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MEMORIU TEHNIC EXPLICATIV 
 
 

  1. INTRODUCERE 

1.1 Date de recunoastere a investitiei  

Denumirea proiectului:  Plan Urbanistic Zonal  
            « Construire service auto » 
                                         Intravilan str. DJ 103A mun. Sacele 
Beneficiari:             Baciu Liviu Gheorghe si Baciu Elena Anca  
Proiectant:                      SC DIO PROIECT CONSTRUCT SRL 
Numar proiect:         02/2018 
 
 1.2 Obiectul lucrarii 

 Obiectul lucrarii consta in studierea si rezolvarea problemelor functionale, 
tehnice si estetice din zona studiata, in corelatie cu zonele limitrofe existente. 

Planul urbanistic zonal stabileste reglementari urbanistice pentru terenul cu nr. 
cad. 114879, in suprafata de 10.000 mp, in vederea dezvoltarii unei zone de mica 
industrie, depozite, comert, prestarii servicii, integrarea si armonizarea noilor 
constructii si amenajari cu cele existente si cu cadrul natural, organizarea circulatiei 
carosabile si asigurarea unor legaturi corespunzatoare cu celelalte zone functionale ale 
localitatii.  

Beneficiarul doreste construirea a trei hale metalice pentru prestarii servicii-
service auto. Deasemenea in cadrul incintei se vor realiza cai de circulatie interioare, 
parcari auto si amenajarea unor zone verzi si plantate. 

Principalele probleme urmarite sunt: 
- organizarea arhitectural-urbanistica a sitului, prin stabilirea edificabilului, cu 

respectarea zonelor de protectie a retelelor ce stabat terenul, a paraului Timis si a 
drumului judetean; 

- realizarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de baza (apă, canalizare, energie 
electrica, transport); 

- organizarea circulatiei carosabile si pietonale si racordarea acesteia la reteaua 
rutiera existenta; 

- unitatea ansamblului; 
- circulatia juridica a terenului; 
- stabilirea măsurilor de protecţie a mediului înconjurator;  
- stabilirea măsurilor de limitare pâna la eliminare a efectelor unor riscuri 

naturale si antropice, daca acestea există în zona studiata; 
Prin avizarea si aprobarea prezentului PUZ acesta devine, in completarea PUG, 

instrumentul legal de lucru in urbanizarea zonei, constituind baza pentru: 
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- emiterea de certificate de urbanism si autorizatii de construire pentru lucrari 
de constructii corespunzatoare exclusiv functiunilor aprobate, in conditiile si 
restrictiile (interdictiile) rezultate; 

- rezolvarea oricaror litigii in siguranta ce pot aparea intre beneficiar si 
autoritatea publica locala sau intre acesta si terti. 

 
 

1.3 Surse documentare  

1.3.1. Lista studiilor si proiectelor anterioare elaborarii PUZ 

Anterior elaborarii prezentului studiu, s-au intocmit urmatoarele documentatii: 
- Planul Urbanistic General (PUG) al municipiul Sacele, judetul Brasov, proiect 

nr. 36060/2000 elaborat de SC Proiect Brasov SA si aprobat cu Hotararea Consiliului 
Local nr. 23/2001. 

- Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean (PATJ) Brasov – proiect nr. 
32058/1997, elaborat de SC Proiect Brasov SA. 

- Planul de Amenajare a Teritoriului Tara Barsei proiect nr. 30128/1994, 
elaborat de SC Proiect Brasov SA. 

- Strategia locala de dezvoltare economica si sociala a mun. Sacele (2016). 
 

1.3.2. Alte surse de informatii utilizate, date statistice 

- Date de analiza si optiuni culese de proiectant in teren si consultare cu 
autoritatile locale ale mun. Sacele privind elementele de tema. 

- Datele cu privire la limita intravilanului existent si modul de folosinta a 
terenurilor, pe detinatori, conform datelor OJCGC Brasov evidentiate in PUG mun. 
Sacele. 

- Date statistice (2011). 
 

