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TEMĂ DE PROIECTARE 
 
 

1. Denumirea obiectivului:  PUZ CIMITIR MUNICIPAL (Extinderea cimitirului de pe 
str.Târlungului); 

2. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z : zona neconstruită adiacentă cimitirului 
existent pe strada Târlungului, delimitată la vest de fundurile de lot – grădini – cu front la 
strada Martin Luther,  la est de culoarul de protecție al LEA 400Kv, la sud de DE 536, iar la 
nord de str. Târlungului.; 

3. Încadrarea în PUG: Conform PUG în vigoare, zona propusă spre studiu se află situată parțial 
în UTR 24, cu destinația de zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare cu interdicție de 
construire până la elaborarea PUZ,  și în UTR 22 - zonă de gospodărie comunală-cimitir, 
adiacentă zonei de locuințe individuale (frontul estic al străzii Martin Luther); 

4. Obiectul lucrării:   
Datorită gradului mare de ocupare a cimitirelor de pe teritoriul Municipiului Săcele și a 
numeroaselor solicitări venite din partea reprezentanților mai multor confesiuni religioase de 
suplimentare a terenurilor cu destinația de cimitir, precum și a imposibilității extinderii 
cimitirelor din cartiere, s-a conturat nevoia înființării unui cimitir municipal, care să asigure 
necesarul de teren destinat înhumării pentru toate confesiunile care activează pe raza 
Muicipiului Săcele. 
 

5. Studii pentru Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru 
P.U.Z. 

• Studiu geotehnic de ansamblu pentru faza PUZ; 

• Studiu de alimentare cu energie electrică; 

• Documentații pentru obținerea avizelor; 
Toate studiile de fundametare a PUZ vor fi elaborate de specialiști atestați în domeniu 

conform legislației în vigoare și a prevederilor RUR. 
Suportul topografic va fi pus la dispoziție de autoritatea contractantă. 
Specialistul cu drept de semnătură are obligația de a susține, alături de beneficiari, avizarea 

și promovarea documentației în procesul de avizare și aprobare.  
      
 

                              Arhitect-Șef 
                Arh. Manuela Alina Roznovăț 
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