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MUNICIPIUL SĂCELE

Proiectant:

MORPHOSIS S.R.L. Brasov

Amplasament:

Intravilan Municipiul Săcele

Faza de proiectare:

Plan Urbanistic Zonal

Data elaborării:

Octombrie 2018

1.2. Obiectul lucrării
Obiectul lucrării este întocmire Plan Urbanistic Zonal - P.U.Z. Gârcinul Mic, în
conformitate cu Certificatul de Urbanism nr.186 din 23.04.2018 și cu tema de
proiectare însușită de către beneficiar.
Conform P.U.G.-ului Municipiului Săcele, terenul studiat este asociat cu UTR 22 și
28– zonă de locuințe individuale și dotări aferente, zonă industrială; UTR 29 – zonă
echipare edilitară, agrement sport, turism și zonă de locuințe. Ținând cont de
reglementările urbanistice existente, analizând și evaluând problemele funcționale şi de
infrastructura tehnico-edilitara din zonă, reiese necesitatea reglementări zonei din
punct de vedere urbanistic și juridic prin stabilirea unui set de reguli.
Zona studiată se întinde pe o suprafață de 52,08 ha și este compusă parțial din
terenuri construite și parțial libere de construcții, aflate în proprietate privată sau
aparținând domeniului public al municipiului Săcele și Statul Român.
Ca urmare, în cadrul documentației PUZ se vor trata următoarele categorii de
probleme:
• Reglementarea caracterului terenului studiat;
• Reconsiderarea zonificării funcționale, cu scopul exprimării în forme specfice a
fiecărei subzone studiate pentru o dezvoltare ulterioară echilibrată - condiții de
construire: regim de aliniere, regim de înălțime, POT, CUT, materiale de
construcție, etc.;
• Utilizarea funcțională a terenului, în conformitate cu legislația în vigoare;
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• Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și cu
situația propusă;
• Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor;
• Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei
infrastructuri adecvate;
• Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

1.3. Surse de documentare – bază topografică
Principalele documentații care au stat la baza întocmirii prezentului P.U.Z. au fost:
• P.U.G. Municipiul Săcele, aprobat cu HCL nr.23 din 22.02.2001, respectiv HCL
nr.170 din 17.12.2015 de prelungire a valabilității acestuia;
Anterior elaborării prezentului studiu, s-au intocmit următoarele documentații:
• Ridicare topografică, elaborată de ing. Coman Dragoș Mihai;

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE
2.1. EVOLUȚIA ZONEI
Caracteristici semnificative ale zonei, relaționate cu evoluția localității
Potențial de dezvoltare
În zona studiată există enclave construite, relaționate parțial de străzile
existente. Aspectul general al unui țesut urban destructurat este efectul unei
dezvoltări urbanistice fragmentate și incoerente.
Din anul 2013, teritoriul studiat, a fost inclus in Atlasul Zonelor Urbane
Marginalizate din Romania. Astfel că, pe baza prevederilor Planului Urbanistic General si
al datelor statistice furnizate de INS, zona studiată a fost identificată ca fiind zona
distinctă de case tip mahala (ZUM).
Întrucat zona s-a extins necontrolat si s-au construit case pe pajiștile din
aproximitatea cartierului, zona vizată cuprinde toate casele existente, chiar dacă ele sunt
edificate pe terenuri cu altă folosintă decat curți și construcții.
2.2 ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE
Pozitionarea zonei față de intravilanul localității
Amplasamentul studiat este cuprins în intravilanul municipiului Săcele și are
următoarele vecinătăți:
• Nord –Est – Bulevardul George Moroianu ;
• Sud – Sud-Est – Raul Ramura Mica ;
• Sud-Vest–Vest – conturul dealurilor formate în prelungirea masivului Piatra Mare
, dealurile Plopiș și Tăieturica;
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Relaționarea zonei cu localitatea
Teritoriul studiat face parte din Cartierul Garcini, dezvoltandu-se dea lungul
pârâului Ramura Mica, la limita fondului forestier. Zona studiată este mărginită la nordest de bulevardul George Moroianu, arteră principală, care îi asigură o legătură cu
municipiul Săcele, iar DN1A cu alte centre urbane/localități învecinate.
2.3.ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica:
relieful, reteaua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale.
Riscuri naturale
Alunecări de teren
- Terenul studiat prezinta mici denivelari, dar are o configurație stabilă, lipsită
de alunecări, tasări pronunțate/diferențiate sau alte accidente geologice
defavorabile construcțiilor.
Inundații/ Eroziuni de maluri
Terenul studiat se invecinează pe latura estică cu pârâul Ramura Mică unde
conform studiului de inundabilitate întocmit, există zone inundabile .
Măsuri de prevenire ce se impun:
- Se interzice temporar amplasarea construcțiilor în zona inundabilă și
permanent în zona de protecție de 5,0m-15,0m aferentă cursului de apă
Ramura Mică până la efectuarea lucărilor de apărare. Autorizarea oricăror
lucrări pe terenuri aflate în vecinătatea cursului de apă se va face doar cu
avizul Sistemului de Gospodărire a Apelor Brasov.
- Promovarea unor proiecte de lucrări de: consolidari de maluri, diguri, canale
desecari, reabilitare a canalelor existente.
Riscuri Antropice
În vecinătate nu exista obiective sau unități industriale care ar putea genera
riscuri în situații normale sau accidentale.
SINTEZA ANALIZEI
Din analiza situației existente în zona studiată reies următoarele concluzii
reprezentând atât disfunctionalități, cât și oportunități de dezvoltare:
2.4. CIRCULAȚII
Acces la căile majore de circulație
În ce privește infrastructura de transport în zona studiată se pot observa
următoarele:
• Distanța redusă față de drumul național DN 1A;
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• Distanța ridicată față de centrele urbane apropiate de amplasamentul studiat și
implicit față de nodurile feroviare/ stațiile principale CFR existente;
• Acces dificil la transportul public;
Rețeaua de circulație existentă
• Pe amplasamentul studiat există o rețea de străzi care necesită intervenții de
modernizare/amenajare, extindere (asfaltare, amenajare intersecții etc.) și care
asigură parțial nevoile existente de tranzitare sau accesibilitate.
• Străzi existente subdimensionate :
1. cu resurse de teren disponibile pentru extindere/ modernizare ;
2. delimitate fizic prin fond construit, împrejmuiri etc., fapt care îngreunează
procesul de optimizare a circulațiilor în zona pentru toate categoriile de
participanți la trafic.
• Lipsa infrastructurii destinate transportului alternativ - activ: pietonale, trotuare.
• Utilizarea mixta a căilor de circulație carosabil și pietonal
• Trafic eterogen (tractoare, cărtuțe, automobile, biciclete)
2.5. OCUPAREA TERENURILOR
• Teritoriul studiat este parțial construit;
• Locuințe improprii și/sau construite în zone inundabile și de interdicție a rețelelor
edilitare majore.
• Locuințe construite fără autorizație de construire pe loturi aflate pe domaniul
public al mun. Săcele sau pe proprietatea altor persoane fizice sau juridice.
• Constatările privind tendințele dezvoltării urbanistice pe un teritoriu mai extins
confirmă necesitatea stabilirii unor reguli de construire pentru amplasamentul
studiat, care să stopeze o dezvoltare haotică a zonei studiate.
• Lipsa spatiilor verzi amenajate si a spatiilor de joaca pentru copii.
2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ
• Conform avizului de principiu favorabil emis de COMPANIA APA BRASOV nr.
1857 din 22.08.2018, în zona studiată există rețele de:
o distribuție apă OLØ100 în administrare pe străzile: B.dul George
Moroianu, Str. Gârcinului, Str. Rodnei, str. Cetinii;
o aducțiuni U. Apă – Rezervor (pompare PEØ250) Gârcini;
o aducțiune veche OLØ 200 RG;
o aducțiune + distribuție Rezervor Rodnei OLØ150;
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In zona Gârcinul Mic, Compania Apa Brașov nu are în administrare rețea de
canalizare.
• Conform avizului favorabil emis de DISTRIGAZ SUD REȚELE nr. 313072657 din
20.09.2018, există rețele de gaze natural în zona nordică a zonei studiate.
• Conform avizului de principiu favorabil emis de COMPANIA APA BRASOV nr.
1857 din 22.08.2018, în zona studiată există rețele de:
• Conform adresei emise de SDEE Transilvania Sud. nr. 7010182837/2018, există
instalații în gestiune de joasă tensiune (LEA 0,4kV) și medie tensiune (LES20kV,
LEA 20kV) pe străzrile principale: B.dul George Moroianu, Str. Gârcinului și Str.
Rodnei.
Culoarul de protecție aferent rețelei electrice LEA 20kV este de 24m (12, stg-dr
din axul liniei) și afectează o suprafață din terenurile construite.
Alimentarea cu energie electrică se va face în baza unei studiu de solutie. Avizul
de amplasament pentru faza DTAC se va elibera numai după reavizarea studiului
de solutie și eliberarea avizului tehnic de racord.
• Conform avizului condiționat emis de SC TELEKOM COMMUNICATIONS SA nr.
1020BV din 03.09.2018, în zona studiată sunt amplasate instalații/echipamente
de telecomunicații.
2.7. PROBLEME DE MEDIU
• Existența a unui elemente importante de cadru natural în vecinătatea
amplasamentului studiat; Pârâul Ramura Mică care presupune o oportunitate,
dar și o responsabilizare a utilizatorilor;
• Depozitarea necontrololată a deșeurilor pe spațiile verzi sau terenurile
neconstruite.
• Zonă inundabilă de a lungul pârâului Ramura Mică.
NECESITĂȚI ȘI OPȚIUNI
Obiectul principal al documentației de urbanism este reglementarea zonei din
punct de vedere urbanistic si juridic.
Importanta reglementarii zonei este data chiar de caracterul acesteia, de zona
marginalizata si de disfunctionalitatile aferente acestor tipuri de areale.
Marginalizarea urbana se manifesta prin concentrarea spatiala a populatiei
deprivata in comunitati situate in anumite zone in interiorul asezarilor urbane. Zonele
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urbane marginalizate sunt acele zone urbane ce acumuleaza dezavantaje din perspectiva
capitalului uman, ocuparii fortei de munca, a locuirii dar si al fondului arhitectural si
cultural.
Propunerile pentru acest amplasament, pe lânga reglementarea zonificării
funcționale, regimului terenurilor și rezolvarea unei rețele de circulație coerente, au ca
priorități protejarea cadrului natural și conturarea unor reguli de construire care să
sudeze țesutul existent și să contribuie la crearea unui fond construit unitar.
Documentatia va urmări stabilirea reglementărilor specifice unei zone destinate
predominant locuințelor, dar și dotărilor complementare, care se vor referi la
următoarele categorii de probleme:
• corelarea soluțiilor propuse cu documentațiile de urbanism de ordin superior:
Planul Urbanistic General al Municipiului Săcele;
• analiza și alegerea unor soluții corelate cu tendințele actuale de dezvoltare la o
scară de analiză mai extinsă, urmărind diferite categorii de probleme: zonificare
funcțională; rețele de circulație cu importanță locală în relație cu rețeaua
stradală de ordin superior;
• organizarea optimă a rețelei locale de străzi (principale și secundare),
propunerile urbanistice venind în sprijinul unui țesut dezvoltat necontrolat.
• identificarea nevoilor de extindere/modernizare a rețelor edilitare sau
prezentarea unor soluții prin care întreaga zonă să aibă asigurată echiparea
tehnico-edilitară;
• fundamentarea propunerilor din punct de vedere juridic.
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
Prin intermediul temei de proiectare s-au stabilit coordonatele preliminare
viitoarei investiții și descrierea soluțiilor de organizare arhitectural – urbanistic cu
referire la:
•
•
•