1.3.3. Baza topografica 

- Suportul topografic la scara 1:1000 este constituit din «Documentatia tehnica 
cadastrala de idetificare cu date de carte funciara, ridicare topografica (masuratoare), 
parcelare teren, intravilan mun. Sacele, judetul Brasov» intocmita de catre expert topo 
ing. Bata Jakab Ana si este realizata in proiectie Stereo 70; 

- Suportul topografic la scara 1: 5000 reprezinta extrase din PUG mun. Sacele.  
 

1.3.4. Metodologia utilizata 

Metodologia de lucru aplicata la elaborarea prezentului PUZ este in 
conformitate cu:   

-  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ghidul privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism, 
indicativ GM–007–2000, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi 
amenajării teritoriului nr. 21/N din 10 aprilie 2000;  

-  Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului 
urbanistic zonal, indicativ GM–010–2000, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor 
publice şi amenajării teritoriului nr. 176/N din 16 august 2000; 
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- Ordinul nr. 233/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 350/2001. 

 

1.3.5. Tema de proiectare 

Tema de proiectare pentru elaborarea documentatiei PUZ « Construire service 
auto» - mun. Sacele a fost redactata de catre beneficiari – Baciu Liviu Gheorghe si 
Baciu Elena Anca – cu respectarea conditiilor cuprinse in Certificatul de urbanism nr. 
353 din 14.07.2016, emis de Primaria Municipiului Sacele.  

 

1.3.6. Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea 
urbanistica a zonei 

Tendinta de dezvoltare a zonei cu functiunea de productie si depozitare cu zone 
de servicii si comert este evidenta, ajungandu-se la ocuparea si construirea acestei 
zone, asa cum atesta si implementarea unor PUZ-uri cum ar fi PUZ “Zona langa 
CET”, PUZ “Construire hale industriale si birouri” beneficiar SC Rebels Grup SRL. 
In ultimele decenii zonele industriale s-au dezvoltat de-a lungul arterelor de circulatie 
majora, la periferia orasului, pe principalele accese rutiere. 

Initiatorul Planului Urbanistic Zonal doreste construirea a trei hale metalice 
pentru prestarii de servicii in domeniul auto. 
  

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE 

2.1 Evolutia zonei  

Zona studiata nu a avut nici o evolutie din punct de vedere economic sau 
cultural, fiind vorba despre un teren faneata, situat in intravilanul municipiului Sacele.  

Municipiul Săcele este situat în partea de sud-est a judeţului Braşov, în imediata 
vecinătate a Municipiului Braşov fiind străbătut de DN1A (Braşov - Vălenii de 
Munte) şi de DN1 (Bucureşti - Braşov). 

Amplasamentul terenului este situat in partea de nord-vest a teritoriului 
administrativ al municipiului Sacele , in partea de sud-est a depresiunii Brasov (Tara 
Barsei), in interfluviul dintre paraiele Timis ( la vest ) si Durbav ( la est ). Aceasta 
depresiune s-a dezvoltat intre muntii Persani - la vest, muntii Baraolt si Bodoc - la 
nord, Muntii Fagaras, Piatra Craiului, masivele Postavaru si Piatra Mare - la sud si 
Muntii Intorsurii - la est. 

Din punct de vedere morfologic, amplasamentul studiat se afla pe versantul 
drept al paraului Timis, cu o altitudine de 550 - 570 m si o usoara inclinare a pantei 
terenului de la sud spre nord. In zonele marginale ale depresiuni se dezvolta sectoare 
cu dealuri piemontane ce au altitudini de peste 600 m (exemplu : piemonturile Sacele). 

In conformitate cu “Fisa corpului de proprietate” terenul are urmatoarele date 
de referinta: 

- Categoria de folosinta a terenului este faneata; 
- Codul grupa destinatie este TDI (teren intravilan); 
Cu privire la zona aflata in studiu, sub aspectul elementelor potentiale de 

dezvoltare, se remarca tendinte de transformare prin promovarea din ce in ce mai 
intensa a investitiilor private intrucat: 

- terenul intruneste conditiile de amplasare si de dezvoltare a unei zone 
industiale, avand in vedere investitiile realizate in apropierea zonei studiate. 
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- sub aspectul calitatii mediului inconjurator, in zona nu sunt surse de poluare 
care sa puna probleme majore si nici zone cu suprafete afectate de procese naturale 
distructive.     

