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RAPORT DE SPECIALITATE
LA
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
Modificator Apa Rece-Camping Dârste, Municipiul Săcele
Prin cererea nr. 66723 din 30.09.2020, d-nul Arh. Gabriel Roznovăț, în calitate de
coordonator al documentației de urbanism PUZ Modificator Apa Rece-Camping Dârste , Municipiul
Săcele solicită aprobarea documentației PUZ ante manționată
În conformitate cu PUG Săcele nr. 36060/2000 aprobat prin HCL nr. 23/22.02.2001 prelungit
prin HCL nr. 176 din 23.08.2018, terenul ce face obiectul studiului, este situat în intravilanul
Municipiului Săcele
În acest sens la solicitarea beneficiarului – Municipiul Săcele, au fost emise certificatele de
urbanism nr. 526/15.11.2016 în scopul intocmire plan urbanistic zonal modificator zona Apa Rececamping Darste, respectiv certificatul de urbanism nr. 624 din 21.11.2019 pentru continuarea
procedurii de avizare PUZ Modificator Apa Rece - Camping Darste, in corelare cu certificatul de
urbanism nr.526/15.11.2016.
Conform P.U.G.-ului Municipiului Săcele, terenul studiat este asociat cu UTR 0 – zonă pentru
construcții turistice, vile, pensiuni, dotări pentru turism și agrement, iar conform P.U.Z. APA RECE CAMPING DÂRSTE, și P.U.Z. ZONA DÂMBUL MORII aprobat cu HCL nr.39 din 31.07.1997 –
zonă de locuințe și case de vacanță.
Prin avizul de oportunitate nr. 9/10.07.2017 emis de Primăria Municipiului Săcele au fost
stabilite următoarele condiții de întocmire a planului urbanistic zonal:
Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este poziţionat în intravilnul
Municipiului Săcele delimitat la nord-est de str. Bunloc, , la sud-est de Str. Colonel Kiss Sandor, la
nord-vest de Contempo Cars, de incinta fostului Camping Darste şi de albia majoră a pârâului Timiş.
Se vor delimita şi cuprinde în bilanţul teritorial subzonele funcţionale:
a) subzona edificabilă cu destinaţia turistică.
b) subzona edificabilă cu destinaţia de locuire sau, după caz, cu funcţiune mixtă
c) subzona circulaţiilor rutiere si pietonale aferente.
d) subzona de spaţii verzi publice.
e) subzona de gospodărie comunală, destinata după caz obiectivelor de utilitate publică aferente
reţelelor edilitare (platforme de colectare a deseurilor selectiv, staţii de transformare, staţii de
pompare, statii sau microstatii de epurare, etc).
Se vor institui interdicţii de construire pe culoarele de protecţie a reţelelor edilitare existente
si propuse si a zonelor de protectie dupa caz (electrică, sanitara, hidrologica, etc).
Căile de comunicație – Modernizarea circulației - Se propune redimensionarea străzilor
existente și reglementarea acceselor pe parcelele, astfel încât să se 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 variază de la alei carosabile de minimum de 3,5m (categoria a IVa) amenajate cu platforme de încrucișare și locuri de întoarcere, până la străzi propuse (categoria a
III-a) cu lățimea carosabilului de 7m cu trotuare de minimum 1.50m, în funcție de resursele de teren
disponibile.
Se propun 2 zone funcționale:
• zona de locuinte si unități turistice ZLT
Locuințe individuale: P.O.T.maxim = 30% , C.U.T.maxim =0,8
Alte funcțiuni :
P.O.T.maxim = 25%, C.U.T.maxim =1,5
• zona verde: adiacentă cursului de apă ZV
POT maxim 1%, CUT maxim 0,01%
ZLT - ZONA DE LOCUINȚE ȘI UNITĂȚI TURISTICE
Zona studiată este caracterizată de un parcelar inegal, cu enclave construite și terenuri virane.
Materializarea parțială în teren a tramei stradale propuse în P.U.Z. Zona Dâmbul Morii, aprobat și P.U.Z
Apa Rece – Camping Dârste, face vizibil un aspect general fragmentat și lipsit de un sistem de circulații
funcțional.
Structura funcțională actuală este rezultatul unui mixaj între zone de locuințe și unități
turistice.
UTILIZĂRI ADMISE: locuințe individuale dispuse 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.
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI - Se vor fundamenta prin P.U.D.: Unitati de
educație și învățământ, 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., 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.),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;
comerț și închiriere echipamente de sport, în cazul corelării și justificării acestei opțiuni în raport cu
activitățile sportive și recreaționale practicate în zonă, unități turistice de tip pensiune, hotel, motel,
camping, tabară de vacanță, popas turistic, amenajări și spații dedicate agrementului și loisir-ului.