Organizarea și ierarhizarea circulațiilor ca măsură prioritară în perspectiva unei
dezvoltări ulterioare a teritoriului studiat;
Corelarea dintre regimul maxim de înălțime propus, indici de ocupare și funțiuni
admise.
Propunerea unei zone de locuințe și dotări complementare, care să asigure din
punct de vedere urbanistic corelarea cu funcțiunile deja existente pe
amplasamentul studiat.
ZL – Zona de locuințe și funcțiuni complementare
Locuințe individuale izolate:
Regim maxim de înălțime:
– P+E+M;
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Indicilor de ocupare propuși: – P.O.T. - 30% ; C.U.T.- 0,8;
Locuinte individuale cuplate/insiruite:
Regim maxim de înălțime:
– P+E+M;
Indicilor de ocupare propuși: – P.O.T. - 40% ; C.U.T.- 0,8;
Funcțiuni complementare:
Regim maxim de înălțime:
– P+E+M;
Indicilor de ocupare propuși: – P.O.T. - 30% ; C.U.T.- 0,8;
ZD – Zonă dotări complementare:
Regim maxim de înălțime:
– P+E+M;
Indicilor de ocupare propuși: – P.O.T. - 30% ; C.U.T.- 0.8;
ZV – Zonă verde
•
•

Clarificarea statutului juridic a fondului construit si circulatia terenurilor.
Dezvoltarea infrastructurii edilitare prin prezentarea unor soluții care să aibă la
bază asigurarea echipării tehnico-edilitare a zonei studiate.

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare și a documentațiilor specifice
Studiile de fundamentare realizate au trasat principalele direcții de acțiune care,
prin punere in operă, vor crea cadrul unei dezvoltări urbanistice ulterioare optime.
3.2. Prevederi de ordin local
Documentația are ca obiectiv central crearea unei zone caracterizată printr-o
compatibiltate funcțională, respectiv integrarea, alături de funcțiunea dominantă de
locuire, a unor dotări complementare pentru a satisface nevoile actuale.
Documentația va urmări stabilirea unor reglementări urbanistice, în conformitate
cu legislația specifică din domeniul amenajării teritoriului și urbanismului (L 350/2001,
HG 525/1997, L50/1991 etc.), precum și documentațiilor de ordin superior.
3.3. Valorificarea cadrului natural
În planificarea viitoarelor intervenții se va urmări o bună relaționare cu formele
de relief și elementele de cadru natural existente – Pârâul Ramura Mică.
3.4 . Căile de comunicație – Modernizarea circulației
Se va urmări organizarea circulațiilor prin preluarea traseelor de străzi existente
care au produs efecte la nivel urbanistic și juridic în zona studiată și propunerea
realizării unor noi străzi secundare de legătură între cele existente.
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Se propun redimensionarea străzilor existente din interiorul zonei studiate și
rezolvarea tuturor acceselor pe parcelele, astfel încât să asigure circulația normală și
accesul ușor pentru mijloacele de transport și de lucru specifice, precum si pentru
mijloacele de intervenție în caz de incendii, avarii la rețelele edilitare și a ambulanței.
Astfel profilele propuse prezentate în planșa de Reglementări Urbanistice (U04)
variază între alei ocazional carosabile de minimum de 4,0m (categoria a IV-a) și străzi
propuse (categoria a III-a) cu lățimea carosabilului de 6,0 – 7,0m cu trotuare și
ocazional zona verde de aliniament, în funcție de resursele de teren disponibile.
In cazul in care o strada de categoria a III-a nu detine resurse de teren necesare
modernizarii cu un profil transversal cu latimea de 8.00m (carosabil de 6.00m) se
accepta ca pe un fragment de drum sub 100.0 m să se alterneze cu un profil transversal
de 6.00m, carosabil de 4.00m, 1 banda de cirulatie cu supralargiri si trotuar pe ambele
laturi.
Zona studiată este străbătută de 2 arterele principale situatie pe limita de N-E a
amplasamentului între borna 183KM+800 – borna 183km+100, Bulevardul George
Moroianu, drumul național DN1A și intersecția dintre acestea asupra cărora nu se va
interveni.
Parcaje si garaje
Se vor asigura locuri de parcare în incintele proprietățiilor, conform
regulamentului de urbanism aferent documentației.
Sistematizare verticală
La intocmirea fiecărui proiect se va urmări o bună scurgere a apelor de suprafață.
Apele pluviale convențional curate, rezultate de pe acoperișurile construcțiilor, vor fi
colectate prin jgheaburi și burlane, urmând să fie fi evacuate liber pe zonele verzi din
jurul acestora. Aceste măsuri sunt completate prin propunerea unui ansamblu coerent
de alei carosabile și pietonale, zone verzi, rezolvate în plan și pe verticală, în condiții de
maximă eficiență și estetică.
3.5. Zonificarea teritoriului – bilanț teritorial
La nivel funcțional se urmărește conturarea unei zone destinate locuirii, turismului și
agrementului cu următoarea repartizare la nivel teritorial:
Se propun astfel 3 zone funcționale:
• ZL – Zona de locuințe și funcțiuni complementare
• ZD – Zonă dotări complementare
• ZV – Zonă verde
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Bilanț teritorial extras din planșa U03
3.6. Echiparea edilitară
Alimentarea cu apă. Canalizare menajeră. Canalizare pluvială.1
Retele alimentarea cu apă
Reteaua de distributie este in sistem inelar, formata din conducta din teava de
polietilena de inalta densitate De 110 mm, Pn10 bar, ce se va amplasa in lungul
drumului.
Sursa de apa a zonei este reteaua de distributie din polietilena De 110 mm
conform aviz emis de Companía apa Brasov nr. 1857/22.08.2018.