 

2.2 Incadrarea in localitate 

Zona care face obiectul planului urbanistic zonal este amplasata in partea de 
nord-vest a teritoriului administrativ al mun. Sacele, pe partea dreapta a drumului 
judetean DJ 103A Brasov-Tarlungeni, fiind situata la intersectia dinte Paraul Timisul 
Sec si DJ 103A. Zona studiata este inclusa in intravilanul localitatii si este delimitata 
de urmatoarele vecinatati: 
 - la nord drumul judetean DJ 103A; 
 - la est drumul de exploatare agricol DE 115513; 

- la sud terenuri agricole – proprietate privata a persoanelor fizice/juridice, 
intravilan, cu functiunea de zona agricola, conform PUZ “Zona langa CET”; 

- la vest paraul Timisul Sec; 
 In Planul Urbanistic General al mun. Sacele s-au stabilit directiile de dezvoltare 
ale acestei zone, cu conditia respectarii dreptului de proprietate si al interesului public. 
 In regulamentul aferent PUG si conform PUZ “Zona langa CET”, pentru 
aceasta zona, s-au stabilit urmatoarele reglementari generale: 
 - teritoriul studiat face parte din zona agricola, nereglementata urbanistic, cu 
interdictie temporara de construire pana la intocmire PUZ.   
 - orice teren pentru a fi construibil trebuie sa aiba acces la un drum public, 
direct sau prin servitute, respectand astfel conditiile din H.G. 525/1996 referitoare la 
lungimea si profilul transversal al drumului; 
 - racordarea constructiilor la retelele tehnico-edilitare existente sau nou 
proiectate; 
 - alinierea noilor cladiri fata de axul strazilor existente si viitoare. Alinierea fata 
de drumul judetean va fi de minim 20 m din axul drumului conform PUZ “Zona langa 
CET”. Alinierea fata de DE 115513 va fi de 10 m din axul strazii, respectiv, minim 5 
m de la aliniament conform aviz de oportunitate. 
 - la amplasarea cladirilor in cadrul parcelei, retragerile fata de limitele de lot 
pentru zona edificabilavor fi cel putin jumatate din inaltimea cladirii, dar nu mai putin 
de 6,0 m de la limitele laterale si posterioare ale terenului. Retragerile in incinta 
parcelei vor tine seama si de zonele cu restrictie de construire generate de linia 
electrica aeriena (LEA 110 kV), linia electrica subterana (LES 20kV), conducta de 
aductiune apa OL ∅ 1000 mm si de paraul Timis. 
 - gradul de ocupare si de utilizare ale terenului va fi in functie de destinatia 
zonei respective. 
 

 2.3 Situatia existenta 
2.3.1 Elemente ale cadrului natural 

 Cadrul natural 
Municipul Săcele este situat în extremitatea sudică a Ţării Bârsei, la poalele 

muntelui Piatra Mare. Terenul este amplasat pe partea dreapta a paraului Timisul Sec, 
la intersectia acestuia cu drumul judetean DJ 103A. 

Terenul se prezinta in panta usor inclinata de la est la vest asa cum rezulta si din 
ridicarea topografica si este folosit in prezent ca faneata. 
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 Terenul are o forma trapezoidala si prezinta o declivitate cu panta usoara de la 
est la vest, situatie care nu necesita studierea sistematizarii verticale in vederea 
realizarii cailor de comunicatie si a amplasarii constructiilor. In prezent accesul 
principal la teren se face din drumul judetean DJ 103A. 

Are ca vecinatati terenuri agricole proprietate particulara.  
 

 Resurse naturale ale solului si subsolului 
In zona studiata nu se afla nici o constructie, terenul fiind folosit ca faneata. 