UTILIZĂRI INTERZISE: Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise și cele admise cu
condiționări.
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;
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR - Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiții:
Suprafețe minime: Locuințe, case de vacanță, servicii profesionale – 500mp
Educație și învățământ, dotări complementare, pensiuni turistice – 1000mp
Alte funcțiuni (conform utiliz[rilor admise de prezentul RLU) – 2000mp

Front minim la stradă: Locuințe, dotări complementare, case de vacanță: 12m;
Alte funcțiuni: 22m
Amenajări și dotări sportive: 35m
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 asigurării accesului la un drum public, conform RLU.
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 : 300mp
• 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 cumulată a condițiilor menționate mai sus.
AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT - În situațiile în care există o
aliniere față de 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.
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, dotări complementare, case de vacanță:
- menținerea unei distanțe egale cu cel putin jumatate din inalțimea constructiei masurata din orice
punct, dar nu mai putin de 3.5m față de limitele laterale;
- 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 5.0 m față de limita posterioară;
Alte funcțiuni admise:
- menținerea unei distanțe egale cu cel putin jumatate din inalțimea constructiei masurata din orice
punct, dar nu mai putin de 5.0 m;
În cazul amenajărilor și dotărilor sportive, retragerile față de vecinătăți vor fi prevăzute cu perdele de
protecție.
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 eliberat 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:
• alei (semi)carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 30m
vor avea o lăţime de minimum 3,5m.
• Pentru cele care depășesc 30m și cu lungime de maximum 100m, se vor prevedea
minimum doua benzi de circulatie (7m), trotuar pe cel putin o latură și supralărgiri pentru manevre
de întoarcere la capăt.

• Caile de acces care depasesc lungimea de 100m vor avea cel putin doua benzi de
circulatie (7m) si trotuare bilaterale de cel putin 1,50m fiecare, si vor face obligatoriu legatura cu o
artera de circulatie de cel putin aceeasi categorie;
In cazul aleilor existente cu o lungime mai mare de 30m , unde nu este posibilă realizarea a două
benzi de circulați, se vor prevedea obligatoriu supralărgiri pentru depașire, poziționate la o distanța
de maximum 30m între ele.
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
Unități turistice –1 loc de parcare x nr. camere
Pentru restul funcțíunilor numărul necesar de locuri de parcare se va fundamenta 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.
ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLADIRILOR - Regimul de înălțime și înălțimile
maxime propuse sunt următoarele:
Locuințe, case de vacanță, pensiuni turistice:
R.h. max. – P+1+M, la care se poate adauga subsol
Înălțimea maximă a construcțiilor la cornișă/streașină - maxim 8m
Înălțimea maximă a construcțiilor la coamă - maxim 11.00m
Hotel sau motel
R.h. max.– P+2+M, la care se poate adauga subsol
Înălțimea maximă a construcțiilor la cornișă /streașină - maxim 11m
Înălțimea maximă a construcțiilor la coamă - maxim 14.00m
Alte funcțiuni
R.h. max. – P+1+M, la care se poate adauga subsol
Înălțimea maximă a construcțiilor la cornișă/streașină - maxim 8m
Înălțimea maximă a construcțiilor la coamă - maxim 11.00m
Se acceptă niveluri parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea maximă
reglementată.
Mansarda este considerată spațiul amenajabil rezultat între planșeul ultimului nivel și șarpantă.
POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI
• Procent maxim de ocupare a terenului (POT)
Locuințe, case de vacanță, servicii profesionale: P.O.T.maxim = 30%
Alte funcțiuni :P.O.T.maxim = 25%
• Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)
Locuințe: C.U.T.maxim =0,8
Hotel, motel : C.U.T.maxim =1,0
Alte funcțiuni admise de regulament :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.
ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR - Se vor avea în vedere următoarele:
• realizarea unor ansambluri compoziționale care să țină seama de particularitățile sitului, de
caracterul general al zonei și de arhitectura 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;
• 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 la interiorul proprietății.
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.
SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE - Se va realiza un procent de spații verzi de minimum
30% din suprafața parcelei, dispus cât mai compact în cadrul incintei, care va 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.
ZONĂ VERDE – aferentă cursurilor de apă
Zona studiată este concentrată în lungul cursului de apă existent – Pârâul Timiș. 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.
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.
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.
UTILIZĂRI INTERZISE: Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise și cele admise cu
condiționări.
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.
Se menține structura cadastrală existentă. Se va asigura accesul din circulaţiile publice. Este interzisă
parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi.
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.
Se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din reţeaua publică și iluminat public. Se interzice
dispunerea aeriană a rețelelor de utilități.