1

Conform Memoriu Tehnic, Ing. Gabriel Bichis – Retele apa, Canalizare menajera si pluviala
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Conductele de distributie se vor poza îngropat, în zona carosabila, conform datelor
indicate in planse. Reteaua de apa este inelara, se va echipata cu hidranti de incendiu
exterior, ce vor asigura debitul necesar cladirilor ce urmeaza a se executa. Hidranţii
exteriori vor fi dotaţi standard, (furtune, chei pentru racord, ţevi de refulare, chei
pentru hidranţi şi mufe), materialele din dotare fiind păstrate în cutii amplasate în
apropierea acestora la postul de incendiu.
Racordul la retelele existente si adancimea de pozare se vor executa dupa o
prealabila verificare a cotei radierului conductei existente.
Sapatura se va executa manual si mecanizat, acordandu - se o atentie
deosebita in cazul intersectiilor cu retelele de utilitati existente sau celor executate
ulterior avizelor si care fac obiectul unor lucrari ascunse.
Retele canalizare menajera
Colectarea apelor uzate menajere provenite de la fiecare imobil se va face in
reteaua de canalizare menajera a localitatii Sacele, prin extinderea retelelor existente,
pana in dreptul loturilor stabilite in PUZ.
Extinderea de retea se va realiza din conducte de PVC tip KG, SN4, echipata cu
camine de vizitare din polietilena.
Colectorul existent pe b-dul George Moroianu preia apele uzate menajere ale
tuturor consumatorilor studiati in prezentul PUZ. Reteaua de canalizare va fi formata din
colector principal din tuburi De 250 mm si colectoare secundare (ramificatii) cu De 200
mm. Deversarea apelor uzate menajere se va face gravitational.
Pe traseul retelei proiectate s-au prevazut cămine de vizitare din polietilena la
intersectii, schimbari de directie si in aliniament, la distanta de maxim 60 m, pentru a
permite lucrari de intretinere si exploatare.
Adancimea de pozare se va stabili functie de cotele de teren natural si cotele de
radier ale caminelor (tubulaturilor) existente si de posibilitatile de racord ale viitoarelor
retele ce se vor proiecta pe zonelor adiacente celei aflate in prezenta documentatie.
Executia retelei va incepe din punctul de racord, dupa identificarea exacta a
adancimii de pozare a colectorului si a cotelor de nivel, cu respectarea pantelor si a
radierului caminelor proiectate conform planşelor. Tuburile de canalizare se vor monta
cu panta descendenta in directia curgerii.
Avand in vedere faptul ca in prezent sistematizarea cailor de acces nu este
finalizata, toate lucrarile prevazute se vor executa astfel ca la realizarea drumurilor sa se
poata stabili cotele radier din proiect, cu posibilitatea suprainaltarii caminelor.
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Retele canalizare pluviala
Canalizarea apelor pluviale de pe suprafetele studiate ce urmeaza a se amenaja se
face in sistem divizor, gravitational. Preluarea apelor pluviale se face prin guri de
scurgere amplasate conform plan de situatie anexat.
Adancimea de pozare se stabili functie de cotele de teren, cotele radier ale
racordurilor gurilor de scurgere (adancimea de inghet) si a cotei nivelului apei paraului
Garcin (gura de varsare).
Tuburile de canalizare se vor monta cu panta descendenta in directia curgerii.
Avand in vedere faptul ca in prezent sistematizarea – reabilitarea cailor de acces
este in curs de proiectare, toate lucrarile prevazute in prezenta documentatie se vor
executa astfel ca la realizarea lucrarilor de drumuri, sa se poata stabili cotele radier din
proiect, cu posibilitatea suprainaltarii caminelor.
Lucrarile prevazute in documentatie se vor realiza in principal in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare - a normelor nationale (NTPA 001/97, NTPA 002/97,
Legea Apelor nr. 107/96) si a normei europene EC 271/91, corelate cu lucrarile
solicitate in certificatul de urbanism si a celor indicate in avize.
Apararea împotriva inundațiilor
Amplasamentul studiat se învecinează cu malul stâng al pârâului Ramura Mică
Gârcin, pe laturile sud sud-estică.
Conform Studiului de Inundabilitate pe pârâul Ramura Mică/Gârcin întocmit de
către Cazan Impex 93 SRL, fiind identificate zone inundabile, este necesar realizarea
următoarelor lucrări: reprofilare 1% a pârâului Ramura Mică/Gârcin trasată în studiul de
inundabilitate unde se interzice amplasarea de noi obiective economice sau sociale,
inclusiv de noi locuințe sau anexele acestora.
Alimentare cu energie electrica
Solutia de alimentare cu energie electrica si de iluminat public pentru zona
studiata s-a facut in baza unui studiu de specialitate Avizul de amplasament pentru faza
DTAC se va elibera numai dupa reavizarea studiului de solutie si eliberarea avizului
tehnic de racord.
Alimentare cu gaze naturale
Soluția abordata este de extinderea rețelelor si de racordare a noilelor imobile la
cea mai apropiată rețea existenă – situată pe B.dul George Moroianu.
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3.7. Protectia mediului
Prin elaborarea prezentului PUZ se urmărește stabilirea principalelor elementelor
de regulament cu privire la organizarea unei zone de locuințe, funcțiuni și dotări
complementare. Astfel, pentru protecția mediului s-a urmărit realizarea următoarelor
deziderate :
• O relaționare cât mai firească în cadrul localității ;
• S-au prevăzut limitări în ce privește folosirea terenului în mod intensiv prin
următoarele pârghii care stau la îndemâna urbanistului și autorităților locale :
• Stabilirea unor indici maximi de ocupare a terenului ;
• Stabilirea unor aliniamente maxime sau obligatorii ;
• Menținerea unui procent de min 30% în cazul zonelor ZL si ZD ;
• În ce privește gospodărirea deșeurilor s-au prevăzut următoarele măsuri care fac
referire la cele două perioade distincte de realizare a obiectivului:
A. Deșeurile rezultate în perioada de executare a lucrărilor
B. Deșeurile rezultate în perioada de operare a obiectivului
A. Deșeurile produse în timpul execuției lucrărilor se referă la pamântul excavat
pentru executarea fundațiilor și realizarea drumurilor de acces sau a platformelor.
Stratul de sol fertil va fi decopertat și depozitat corespunzător pentru a putea fi
folosit ulterior la amenajarea unei zone verzi în jurul amplasamentului sau în altă
locație unde va fi nevoie. Deșeurile nevalorificabile și nepericuloase rezultate din
construcție vor fi stocate pe amplasament în condiții de siguranță pentru mediu și
sănătate umană și vor fi eliminate prin depozitare finală la locul desemnat de
autoritățile locale. Deșeurile valorificabile rezultate din construcție vor fi stocate
pe amplasament în condiții de siguranță pentru mediu și sănătate umană și vor fi
predate la unități specializate în valorificarea acestora.
B. Deșeurile menajere vor fi colectate selectiv pe categorii de deșeuri, în
europubele amplasate pe platforme betonate în interiorul proprietății, de unde
vor fi preluate pentru a fi transportate la rampa ecologică a municipiului Brașov,
pe baza de contract, de către firme specializate în servicii de salubritate conform
codurilor CAEN.
3.8. Tipul de proprietate si circulatia terenurilor
Accesul pe terenul studiat se face dintr-un drum public, Bulevardul George
Moroianu și DN1A care asigură legatura cu rețeau stradală locală care este compusă din
străzi de categoria a III.-a si a IV-a, Str. Rodnei, Str. Cetinii, str. Gâcinului și alei ocazional
carosabile. Terenurile necesare modernizării rețelei stradale prezintă 1,09% din zona
studiată. Tipul de proprietate și circulația terenurilor sunt prezentate în planșa U04.
ÎNTOCMIRE P.U.Z. GÂRCINUL MIC, MUNICIPIUL SĂCELE
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4. CONCLUZII
În vederea stabilirii categoriilor de intervenții, a reglementărilor și restricțiilor
impuse au fost efectuate analize aprofundate cu privire la:
- încadrarea in Planul Urbanistic General
- corelarea cu tendințele urbanistice existente - documentațiile de urbanism
aprobate în vecinătatea amplasamentului studiat din punct de vedere funcțional,
circulații și echipare edilitară etc.;
- tipul de proprietate și circulația terenurilor;
Întocmit,
Arh. Gabriel Roznovăț
Urb. Stag. Csilla Laszlo
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REGULAMENT AFERENT PUZ
I.DISPOZIȚII GENERALE
Regulamentul explică și detaliază sub forma unor prescripții și recomandări Planul
Urbanistic Zonal, în vederea urmăririi aplicării acestuia.
În conformitate cu prevederile Legii nr.50/91, certificatele de urbanism și
autorizațiile se vor elibera la cerere, numai cu respectarea strictă a tuturor prevederilor
PUZ și a regulamentului aferent acestuia în cazul în care nu se întocmește o documentție în
faza PUD.
Regulamentul cuprinde prescripții și recomandări generale la nivelul zonei studiate
și recomandări specifice la nivelul zonei stabilite în cadrul PUZ.
II. PRESCRIPȚII SI RECOMANDĂRI GENERALE LA NIVELUL ZONEI STUDIATE
Se vor promova și încuraja acele lucrări și operațiuni urbanistice care contribuie la
dezvoltarea armonioasă a zonei studiate în raport cu elementele de cadru natural
existente, intervențiile propuse urmărind limitarea impactului asupra integrității
peisajului natural.
Regulamentul aferent Planului Urbanistic Zonal cuprinde următoarele precizări,
condiții și măsuri urbanistice privind organizarea zonei de interes local.
Reguli cu privire la siguranța și la apararea interesului public
• Măsuri cu privire la expunerea la riscuri tehnologice - instalațiile tehnico-edilitare și
căile de comunicații. Prevenirea și limitarea acestora se va realiza prin reglementări
specific, astfel se propune cablarea liniei electrice LEA 20kV care traversează zona
de locuințe. Zona de protectie aferenta cursului de apa Garcin de 5m - 15m.
• Asigurarea condițiilor de echipare tehnico – edilitare;
• Realizarea unei rețele de circulații sigure pentru toți participanții la trafic.
Reguli cu privire la asigurarea compatibilității funcționale
• Utilizările admise, utilizările admise cu condiţionări şi utilizările interzise sunt
precizate şi detaliate în cadrul reglementărilor specifice la fiecare zonă funcţională
propusă.
• Integrarea funcțiunilor admise cu condiţionări în acest teritoriu preponderent
ocupat de locuințe se va realiza prin diferite condiții și măsuri urbanistice detaliate
în articolele prezentului regulament: (ex. limitarea indicilor de ocupare a terenului,
retrageri generoase pentru crearea unor zone tampon) şi fundamentarea acestora
prin PUD.
Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții:
• Intervențiile propuse vor ține cont de parcelarile deja existente, în măsura în care
acestea respect condițiile minime de construibilitate. În caz contrar, aceasta vor
reprezenta obiectul unor operațiuni de comasare , reparcelare etc..
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• În cazul unei reparcelari, pe lângă dimensiuni, formă, front la stradă și suprafațe
minime propuse, se va avea în vedere accesul tuturor parcelelor la un drum public.
Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii:
• Stabilirea unor zone edificabile care să contribuie la crearea unui cadru coerent și
adaptat peisajului local în curs de formare, dar cu respectarea zonelor de
protecție/restricție existente;
• Autorizarea construcțiilor se va realiza cu respectarea condițiilor și recomandărilor
de orientare față de punctele cardinale pentru obținerea unei însoriri și ventilări
optime a viitoarelor imobile;
• Amplasarea clădirilor faţă de aliniament este precizată în cadrul reglementărilor
privind zonele funcţionale propuse;
Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:
• Se va urmări asigurarea accesului tuturor terenurilor, direct sau prin servitute dintrun drum public dimensionat corespunzător;
• Orice acces nou la drumurile publice se va realiza conform avizului şi autorizaţiei
speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.
• Recomandări privind organizarea circulației:
- amenajările la nivelul incintei se vor executa după terminarea lucrărilor
tehnico – edilitare subterane.
- execuția aleilor carosabile și pietonale, precum și a lucrărilor de sistematizare
verticală se va face pe baza unui program corelat cu programul de construcții
și instalații, respectându-se prevederile tehnice de execuție din normative și
standarde.
De asemenea se va ține seama de seria de standarde pentru lucrări de străzi nr.
10144/1-6 și normativul pentru proiectarea parcajelor.
Reguli cu privire la echiparea edilitară:
• Extinderile de rețele sau măririle de capacitate ale acestora se realizează pe baza
studiilor de specialitate (studii de soluție), costurile privind realizarea acestora fiind
suportate de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz,
conform contractelor încheiate cu consiliile locale. Lucrările de racordare și de
branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor.
• Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior destinate
colectării deşeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă
a deşeurilor şi accesibile dintr-un drum public.
Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri:
• Se recomandă amenajarea unor spații plantate, ținând cont atât de rolul decorativ
al acestora, cât și cel de protecție, urmărind un echilibru între spațiile verzi și cele
minerale.
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• Împrejmuirile se vor înscrie în aceeași gramatică ornamentală cu restul
construcțiilor.
Prezentul Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul aferent oferă date suficiente pentru
eliberarea autorizației de construire și a certificatului de urbanism a unuia sau mai multor
obiective prevăzute, necesitatea elaborarii unui Plan Urbanistic de Detaliu fiind
argumentată după caz în cadrul prezentului regulament.
III. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ
Aspecte compoziționale și funcționale privind organizarea arhitectural – urbanistică a zonei
Se va respecta cu strictețe zonificarea teritoriului, ținând seama de funcțiunile
stabilite. Se interzice realizarea construcțiilor sau amenajărilor având funcțiuni
incompatibile cu zonificarea propusă în cadrul PUZ – ului.
Măsurile de promovare a lucrărilor și operațiunilor urbanistice necesare pentru
organizarea funcțională și spațială a unei zone destinate preponderent locurii și care să
înglobeze într-o proporție echilibrată – dotări complementare, vor urmări stabilirea unor
reglementări specifice al căror efect să contribuie la completarea și organizarea treptată
ale unui peisaj urban în formare.
ZL - ZONA DE LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Zona studiată este caracterizată de un parcelar inegal cu forme neregulate, cu
terenuri construite și virane. Extinderea necontrolată a zonei de locuințe a dus la
materializarea unei trame stradale inadecvate și subdimensionate în cele mai multe
cazuri care face vizibil un aspect general degradat și lipsit de un sistem de circulații
funcțional.
Deși din punct de vedere funcțional conform prevederilor P.U.G. zona studiată este
împărțită în trei zone majore: zonă de locuințe și funcțiuni complementare, zonă unități
industriale, depozitare și prestări servicii și zonă de turism și agrement, structura
funcțională actuală este preponderent de zonă de locuințe.
Prin prezentul regulament se dorește ca prin reconversia funcțională a zonelor de
industrie și turism, care nu au produs efecte în teren, în zonă de locuințe împreună cu
zone de dotări complementare, să se satisfacă nevoile și necesitățile actuale.
SECTIUNEA 2 :UTILIZARE FUNCTIONALĂ
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE
- locuințe individuale în regim de construire discontinuu (izolat sau cuplat);
- case de vacanță;
- spații verzi amenajate;
- dotări complementare locuirii și servicii profesionale (conform descrierii de la art. 2),
dacă sunt amplasate în cadrul unei locuințe și nu depășesc 20% din totalul ariei
desfășurate a clădirii;
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ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI - Se vor fundamenta prin P.U.D.
Rolul acestei documentații este de a evidenţia modalitatea de conformare la prevederile
prezentului regulament privind: amplasarea și configurarea volumetrică pentru
argumentarea inserției în țesutul existent, rezolvarea spațiilor destinate staționării
autovehiculelor, cu menținerea unei zone verzi amenajate cât mai concentrat la nivelul
incintei studiate.
- dotări complementare locuirii: mic comerț, servicii manufacturiere: reparaţii obiecte
de uz casnic, depanare electrocasnice / instalaţii, asistenţă IT, manufactură fină,
reparaţii încălţăminte, croitorie, marochinărie, tapiţerie, rame şi tablouri, oglinzi sau
alte activităţi manufacturiere etc., cu condiția ca suprafața acestora să nu
depășească 200mp ADC și să nu genereze transporturi grele. ;
- servicii sau echipamente de sănătate și asistență socială, cu condiția realizării ariilor
de protecție sau restricție la interiorul proprietății și neafectării caracterului
preponderent rezidențial al zonei;
- servicii profesionale: cabinet de medicină veterinară, birou de avocatură, birou
notarial, birou de traducere, servicii de consultanţă juridică sau economică, birou de
contabilitate, atelier / birou de proiectare / expertizare / design, birou de topografie
/ cadastru / cartografie, atelier de artă etc.
ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE
- Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 si punctul 2.
- Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile
publice sau de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot să
provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care implică evacuarea și
colectarea rapidă a apelor meteorice;
- Sunt interzise funcțiunile industriale. Această reglementare are caracter definitv și
nu poate fi modificată prin PUZ;
SECTIUNEA 3 – CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A TERENULUI
Se interzice temporar amplasarea construcțiilor în zona inundabilă și permanent în
zona de protecție de 5m-15m aferentă cursului de apă Ramura Mică până la efectuarea
lucărilor de apărare. Autorizarea oricăror lucrări pe terenuri aflate în vecinătatea cursului
de apă se va face doar cu avizul Sistemului de Gospodărire a Apelor Brasov.
ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR

(suprafețe, forme, dimensiuni, mod de ocupare)
Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții,
exceptând parcelările realizate anterior documentației aprobate :
1. Dimensiunile minime propuse :
- Locuințe individuale: 500
- Locuințe cuplate: 650
- Case de vacantă, servicii profesionale: 500 mp
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- Alte funcțiuni: 2000 mp
2. Front minim la stradă:
- Locuințe: 12,00 m – locuințe cuplate sau izolate
- Alte funcțiuni: 22,00 m
3. Forma parcelei:
Se admit parcele cu forme regulate, cu adâncimea parcelei să fie mai mare sau
cel puțin egală cu lățimea care să permită înscrierea unor clădiri cu respectarea distanțelor
prescrise față de aliniament și celelalte limite. În cazul în care, din motive obiective,
parcelele nu pot îndeplini caracteristicile de formă menționate, acestea pot fi considerate
construibile cu condiția respectării retragerilor minime obligatorii și asigurareii accesului la
un drum public conform regulamentului.
4. Asigurarea accesului carosabil și pietonal la un drum public dimesionat
corespunzător:
În cazul parcelelor existente înainte de avizarea suportului cadastral, se consideră
construibile parcelele destinate strict locuirii și care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiții:
• Suprafață minimă : 500 mp
• Front minim la stradă: 12m – locuințe cuplate sau izolate
• Existența accesului la un drum public dimesnionat corespunzător
Se recomandă operaţiuni de reparcelare/ comasare a parcelelor existente, cu scopul
realizarii unei mai bune împărţiri a terenului în loturi construibile și respectarea cumulatată
a condițiilor menționate mai sus.
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT
În situațiile în care există o aliniere la stradă, menținută pe minimum trei parcele
alăturate şi învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză, construcțiile se vor retrage cu
aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate.
În situaţiile cu alinieri variabile, clădirile propuse vor respecta retragerile minime
specifice profilelor stradale propuse. Pentru parcelele de colţ, retragerea se va realiza faţă
de ambele aliniamente.
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE
ALE PARCELELOR
Amplasarea construcției în interiorul parcelei se va face cu respectarea distanțelor
minime obligatorii față de limitele proprietății, respectiv:
Locuințe
Parcele noi:
- menținerea unei distanțe egale cu cel putin jumatate din inalțimea constructiei
masurata din orice punct, dar nu mai putin de 3.5m față de o limită laterală;
ÎNTOCMIRE P.U.Z. GÂRCINUL MIC, MUNICIPIUL SĂCELE