Zona nu prezinta potential din punct de vedere a resurselor subterane, nefiind prezente 
exploatari ale subsolului.  

 

 Riscuri naturale 
Zona nu prezinta riscuri naturale (alunecari de teren, inundatii, cutremure). 

Riscurile antropice sunt minime datorita lipsei unor unitati industriale poluante in 
zona. 

 

 Industrie 
Emisiile poluante industriale din zona sunt scazute deoarece in vecinatatea 

terenului studiat nu exista unitati industriale poluante. Factorii de poluare relativa a 
mediului natural sunt cei generati de traficul auto de pe drumul judetean DJ 103A 
Brasov - Tarlungeni.  

 

 Monumente ale naturii si istorice 
In zona nu sunt monumente ale naturii si nici monumente istorice. 

 

 Cai de comunicatie 
Artera principala de comunicatie din zona o reprezinta drumul judetean DJ 

103A Brasov - Tarlungeni, drum cu profil transversal de 7,50 m si imbracaminte 
asfaltica. 
 

2.3.2 Regimul juridic 

 In plansa U-05 sunt analizate terenurile din zona studiata sub aspectul 
categoriilor de proprietate. 
 Terenul are o suprafata totala de 10.000 mp si conform CF nr.  114879 
localitatea Sacele sub nr. cad. 114879, este proprietatea familiei Baciu Liviu Gheorghe 
si Baciu Elena Anca. Terenurile din partea de sud ale zonei studiate sunt proprietati 
particulare,  in partea de nord si est sunt drumuri de acces ce  apartin domeniului 
public, iar in partea de vest se afla paraul Timisul Sec proprietatea Statului Roman 
aflata in administrarea Apelor Romane. 
  

2.3.3 Analiza geotehnica 

 Date geologice-geomorfologice 
Din punctul de vedere la care ne referim amplasamentul studiat se incadreaza in 

unitatea morfostructurala cunoscuta in literatura de specialitate sub numele de 
Depresiunea Brasovului. 
 Schitata la finele cretacicului prin scufundarea unei catene carpatice, 
Depresiunea Brasovului a functionat ca mediu lacustru marin pana la sfarsitul 
pliocenului cand prin exondare a redevenit uscat. 
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 In perioada cat a fost sub imperiul apelor in fosa depresionara a Brasovului au 
avut loc intense acumulari de aluviuni constituite predominant din conglomerate, 
bolovanisuri, pietrisuri, marme, argile, prafuri si nisipuri dispuse sub forma de strate, 
lentile si orizonturi insumand cca. 600m. 
 In cuaternar si post cuaternar apele de siroire, torentii si organismele fluviatile 
nou formate au transportat din versantii nordici ai Muntilor Brasovului importante 
cantitati de deluvii (bolovanisuri, pietrisuri, prafuri, nisipuri si argile) cladind in aria 
depresionara numeroase conuri de dejectie din a caror intrepatrundere a rezultat un 
relief tabular cu aspect de campie usor inclinata de la sud catre nord si vest catre est de 
unde si denumirea de Campia Barsei atribuita zonei de unii geografi. 

Cercetarile geologice, geotehnice efectuate in zona au stabilit ca aici nu se 
gasesc goluri carstice, hurube, zacaminte de saruri solubile, carbuni, hidrocarburi sau 
formatiuni litologice cu efecte negative asupra constructiilor (mal, turba, etc.).  
 

 Date hidrologice 
Perimetrul cercetat nu este afectat de artere hidrogeografice, apele pluviale nu 

baltesc, iar panza de apa freatica se intalneste la peste 8,0 m adancime. 
In concluzie, din punctul de vedere la care ne referim nu sunt probleme.   
 

 Date hidrogeologice 
Panza de apa freatica se gaseste sub adancimea de 7-8m, fapt care permite sa se 

execute constructii cu spatii subterane fara a se prevedea masuri speciale de 
hidroizolare. 
 