Deșeurile rezultate vor fi colectate și periodic sunt eliminate prin serviciul de salubritate al localității.
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.
POT maxim 1%

CUT maxim 0,01%
Noile obiective se vor racorda la rețeaua centralizată a localității, prin extinderea rețelelor existente,
situate în apropierea amplasamentului, conform avizelor emise de operatorii de rețea pentru fiecare
utilitate în parte.
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 vor suporta în întregime de
investitori.
Alimentarea cu apă potabilă a zonei se realizează din conducta HDPE de 110mm existentă în
zonă pe stăzile Colonel Kiss Sandor și Carpenului, iar noile obiective se vor racorda la aceeași
conductă, conform avizului eliberat de Compania Apa Brașov nr. 3118/19.12.2019.
Evacuarea apelor uzate menajere se va face în rețeaua centaralizată de colectare a apelor uzate
menajere, în colectorul de canalizare PVC de 315mm existent în zonă, conform avizului nr.
3118/19.12.2019 eliberat de Compania Apa Brașov, prin racordare la aceasta, respectiv prin
extinderea rețelei pentru terenurile care încă nu beneficiază de această infrastructură.
Canalizarea pluvială Apele pluviale, convențional curate, provenite de pe acoperișul
construcțiilor, vor fi colectate prin intermediul jgheaburilor și burlanelor, și descărcate liber la nivelul
solului.
Apele pluviale provenite din parcări, platforme, căi de circulație, vor fi colectate prin guri de scurgere
și printr-o rețea de canalizare, trecute prin separator de nisip și hidrocarburi petroliere, și descărcate
în râul Timiș.
Racordarea consumatorilor la rețeaua de alimentare cu apă se va face numai după asigurarea
evacuării apelor uzate menajere în rețeaua centralizată de canalizare cu descărcare în stația de
epurare. Nu se vor accepta soluții individuale hidroedilitare (alimentare cu apă din sursă proprie și
evacuarea apelor uzate menajere în bazine vidanjabile, conform avizului SGA Brașov nr.
37/11.07.2018.
Alimentarea cu gaze naturale se face prin rețeaua existentă în zonă conform aviz
315143926/06.04.2020. Dezvoltarea rețelei de gaze naturale se va face în funcție de solicitările din
zona respectivă, în conformitate cu Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor
naturale, aprobat prin HG 1043/2004, având la bază avizul operatorului de rețea.
Alimentarea cu energie electrică se face prin Reteaua de distributie de 0.4 kV existenta
conform aviz nr. 70101934356/28.04.2020. Pentru investitiile noi se vor solicita dupa caz
bransamente sau extinderea acestei retele.
În ce priveste coexistența cu rețelele existente, conform avizului SDEE Transilvania Sud,
zona studiată este afectată de următoarele rețele electrice:
• LEA 110 kV-pentru care nu sunt necesare lucrări de reglementare, și se impune respectarea
culoarului de protecție de 37m;
• LES 20kV-pentru care nu sunt necesare lucrări de reglementare, și se impune respectarea
culoarului de protectie de 08m atât pe orizontală cât și pe verticală;
• RED 04kv – pentru care sunt necesare lucrări de reglementare descrise în avizul menționat, și se
impune respectarea culoarului de protective de 08m atât pe orizontală cât și pe vertical, pe toată
lungimea traseului;
Pentru planul urbanistic zonal au fost obținute toate avizele și acordurile solicitate prin
certificatele de urbanism nr. 526/15.11.2016, respectiv nr. 624 din 21.11.2019, inclusiv Avizul
Consiliului Județean Brașov nr. 49/16.09.2020.
Conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea
planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu HCL nr. 102 din 25.08.2011,
documentația PUZ a fost adusă la cunoștința persoanelor interesate prin afișare pe pagina de web a
Primăriei Municipiului Săcele și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele în toate etapele de
informare și consultare a cetățenilor, prin notificări transmise proprietarilor de imobile din zona
studiată, inclusiv prin organizarea de ședințe pe grupuri de lucru și a unei dezbateri publice. Ca
urmare a derulării procedurii de informare și consultare a publicului, ținând cont de contestațiile
primite, care vizează în special problemele juridice pe care le-ar genera acest PUZ, toate sugestiile și

opiniile înregistrate au fost transmise elaboratorului, și prin urmare documentația a fost reanalizată
pentru a răspunde atât observațiilor publicului cât și normativelor în vigoare.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismului, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale
Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, ale H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea
Regulamentului general de urbanism, republicată, ale Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea
Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor
de amenajare a teritoriului și de urbanism, supunem spre analiza și aprobare Consiliului Local Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificator Apa Rece-Camping
Dârste, Municipiul Săcele, în forma prezentată.
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