Pag | 5

-

-

-

clădirile se vor amplasa pe limită de proprietate atunci când se cuplează cu o clădire
posibil de realizat pe parcela alaturată sau se alipesc de calcanul unei clădiri
alăturate în stare bună;
peretele realizat pe limită de proprietate atunci când rămâne vizibil din domeniul
public va fi tratat cu aceeași atenție și aceleași materiale de finisaj ca și celelalte
fațade.
menținerea unei distanțe minime de 5.00 m față de limita posterioară;

Parcele existente:
- în cazul parcelelor existente de tip vagon cu un front la strada de min. 10,00m
provenite din diviziunea unor proprietăţi agricole cu clădiri existente poziționate pe
o limita laterală în cazul unor noi insercții se va păstra regimul de aliniere existent.
- menținerea unei distanțe minime de 5.00 m față de limita posterioară;
Alte funcțiuni admise
- menținerea unor distanțe minime față de limitele laterale și celei posterioare, egale
cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte și nu mai puțin de 5.0
m;
Notă: Distanța se calculează de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, existent pe fața
zidului în care s-a deschis vederea sau, după caz, pe linia exterioară a balconului. Distanța, si în
cazul lucrărilor neparalele, se măsoară perpendicular pe linia de hotar de la punctul cel mai
apropiat al construcției.

ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ
Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele
minime necesare intervențiilor în caz de incendiu (pentru asigurarea circulației normale și
accesului facil pentru mijloacele de intervenție în caz de incendii), stabilite pe baza
normativelor în vigoare, precum și a normelor sanitare în vigoare, în vederea îndeplinirii
cerințelor de însorire, ventilare etc..
Între faţadele paralele ale construcțiilor propuse se va asigura o distanţă minimă
egală cu cel puțin înălţimea maximă la cornișă a acestora.
În cazul fațadelor oarbe sau cu ferestre aferente camerelor nelocuibile, distanța
între clădiri se poate reduce la jumătate din înălţimea maximă la cornișă a acestora, dar nu
mai puțin de 3,5m.
În completarea celor menționate mai sus, organizarea construcțiilor pe aceeași
parcelă va avea în vedere atât valorificarea optimă a zonei edificabile – raport spațiu
construit / spațiu neconstruit, cât și realizarea unui ansamblu unitar (compoziție, scară,
finisaje) și funcțional.
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ARTICOLUL 8 – CIRCULAȚII ȘI ACCESE
Organizarea rețelei de alei carosabile și pietonale va urmări asigurarea unei
circulații normale și accesul ușor pentru mijloacele de transport și de lucru specifice,
precum si pentru mijloacele de intervenție în caz de incendii, avarii la rețelele edilitare și
a ambulanței.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale
de construire eliberate de administratorul acestora.
Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai
dacă se asigură accese pietonale și carosabile la un drum public, direct sau prin servitute, în
conformitate cu utilizările propuse, tinând seama de urmatoarele regului:
• Caile de acces care depasesc lungimea de 100m vor avea un profil transversal
de min. 8.00m, cel putin doua benzi de circulatie (min. 6.00m carosabil, 2
benci de circulație) si trotuare bilaterale de cel putin 1,00m fiecare, si vor
face obligatoriu legatura cu o artera de circulatie de cel putin aceeasi
categorie;
• In cazul in care o strada de categoria a III-a nu detine resurse de teren
necesare modernizarii cu un profil transversal cu latimea de 8.00m (carosabil
de 6.00m) se accepta ca pe un fragment de drum sub 100.0 m să se alterneze
cu un profil transversal de 6.00m, carosabil de 4.00m, 1 bandă de cirulație cu
supralărgiri la un pas de 30,00m si trotuar pe ambele laturi.
• Drumurile cu o bandă pe sens care depășesc 30m și cu lungime de maximum
100m vor prevedea un carosabil de min.4,0m, trotuar pe cel putin o latută și
supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.
• Alei ocazional carosabile existente în interiorul zonelor parcelate, cu o
lungime de maximum 100m vor avea o lăţime de minimum 4,0m si alveole de
depășire la un pas de 30,00m.

In cazul aleilor existente cu o lungime mai mare de 30m , unde nu este posibila
realizarea a doua benzi de circulatie se vor prevedea obligatoriu supralargiri pentru
depasire, pozitionate la o distanta de maximum 30m intre ele.
Nota: pentru o mai buna intelegere, regulile mai sus descrise sunt ilustrate in Anexe 1-3
la prezentul regulament.
În amenajarea incintei, respectiv a zonelor destinate circulațiilor carosabile și
pietonale, se recomandă:
• finisajul circulației - astfel rezolvat încât să asigure siguranța utilizatorilor
(prevenirea posibilelor accidentări -ex.alunecare)
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• utilizarea unor materiale corelate aspectul exterior al viitoarelor construcții (texturi,
cromatică);
ARTICOLUL 9 – STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara
circulațiilor publice.
În cazul funcțiunii principale, organizarea interioară a parcelei va avea în vedere,
menținerea unei suprafețe destinate parcării autovehiculelor, pozitionată aferent căilor de
acces și dimensionată în raport cu necesitățile investiției propuse.
Locuințe – 1 loc de parcare/locuință
Pentru restul de funcțíuni numărul necesar de locuri de parcare se va reglementa
prin P.U.D..
Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de
parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni în
parte.
ARTICOLUL 10 – ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLADIRILOR
Regimul de înălțime și înălțimile maxime propuse sunt următoarele:
Locuințe, Case de vacanță
R.h. max. – P+1+M, la care se poate adauga subsol
Înălțimea maximă a construcțiilor la cornișă - maxim 8m
Înălțimea maximă a construcțiilor la coamă - maxim 11.00m
Alte funcțiuni
R.h. max. – P+1+M, la care se poate adauga subsol
Înălțimea maximă a construcțiilor la cornișă - maxim 8m
Înălțimea maximă a construcțiilor la coamă - maxim 11.00m
Se acceptă niveluri parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la
cornişă / totală reglementată.
ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
În ce privește imaginea generală se vor avea în vedere următoarele:
- realizarea unor ansambluri compoziționale care să țină seama de particularitățile
sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectură clădirilor din vecinătate cu
care se afla în relații de covizibilitate;
- aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii;
- materialele și cromatica propusă își vor aduce aportul la armonizarea plasticii
exterioare generale a imobilului/ ansamblului propus;
- asimilarea intervențiilor propuse fondului construit existent cu valoare arhitecturală
și ambientală, dar mai ales crearea unui dialog constructiv cu elementele de cadru
natural existente în zonă;
- sunt interzise materialele de construcție precare (de tip asbociment, carton asfaltat,
tablă ondulată, tablă lucioasă, plastic ondulat, etc.);
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privind configurația acoperișului, se recomandă acoperișuri de tip șarpantă, dar și
rezolvări de tip terasă;
intervențiile uterioare, în măsura în care respectă prezentul regulament, se vor
înscrie armonios în zonă, fiind posibilă și armonia prin contrast;
se pretind de asemenea împrejmuiri estetice, plantații decorative mobilier urban
adecvat și locuri de parcare suficiente, amenajate în afara drumului de acces sau a
părții carosabile a străzilor laterale, la interiorul proprietății.