 Adancimea de inghet 
Conform STAS 6054/77, in zona la care ne referim adancimea maxima de 

inghet de care se va tine seama la proiectarea lucrarilor de fundatii este de 1,00 m 
raportata de la cota terenului amenajat exterior. 
 

 Zonarea seismica 
Conform “Cod de proiectare seismica- Partea I- Prevederi pentru cladiri”, 

indicativ P100-1/2006, pentru perimetrul cercetat se va lua in consideratie: 
- acceleratia gravitationala ag = 0,20g. 
-    perioada de control (colt) Tc =0,7s. 
 

 Conditii de fundare 
Prospectiunile executate in perimetrul cercetat au stabilit ca avem de a face cu o 

stratificatie relativ simpla si uniforma. 
La suprafata se gaseste o patura de sol vegetal a carui grosime variaza intre  

0,40 - 0,60m, sub care se afla un strat de praf argilos galben plastic consistent, care se 
extinde pana la adancimea 1,20 - 1,90m, aici facandu-se trecerea spre un orizont de 
pietris cu nisip.  

Potrivit acestei stratificatii exista doua variante de fundare: 
VARIANTA A – se fundeaza in stratul de praf argilos galbui plastic consistent, 

incepand cu adancimea Df =1,10m raportata de la cota terenului actual, luandu-se in 
consideratie presiunea conventionala Pconv=280Kpa. 

VARIANTA B – se fundeaza in orizontul de pietris cu nisip, incepand cu 
adancimea Df=2,00m raportata de la cota terenului actual, luandu-se in consideratie 
presiunea conventionala Pconv=450Kpa. 
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2.3.4 Analiza fondului construit existent 

 Terenul studiat se afla in intravilanul localitatii si este liber de constructii, 
deasemenea sunt si terenurile invecinate. 
 In partea de nord si partea de est a terenului studiat sunt construite mai multe 
cladiri industriale, unde se desfasoara activitati de prestarii servicii sau cladirile au 
destinatia de depozite. 
 

2.4 Cai de circulatie 

Circulatia principala in zona se desfasoara pe drumul judetean DJ 103A, drum 
de categoria II, cu profil transversal de 7,5m si imbracaminte asfaltica.  

Zona studiata nefiind dezvoltata, nu exista probleme legate de transport sau 
greutate in circulatie, in prezent circulatia spre Brasov, respectiv Tarlungeni se 
realizeaza fluent. Odata cu realizarea investitiilor in zona drumurile de acces se vor 
moderniza conform legislatiei in vigoare.  

 

2.5 Ocuparea terenurilor 

 Terenul in suprafata de 10000 mp este liber de constructii avand in prezent 
categoria de folosinta faneata, destinatia zonei conform PUZ “Zona langa CET” fiind 
de zona agricola. Nu exista riscuri naturale in zona sau in vecinatate, terenul fiind 
stabil. In vecinatatea zonei studiate, in partile de nord si sud sunt terenuri arabile 
neconstruite. 
 

2.6 Echiparea edilitara 

 Alimentarea cu apa 
In zona exista retea de distributie a apei pozata la marginea drumul judetean DJ 

103A, de la care se poate realiza alimentarea cu apa potabila a cladirilor propuse. 
 

 Alimentarea cu apa calda menajera 
 In zona prepararea apei calde menajera la cladirile existente se face prin 

instalatii de preparare locala. 
 

 Canalizarea menajera 
In zona exista retea de canalizare menajera amplasata pe partea stanga a 

paraului Timisul Sec. Evacuarea apelor uzate menajere se va face in colectorul de 
canalizare “I” Dn 1000 mm aflat pe malul opus al paraului Timisul Sec.   

 

 Canalizarea pluviala 
Apele pluviale sunt evacuate liber in teren. 

 

 Retele de termoficare 
In zona amplasamentului studiat nu exista retele de termoficare. 
 

