comasari ale parcelelor existente si/sau dezmembrari.

Intocmit,
Arh. Denis Ababei
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