ARTICOLUL 12 – CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Retele alimentarea cu apă
Reteaua de distributie este in sistem inelar, formata din conducta din teava de
polietilena de inalta densitate De 110 mm, Pn10 bar, ce se va amplasa in lungul drumului.
Sursa de apa a zonei este reteaua de distributie din polietilena De 110 mm conform
aviz emis de Companía apa Brasov nr. 1857/22.08.2018.
Conductele de distributie se vor poza îngropat, în zona carosabila, conform
datelor indicate in planse. Reteaua de apa este inelara, se va echipata cu hidranti de
incendiu exterior, ce vor asigura debitul necesar cladirilor ce urmeaza a se executa.
Hidranţii exteriori vor fi dotaţi standard, (furtune, chei pentru racord, ţevi de refulare, chei
pentru hidranţi şi mufe), materialele din dotare fiind păstrate în cutii amplasate în
apropierea acestora la postul de incendiu.
Racordul la retelele existente si adancimea de pozare se vor executa dupa o
prealabila verificare a cotei radierului conductei existente.
Sapatura se va executa manual si mecanizat, acordandu - se o atentie deosebita
in cazul intersectiilor cu retelele de utilitati existente sau celor executate ulterior avizelor
si care fac obiectul unor lucrari ascunse.
Retele canalizare menajera
Colectarea apelor uzate menajere provenite de la fiecare imobil se va face in
reteaua de canalizare menajera a localitatii Sacele, prin extinderea retelelor existente,
pana in dreptul loturilor stabilite in PUZ.
Extinderea de retea se va realiza din conducte de PVC tip KG, SN4, echipata cu
camine de vizitare din polietilena.
Colectorul existent pe b-dul George Moroianu preia apele uzate menajere ale
tuturor consumatorilor studiati in prezentul PUZ. Reteaua de canalizare va fi formata din
colector principal din tuburi De 250 mm si colectoare secundare (ramificatii) cu De 200
mm. Deversarea apelor uzate menajere se va face gravitational.
Pe traseul retelei proiectate s-au prevazut cămine de vizitare din polietilena la
intersectii, schimbari de directie si in aliniament, la distanta de maxim 60 m, pentru a
permite lucrari de intretinere si exploatare.
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Adancimea de pozare se va stabili functie de cotele de teren natural si cotele de
radier ale caminelor (tubulaturilor) existente si de posibilitatile de racord ale viitoarelor
retele ce se vor proiecta pe zonelor adiacente celei aflate in prezenta documentatie.
Executia retelei va incepe din punctul de racord, dupa identificarea exacta a
adancimii de pozare a colectorului si a cotelor de nivel, cu respectarea pantelor si a
radierului caminelor proiectate conform planşelor. Tuburile de canalizare se vor monta cu
panta descendenta in directia curgerii.
Avand in vedere faptul ca in prezent sistematizarea cailor de acces nu este
finalizata, toate lucrarile prevazute se vor executa astfel ca la realizarea drumurilor sa se
poata stabili cotele radier din proiect, cu posibilitatea suprainaltarii caminelor.
Retele canalizare pluviala
Canalizarea apelor pluviale de pe suprafetele studiate ce urmeaza a se amenaja se
face in sistem divizor, gravitational. Preluarea apelor pluviale se face prin guri de scurgere
amplasate conform plan de situatie anexat.
Adancimea de pozare se stabili functie de cotele de teren, cotele radier ale
racordurilor gurilor de scurgere (adancimea de inghet) si a cotei nivelului apei paraului
Garcin (gura de varsare).
Tuburile de canalizare se vor monta cu panta descendenta in directia curgerii.
Avand in vedere faptul ca in prezent sistematizarea – reabilitarea cailor de acces
este in curs de proiectare, toate lucrarile prevazute in prezenta documentatie se vor
executa astfel ca la realizarea lucrarilor de drumuri, sa se poata stabili cotele radier din
proiect, cu posibilitatea suprainaltarii caminelor.
Lucrarile prevazute in documentatie se vor realiza in principal in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare - a normelor nationale (NTPA 001/97, NTPA 002/97,
Legea Apelor nr. 107/96) si a normei europene EC 271/91, corelate cu lucrarile
solicitate in certificatul de urbanism si a celor indicate in avize.
Apararea împotriva inundațiilor
Amplasamentul studiat se învecinează cu malul stâng al pârâului Ramura Mică Gârcin,
pe laturile sud sud-estică.
Conform Studiului de Inundabilitate pe pârâul Ramura Mică/Gârcin întocmit de către
Cazan Impex 93 SRL, fiind identificate zone inundabile, este necesar realizarea
următoarelor lucrări: reprofilare 1% a pârâului Ramura Mică/Gârcin trasată în studiul de
inundabilitate unde se interzice amplasarea de noi obiective economice sau sociale,
inclusiv de noi locuințe sau anexele acestora.
Alimentare cu energie electrica
Solutia de alimentare cu energie electrica si de iluminat public pentru zona studiata
s-a facut in baza unui studiu de specialitate Avizul de amplasament pentru faza DTAC se va
elibera numai dupa reavizarea studiului de solutie si eliberarea avizului tehnic de racord.
Alimentare cu gaze naturale
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Soluția abordata este de extinderea rețelelor si de racordare a noilelor imobile la
cea mai apropiată rețea existenă – situată pe B.dul George Moroianu.
Colectarea și depozitarea deșeurilor
Deșeurile menajere vor fi colectate selectiv pe categorii de deșeuri, în europubele
amplasate pe platforme betonate în interiorul proprietății, de unde vor fi preluate pentru a
fi transportate la rampa ecologică a municipiului Brașov, pe baza de contract, de către
firme specializate în servicii de salubritate conform codurilor CAEN.
ARTICOLUL 13 – SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE
Se va menține un procent de zone verzi însumând min. 30%, dispus cât mai
compact în cadrul incintei și vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă).
Aceste spații verzi se vor amenaja utilizând specii de arbori și arbuști ornamentali,
dar și specii de pomi fructiferi, ambele categorii adaptate climatului specific zonei. Sunt
interzise speciile de plante străine, invazive sau care pot crea disconfort.
În fazele următoare de proiectare se vor detalia amenajările propuse (indicare specii
propuse, zonarea spații minerale- spații plantate etc.).
ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRI
Împrejmuirile pot fi transparente sau opace, cu înălțimea maximă de 2,00 m, în
funcție de necesitățile specifice.
Se recomandă ca împrejmuirea la stradă să fie transparentă, permițând astfel o
vizibilitate în ambele direcții. Împrejmuirea la stradă nu este obligatorie.
Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe
parcelă.
Se interzic împrejmuirile din elemente de beton prefabricate, tablă, plasă de sârmă,
plăci aglomerate de lemn.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Locuințe individuale izolate:
P.O.T.maxim = 30%
Locuințe individuale cuplate:
P.O.T.maxim = 40%
Alte funcțiuni :
P.O.T.maxim = 30%
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Locuințe individuale izolate:
C.U.T.maxim =0,8
Locuințe individuale cuplate/înșiruite:
C.U.T.maxim =0,8
Alte funcțiuni :

C.U.T.maxim =0,8

Aceste reglementări se vor aplica şi în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor
existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe
întreaga parcelă.
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ZD – ZONA DOTĂRI COMPLEMENTARE
SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Zona de dotări complementare este situată adiacent str. Gârcinului, în centrul zonei
studiate.
SECTIUNEA 2 :UTILIZARE FUNCTIONALĂ
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE
- Se admit functiuni publice reprezentative de importanta supramunicipala si
municipala si locala rezultate in urma procesului de modernizare si descentralizare,
institutii de coordonare regionale, sedii ale unor organisme internationale si zonaleuropene, invatamant superior de tip urban, asistenta sociala, servicii medicale,
strazi si piatete pietonale, plantatii decorative, reclame, mobilier urban si elemente
de arta decorativa
- institutii, servicii si echipamente publice la nivel de cartier;
- institutii de invatamant prescolar si primar si dotari aferente;
- servicii sociale, colective si personale;
- centre de studiu si formare profesionala ;
- spatii comerciale ;
- sanatate ;
- biblioteci, mediateci;
- posta si telecomunicatii (releu infrastructura);
- sectii de politie si pompieri;
- grupuri sanitare publice si anexe necesare pentru gestionarea si intretinerea
spatiilor publice.;
- spatii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
- spatii plantate - scuaruri, gradina de cartier
- spații verzi amenajate;
ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI
- amenajări și dotări sportive:
- amenajări sportive în aer liber, cu menținerea unor retrageri specifice față de
zonele de locuințe și realizarea de perdele verzi de protecție cu rol
fonoabsorbant;
- dotări sportive în spații închise, în măsura în care volumul construcțiilor
rezultate nu iese din scara construcțiilor existente în zonă și realizează o izolare
fonică eficientă;
ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE
- Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 si punctul 2.
- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta
- depozitare en – gros
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depozitari de materiale refolosibile
platforme de precolectare a deseurilor urbane
depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau
toxice;
activitati productive de orice fel;
statii de intretinere auto;
lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si
constructiile de pe parcelele adiacente
orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele
vecine sau care implica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice
Această reglementare are caracter definitv și nu poate fi modificată prin PUZ;

SECTIUNEA 3 – CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A TERENULUI
Se interzice temporar amplasarea construcțiilor în zona inundabilă și permanent în zona
de protecție de 5m-15m aferentă cursului de apă Gârcin. Autorizarea oricăror lucrări pe
terenuri aflate în vecinătatea cursului de apă se va face doar cu avizul Sistemului de
Gospodărire a Apelor Brasov.
ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR

(suprafețe, forme, dimensiuni, mod de ocupare)
Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții,
exceptând parcelările realizate anterior documentației aprobate :
-

-

-

Dimensiunile minime propuse :
- Dotări de cartier: 1000 mp
- Amenajări și dotări sportive: 1000 mp
Front minim la stradă:
- Dotări de cartier: 12,00 m
- Amenajări și dotări sportive: 35,00m
Forma parcelei:
Se admit parcele cu forme regulate, cu adâncimea parcelei mai mare sau cel
puțin egală cu lățimea. În cazul în care, din motive obiective, parcelele nu pot
îndeplini caracteristicile de formă menționate, acestea pot fi considerate
construibile cu condiția respectării retragerilor minime obligatorii și asigurareii
accesului la un drum public conform regulamentului.