 Retele de gaze naturale 
Reteaua de distributie a gazelor naturale se afla pe cealalta parte a drumului 

judetean DJ 103A.   
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 Alimentarea cu energie electrica 
Alimentare cu energie electrica a obiectivelor propuse se va face prin 

racordarea consumatorilor la PTA 23 Carfil Harman, post de transformare situat pe 
strada Ecologistilor la o distanta de cca. 20 m fata de drumul judetean DJ 103A. 
 

 Telefonizare 
In zona de amplasament nu exista retele si instalatii de telecomunicatii. 
Solutia privind telefonizarea obiectivelor studiate va fi indicata de serviciile 

specializate din cadrul DTc Brasov. 
 

2.7 Probleme de mediu 
 

 Analiza impactului asupra mediului 
Amplasamentul studiat nu prezintă elemente de vegetaţie sau de flora supuse 

unui regim sever de protecţie. 
 

 Relaţia cadru natural – cadru construit  
Tinand cont de pozitia terenului in cadrul orasului, se va asigura un echilibru 

intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi. Pe teren se vor 
propune plantații perimetrale cu rol de protecție fonică și împotriva prafului (arbuști). 
 

 Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice 
În zonă nu se semnalează fenomene fizico-geologice active (alunecări sau 

prăbuşiri de teren) care să pericliteze stabilitatea viitoarelor construcţii. De asemenea, 
zona nu prezintă surse de poluare a mediului înconjurător, terenul având în trecut 
folosinţa de faneata.  

Potrivit Legii nr. 575/2001 privind zonele de risc, perimetrul cercetat este 
caracterizat de acceleratia seismica a terenului ag=0,20 g si perioada de colt Tc=0,70 
sec. Din punct de vedere al riscului de inundaţii în zonă, acestea se datoresc revărsării 
paraului Timisul Sec. Ţinând seama că terenul in discuţie se găseşte pe o terasă înaltă, 
pericolul de inundaţii este minim. De asemenea şi riscul alunecărilor de teren nu este 
evident. Nu sunt puse în evidenţă existenţa unor riscuri antropice. 

 

 Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie 
În lipsa unor cercetări de specialitate pe amplasamentul investiţiei nu se 

cunoaşte existenţa unor situri arheologice sau alte lucrări cu valoare de patrimoniu 
care să necesite protecţie. Cu toate acestea ţinând seama de gradul ridicat de 
umanizare pe care depresiunea Brasovului l-a cunoscut încă din preistorie, fenomen 
favorizat de fertilitatea solurilor şi bogăţia resurselor naturale nu putem exclude 
apariţia în timpul lucrărilor a unor urme de locuire materială. Din aceste motive 
recomandăm supravegherea lucrărilor de excavare care se vor executa în zonă de către 
personal de specialitate sau semnalarea de către constructor a unor asemenea 
descoperiri şi efectuarea lucrărilor de descărcare arheologică, conform legii. 
 

 Cai de comunicatii si echipamente edilitare ce prezinta riscuri 
Datorita existentei pe amplasament a liniei electrice aeriene LEA 110 kV se 

impune un culoar de protectie de 37,0 m (18,5 m stanga-dreapta din axul liniei), in 
interiorul caruia sunt interzise amplasarea de constructii de orice fel, parcari, alei, etc. 
creandu-se asfel o zona de protectie si siguranta a liniei electrice aeriene care va 
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functiona la capacitatea energetica normala si se va evita astfel punerea in pericol a 
persoanelor, bunurilor si mediului din vecinatate (conform aviz Electrica).  

Caile de comunicatii existente se vor pastra (drumul judetean DJ 103A si 
drumul de exploatare DE 115513) si se vor moderniza in functie de necesitatile zonei, 
acestea nereprezentand insa riscuri pentru zona ci o  posibilitate de acces si control 
rapid in caz de eventuale evenimente. Amplasamentul drumurilor existente sau 
propuse nu afecteaza zona. Evacuarea apelor menajere se va studia tinand cont de 
normele ecologice in vigoare.  
  

 2.8 Analiza situatiei existente, disfunctionalitati si prioritati 

 Disfunctionalitati 
- Lipsa utilitatilor pe amplasament necesita studii de solutie pentru extinderile 

de retele; 
- -Profilul drumului de exploatare DE 115513 din care se propune accesul 

auto si pietonal in incinta terenului studiat, este necorespunzator 
normativelor in vigoare. 

- existenta retelelor ce impun restrictii de construire. 
 

 Prioritati 
- Organizarea zonei tinand seama de reglementarile in vigoare privitoare la 

dezvoltarea unei zone pentru unitati industriale nepoluante; 
- Protejarea terenurilor agricole invecinate si a mediului inconjurator si 

eliminarea posibililor factori de poluare ai acestora (evacuarea apelor 
pluviale, apelor menajere); 

- Crearea drumurilor de acces in zona tinand seama de standardele pentru 
lucrarile de strazi nr. 10144/1-6 si a normativului pentru proiectarea 
parcajelor.   

- Dezvoltarea retelelor tehnico-edilitare. 
 

2.9 Optiuni ale populatiei 

Terenul studiat este proprietate privata, in zona exista solicitari de amplasare a 
diverselor investitii, axate in principal pe productie, depozitare cu servicii si comert 
complementare. Primaria municipiului Sacele, ca autoritate locala are rol de decizie si 
mediere a intereselor individuale si a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltari, 
controlate in teritoriu. 

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010, pentru aprobarea 
Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism - art. 37, publicul a fost 
informat si consultat cu privire la realizarea prezentului P.U.Z. 

Consultarea populatiei s-a realizat prin anunturi publice, consultarea in diferite 
faze de elaborare si dezbatere publica daca a fost cazul. 
 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 

 3.1 Elemente de tema 

In baza temei de proiectare si a prevedrilor cuprinse in regulamentul de 
urbanism au rezultat urmatoarele repere de dezvoltare ale zonei: 

- terenul este amplasat in intravilanul mun. Sacele; 



 10

- terenul este proprietate privata; 
- P.U.G. Sacele pr. nr. 36060/2000 in vigoare la ora actuala si conform PUZ 

“Zona langa CET” proiect nr. 75/2002, aprobat cu HCL 134/2002 se prevede 
zona agricola; 

- functiunea dominata a terenului studiat va fi „zona de mica industrie, 
depozite, comert si prestarii servicii”.  

- se vor stabili regulile specifice de construire (zonificare functionala, zona de 
restrictie) 

- se va studia si rezolva modernizarea drumului de exploatare DE 115513 
conform documentatiilor de urbanism anterior aprobate) 

- se vor delimita terenurile aflate in proprietate privata sau publica, respective 
eventualele treceri de terenuri din domeniul privat in domeniul public; 

-  procentul maxim de ocupare al terenului;  
- coeficientul maxim de utilizare al terenului;  
- se va reglementa regimul de inaltime al constructiilor propuse;  
- se va urmarii crearea unui aspect arhitectural corespunzator  
- se vor permite functiuni complementare numai in masura in care acestea nu 

afecteaza functiunea dominanta a zonei studiate si a zonelor invecinate.  
  

3.2 Descrierea solutiei de organizare arhitectural – urbanistica  

Criteriile principale de organizare arhitectural-urbanistica au fost urmatoarele:  
- stabilirea regimului minim si maxim de inaltime; 
- stabilirea regimului de aliniere; 
- stabilirea indicelui maxim de ocupare a terenului;   
- organizarea circulatiei. 
S-au urmarit amplasarea constructiilor avand in vedere caile de circulatie 

existente si posibilitatile de asigurare a echiparii edilitare corepunzatoare.  
Recomandari in ceea ce priveste plastica arhitecturala si finisajele. 
Initiatorii acestei documentatii familia Baciu Liviu Gheorghe si Baciu Elena 

Anca doresc construirea a trei hale in care se vor desfasura activitati de reparatii si 
verificari auto. Halele vor avea dimensiunile exterioare de 34,15 m x 12,00 m si un 
regim de inaltime P+Ep. Halele vor fi compartimentate la parter din spatiu prestarii 
servicii, depozit piese auto, vestiare si grupuri sanitare, iar la etaj, birouri si grupuri 
sanitare. Cladirile vor fi realizate dintr-o structura metalica si inchideri perimetrale din 
panouri termoizolante din tabla cutata. Sistemul constructiv va fi realizat din stalpi si 
grinzi din metal profil “I” pe fundatii izolate tip “pahar”.  