Se recomandă operaţiuni de reparcelare/ comasare a parcelelor existente, cu scopul
realizarii unei mai bune împărţiri a terenului în loturi construibile și respectarea cumulatată
a condițiilor menționate mai sus.
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ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT
În situațiile în care există o aliniere la stradă, menținută pe minimum trei parcele
alăturate şi învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză, construcțiile se vor retrage cu
aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate.
În situaţiile cu alinieri variabile, clădirile propuse vor respecta retragerile minime
specifice profilelor stradale propuse. Pentru parcelele de colţ, retragerea se va realiza faţă
de ambele aliniamente.
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE
ALE PARCELELOR
Amplasarea constructiilor in interiorul parcelei se va face cu respectarea
distantelor minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale proprietatii
impuse prin prezentul regulament:
- menținerea unei distanțe egale cu cel putin jumatate din inalțimea constructiei
masurata din orice punct, dar nu mai putin de 3.5m față de o limitetă laterală;
- menținerea unei distanțe minime de 5.0 m față de limita posterioară;
- se va evidentia la faza DTAC modul de realizare a accesului masinii de pompieri
În cazul amenajărilor și dotărilor sportive, retragerile față de vecinătăți vor fi prevăzute
cu perdele de protecție.
Notă: Distanța se calculează de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, existent pe fața
zidului în care s-a deschis vederea sau, după caz, pe linia exterioară a balconului. Distanța, si în
cazul lucrărilor neparalele, se măsoară perpendicular pe linia de hotar de la punctul cel mai
apropiat al construcției.

ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ
Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele
minime necesare intervențiilor în caz de incendiu (pentru asigurarea circulației normale și
accesului facil pentru mijloacele de intervenție în caz de incendii), stabilite pe baza
normativelor în vigoare, precum și a normelor sanitare în vigoare, în vederea îndeplinirii
cerințelor de însorire, ventilare etc..
Între faţadele paralele ale construcțiilor propuse se va asigura o distanţă minimă
egală cu cel puțin înălţimea maximă la cornișă a acestora.
În cazul fațadelor oarbe sau cu ferestre aferente camerelor nelocuibile, distanța
între clădiri se poate reduce la jumătate din înălţimea maximă la cornișă a acestora, dar nu
mai puțin de 3,5m.
În completarea celor menționate mai sus, organizarea construcțiilor pe aceeași
parcelă va avea în vedere atât valorificarea optimă a zonei edificabile – raport spațiu
construit / spațiu neconstruit, cât și realizarea unui ansamblu unitar (compoziție, scară,
finisaje) și funcțional.
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ARTICOLUL 8 – CIRCULAȚII ȘI ACCESE
Organizarea rețelei de alei carosabile și pietonale va urmări asigurarea unei
circulații normale și accesul ușor pentru mijloacele de transport și de lucru specifice,
precum si pentru mijloacele de intervenție în caz de incendii, avarii la rețelele edilitare și
a ambulanței.
Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale
de construire eliberate de administratorul acestora.
Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai
dacă se asigură accese pietonale și carosabile la un drum public, direct sau prin servitute, în
conformitate cu utilizările propuse, tinând seama de urmatoarele regului:
• Caile de acces care depasesc lungimea de 100m vor avea un profil transversal
de min. 8.00m, cel putin doua benzi de circulatie (min. 6.00m carosabil, 2
benci de circulație) si trotuare bilaterale de cel putin 1,00m fiecare, si vor
face obligatoriu legatura cu o artera de circulatie de cel putin aceeasi
categorie;
• In cazul in care o strada de categoria a III-a nu detine resurse de teren
necesare modernizarii cu un profil transversal cu latimea de 8.00m (carosabil
de 6.00m) se accepta ca pe un fragment de drum sub 100.0 m să se alterneze
cu un profil transversal de 6.00m, carosabil de 4.00m, 1 bandă de cirulație cu
supralărgiri la un pas de 30,00m si trotuar pe ambele laturi.
• Drumurile cu o bandă pe sens care depășesc 30m și cu lungime de maximum
100m vor prevedea un carosabil de min.4,0m, trotuar pe cel putin o latută și
supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.
• Alei ocazional carosabile existente în interiorul zonelor parcelate, cu o
lungime de maximum 100m vor avea o lăţime de minimum 4,0m si alveole de
depășire la un pas de 30,00m.
In cazul aleilor existente cu o lungime mai mare de 30m , unde nu este posibila
realizarea a doua benzi de circulatie se vor prevedea obligatoriu supralargiri
pentru depasire, pozitionate la o distanta de maximum 30m intre ele.
Nota: pentru o mai buna intelegere, regulile mai sus descrise sunt ilustrate in Anexe
1-3 la prezentul regulament.
În amenajarea incintei, respectiv a zonelor destinate circulațiilor carosabile și
pietonale, se recomandă:
• finisajul circulației - astfel rezolvat încât să asigure siguranța utilizatorilor
(prevenirea posibilelor accidentări -ex.alunecare)
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• utilizarea unor materiale corelate aspectul exterior al viitoarelor construcții (texturi,
cromatică);
ARTICOLUL 9 – STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara
circulațiilor publice. Se vor asigura locuri de parcare pentru fiecare functiune conform
normativelor in vigoare.
În cazul funcțiunii principale, organizarea interioară a parcelei va avea în vedere,
menținerea unei suprafețe destinate parcării autovehiculelor, pozitionată aferent căilor de
acces și dimensionată în raport cu necesitățile investiției propuse.
ARTICOLUL 10 – ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLADIRILOR
Regimul de înălțime și înălțimile maxime propuse sunt următoarele:
R.h. max. – P+1+M, la care se poate adauga subsol
Înălțimea maximă a construcțiilor la cornișă - maxim 8m
Înălțimea maximă a construcțiilor la coamă - maxim 11.00m
Se acceptă niveluri parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la
cornişă / totală reglementată.
ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
În ce privește imaginea generală se vor avea în vedere următoarele:
- realizarea unor ansambluri compoziționale care să țină seama de particularitățile
sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectură clădirilor din vecinătate cu
care se afla în relații de covizibilitate;
- aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii;
- materialele și cromatica propusă își vor aduce aportul la armonizarea plasticii
exterioare generale a imobilului/ ansamblului propus;
- asimilarea intervențiilor propuse fondului construit existent cu valoare arhitecturală
și ambientală, dar mai ales crearea unui dialog constructiv cu elementele de cadru
natural existente în zonă;
- sunt interzise materialele de construcție precare (de tip asbociment, carton asfaltat,
tablă ondulată, tablă lucioasă, plastic ondulat, etc.);
- privind configurația acoperișului, se recomandă acoperișuri de tip șarpantă, dar și
rezolvări de tip terasă;
- intervențiile uterioare, în măsura în care respectă prezentul regulament, se vor
înscrie armonios în zonă, fiind posibilă și armonia prin contrast;
- se pretind de asemenea împrejmuiri estetice, plantații decorative mobilier urban
adecvat și locuri de parcare suficiente, amenajate în afara drumului de acces sau a
părții carosabile a străzilor laterale, la interiorul proprietății.
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ARTICOLUL 12 – CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Retele alimentarea cu apă
Reteaua de distributie este in sistem inelar, formata din conducta din teava de
polietilena de inalta densitate De 110 mm, Pn10 bar, ce se va amplasa in lungul drumului.
Sursa de apa a zonei este reteaua de distributie din polietilena De 110 mm conform
aviz emis de Companía apa Brasov nr. 1857/22.08.2018.
Conductele de distributie se vor poza îngropat, în zona carosabila, conform
datelor indicate in planse. Reteaua de apa este inelara, se va echipata cu hidranti de
incendiu exterior, ce vor asigura debitul necesar cladirilor ce urmeaza a se executa.
Hidranţii exteriori vor fi dotaţi standard, (furtune, chei pentru racord, ţevi de refulare, chei
pentru hidranţi şi mufe), materialele din dotare fiind păstrate în cutii amplasate în
apropierea acestora la postul de incendiu.
Racordul la retelele existente si adancimea de pozare se vor executa dupa o
prealabila verificare a cotei radierului conductei existente.
Sapatura se va executa manual si mecanizat, acordandu - se o atentie deosebita
in cazul intersectiilor cu retelele de utilitati existente sau celor executate ulterior avizelor
si care fac obiectul unor lucrari ascunse.
Retele canalizare menajera
Colectarea apelor uzate menajere provenite de la fiecare imobil se va face in
reteaua de canalizare menajera a localitatii Sacele, prin extinderea retelelor existente,
pana in dreptul loturilor stabilite in PUZ.
Extinderea de retea se va realiza din conducte de PVC tip KG, SN4, echipata cu
camine de vizitare din polietilena.
Colectorul existent pe b-dul George Moroianu preia apele uzate menajere ale
tuturor consumatorilor studiati in prezentul PUZ. Reteaua de canalizare va fi formata din
colector principal din tuburi De 250 mm si colectoare secundare (ramificatii) cu De 200
mm. Deversarea apelor uzate menajere se va face gravitational.
Pe traseul retelei proiectate s-au prevazut cămine de vizitare din polietilena la
intersectii, schimbari de directie si in aliniament, la distanta de maxim 60 m, pentru a
permite lucrari de intretinere si exploatare.
Adancimea de pozare se va stabili functie de cotele de teren natural si cotele de
radier ale caminelor (tubulaturilor) existente si de posibilitatile de racord ale viitoarelor
retele ce se vor proiecta pe zonelor adiacente celei aflate in prezenta documentatie.
Executia retelei va incepe din punctul de racord, dupa identificarea exacta a
adancimii de pozare a colectorului si a cotelor de nivel, cu respectarea pantelor si a
radierului caminelor proiectate conform planşelor. Tuburile de canalizare se vor monta cu
panta descendenta in directia curgerii.
Avand in vedere faptul ca in prezent sistematizarea cailor de acces nu este
finalizata, toate lucrarile prevazute se vor executa astfel ca la realizarea drumurilor sa se
poata stabili cotele radier din proiect, cu posibilitatea suprainaltarii caminelor.
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Retele canalizare pluviala
Canalizarea apelor pluviale de pe suprafetele studiate ce urmeaza a se amenaja se
face in sistem divizor, gravitational. Preluarea apelor pluviale se face prin guri de scurgere
amplasate conform plan de situatie anexat.
Adancimea de pozare se stabili functie de cotele de teren, cotele radier ale
racordurilor gurilor de scurgere (adancimea de inghet) si a cotei nivelului apei paraului
Garcin (gura de varsare).
Tuburile de canalizare se vor monta cu panta descendenta in directia curgerii.
Avand in vedere faptul ca in prezent sistematizarea – reabilitarea cailor de acces
este in curs de proiectare, toate lucrarile prevazute in prezenta documentatie se vor
executa astfel ca la realizarea lucrarilor de drumuri, sa se poata stabili cotele radier din
proiect, cu posibilitatea suprainaltarii caminelor.
Lucrarile prevazute in documentatie se vor realiza in principal in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare - a normelor nationale (NTPA 001/97, NTPA 002/97,
Legea Apelor nr. 107/96) si a normei europene EC 271/91, corelate cu lucrarile
solicitate in certificatul de urbanism si a celor indicate in avize.
Apararea împotriva inundațiilor
Amplasamentul studiat se învecinează cu malul stâng al pârâului Ramura Mică Gârcin,
pe laturile sud sud-estică.
Conform Studiului de Inundabilitate pe pârâul Ramura Mică/Gârcin întocmit de către
Cazan Impex 93 SRL, fiind identificate zone inundabile, este necesar realizarea
următoarelor lucrări: reprofilare 1% a pârâului Ramura Mică/Gârcin trasată în studiul de
inundabilitate unde se interzice amplasarea de noi obiective economice sau sociale,
inclusiv de noi locuințe sau anexele acestora.
Alimentare cu energie electrica
Solutia de alimentare cu energie electrica si de iluminat public pentru zona studiata
s-a facut in baza unui studiu de specialitate Avizul de amplasament pentru faza DTAC se va
elibera numai dupa reavizarea studiului de solutie si eliberarea avizului tehnic de racord.
Alimentare cu gaze naturale
Soluția abordata este de extinderea rețelelor si de racordare a noilelor imobile la
cea mai apropiată rețea existenă – situată pe B.dul George Moroianu.
Colectarea și depozitarea deșeurilor
Deșeurile menajere rezultate vor fi colectate în recipienți din PVC și periodic sunt
eliminate prin serviciul de salubritate al localității, cu care titularul va avea contract. În ce
privește pozitionarea și amenjarea zonei de colectare și depozitare se vor avea în vedere
normele sanitare în vigoare. Se recomandă colectarea deșeurilor în mod diferențiat, prin
sortare pe tipuri de materiale reciclabile și nereciclabile (separat hârtie/ carton, ambalaje,
sticlă, plastic, resturi menajere).
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Colectarea și depozitarea deșeurilor
Deșeurile menajere vor fi colectate selectiv pe categorii de deșeuri, în europubele
amplasate pe platforme betonate în interiorul proprietății, de unde vor fi preluate pentru a
fi transportate la rampa ecologică a municipiului Brașov, pe baza de contract, de către
firme specializate în servicii de salubritate conform codurilor CAEN.
ARTICOLUL 13 – SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE
Se va menține un procent de spații verzi însumând 30%, dispus cât mai compact în
cadrul incintei și vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă).
Aceste spații verzi se vor amenaja utilizând specii de arbori și arbuști ornamentali,
dar și specii de pomi fructiferi, ambele categorii adaptate climatului specific zonei. Sunt
interzise speciile de plante străine, invazive sau care pot crea disconfort.
În fazele următoare de proiectare se vor detalia amenajările propuse (indicare specii
propuse, zonarea spații minerale- spații plantate etc.).
ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRI
Se recomandă ca împrejmuirea la stradă să fie transparentă sau gard viu permițând
astfel o vizibilitate în ambele direcții. Împrejmuirea la stradă nu este obligatorie.
Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe
parcelă.
Se interzic împrejmuirile din elemente de beton prefabricate, tablă, plasă de sârmă,
plăci aglomerate de lemn.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Dotări de cartier
P.O.T.maxim = 30%
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Dotări de cartier
C.U.T.maxim =0,8
Aceste reglementări se vor aplica şi în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor
existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe
întreaga parcelă.
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ZONĂ VERDE – aferentă cursurilor de apă
SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI
Zona studiată este concentrată în lungul cursului de apă existent – Pârâul Gârcin.
Culoarul aferent cursului de apă oferă o resursă importantă de spații plantate, ce poate
include trasee pietonale, destinate bicicletelor şi deci crearea unor legături/ fluxuri în
teritoriul analizat.
În vederea creării unei zone pentru petrecerea timpului liber se recomandă
dezvoltarea amenajărilor destinate activităților sportive în imediata vecinătate a acestor
fâșii plantate.
SECTIUNEA 2 :UTILIZARE FUNCTIONALĂ
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE
- spaţii plantate – plantații înalte, medii și joase;
- mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă și alte activități în are liber;
- edicule, grupuri sanitare și componente ale amenajării peisagere;
- sistem de circulaţii pietonale (alei și platforme) din care unele ocazional carosabile
pentru întreţinerea spaţiilor plantate şi accesul la activităţile permise;

ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia să fie amplasate în
subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau
de altă natură.
ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 si punctul 2.
SECTIUNEA 3 – CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A TERENULUI
Se interzice amplasarea construcțiilor în zona inundabilă. Autorizarea oricăror lucrări pe
terenuri aflate în vecinătatea cursului de apă se va face doar cu avizul Sistemului de
Gospodărire a Apelor Brasov.
ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR
(suprafețe, forme, dimensiuni, mod de ocupare)
Se menține structura cadastrală existentă
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT
Nu este cazul
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE
ALE PARCELELOR
Nu este cazul
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ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ
Nu este cazul
ARTICOLUL 8 – CIRCULAȚII ȘI ACCESE
Se va asigura accesul din circulaţiile publice ale aleilor ocazional carosabile.
ARTICOLUL 9 – STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi.
ARTICOLUL 10 – ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLADIRILOR
Nu e cazul.
ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Se recomandă tratarea cât mai discretă a constructiilor admise(edicule, grupuri
sanitare și componente ale amenajării peisagere) și în ansamblu cu obiectele de mobilier
propuse.
ARTICOLUL 12 – CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din reţeaua publică și iluminat public.
Se interzice dispunerea aeriană a rețelelor de utilități.
Colectarea și depozitarea deșeurilor
Deșeurile menajere vor fi colectate selectiv pe categorii de deșeuri, în europubele
amplasate pe platforme betonate de unde vor fi preluate pentru a fi transportate la rampa
ecologică a municipiului Brașov, pe baza de contract, de către firme specializate în servicii
de salubritate conform codurilor CAEN.
ARTICOLUL 13 – SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE
Culoarul de protecţie al cursului de apă va fi organizat ca o articulare de spaţii verzi
cuprinzând vegetaţie joasă, medie şi înaltă, cu menținerea caracteristicilor distinctive ale
peisajului natural existent.
Se interzice eliminarea arborilor maturi, exceptînd situația în care aceștia reprezintă
un pericol pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor.
ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRI
Nu e cazul.
SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
Nu este cazul.
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
Nu este cazul.
Întocmit,
Arh.Gabriel Roznovăț
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