 Obiectivele propuse se vor integra din punct de vedere estetic zonei, 
propunandu-se: 

- amenajarea unor alei auto si pietonale dalate 
- amenajarea unor spatii verzi. 

 

3.3 Regimul de inaltime al constructiilor 

 Regimul de inaltime propus s-a stabilit in functie de necesitatiile tehnologice si 
va fi maxim P+1E, cu H maxim = 10,00 m. Volumetria si finisajele cladirilor vor fi in 
concordanta cu specificul zonelor industriale. 
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3.4 Regimul de aliniere al constructiilor 

Criteriul care a stat la baza determinarii regimului de aliniere al constructiilor a 
fost profilul transversal caracteristic al arterelor de circulatie stabilit prin PUZ “Zona 
langa CET”. 

Constructiile se vor amplasa conform plansei U-03 si regulamnetului de 
urbanism si vor avea o retragere minima fata de drumul de exploatare agricol DE 
115513 de minim 5,00m de la aliniament, respectiv 10,00m din axul drumului. Pentru 
drumul judetean DJ 103A s-a stabilit un regim de aliniere de 20m fata de axul 
drumului, respectiv 14,5m de la aliniament.  

 

3.5 Retragere fata de limitele de proprietate 

La amplasarea cladirilor in interiorul parcelei se vor respecta distanţele minime 
egale cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la coama sau la atic în punctul cel 
mai înalt, dar nu mai puţin de 6,00 metri faţă de limitele laterale şi posterioare ale 
parcelelor. 

Alinierea față de limitele laterale și posterioară se vor trata diferit în funcție de 
zonele de protecție impuse de rețele și de paraul Timiș. 

 

3.6 Organizarea circulatiei 

 Cai de comunicatie 
In cadrul studiului de circulatie se va tine seama de : 
- standardele pentru lucrari de strazi nr. 10144/1-6, atat la alcatuirea retelei 

carosabile cat si a parcarilor din incinta; 
- la rezolvarea profilelor de artere din interiorul si afara acesteia; 
- categoria tehnica a strazilor; 
- distanta dintre intersectii si tipul intersectiei; 
Arterele principale in zona sunt drumul judetean DJ 103A si drumul de 

exploatare DE 115513. 
Drumul judetean DJ 103A urmeaza a fi modernizat prin realizarea unui profil 

transversal caracteristic de tip 1 cu partea carosabila de 7,0m incadrata bilateral de 
trotuare de 2,0m latime pe care vor fi amplasati stalpi de iluminat public - strada de 
categoria a-II-a.   

Drumul de exploatare agricol DE 115513 urmeaza a fi modernizat prin 
realizarea unui profil transversal caracteristic de tip 2 cu partea carosabila de 7,0m 
incadrata bilateral de trotuare de 1,5m latime pe care vor fi amplasati stalpi de 
iluminat public - strada de categoria a-III-a. 
 

 Transportul in comun 
Nu este cazul. 

 

 Parcaje 
Stationarea vehicolelor corespunzatoare utilizarii constructiilor trebuie sa fie 

asigurata in afara spatiilor publice. Este interzisa transformarea spatiilor verzi de 
aliniament in spatiii pentru parcaje. Suprafetele de stationare necesare vor fi stabilite 
cu respectarea prevederilor in vigoare. 

Se vor asigura locuri de parcare pentru angajati, vizitatori si pentru 
aprovizionare, proportinal cu dimensiunile si capacitatea constructiilor ce se vor 
realiza, distribuite pentru fiecare constructie in parte. 
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 Sistematizarea verticala 
Datorita faptului ca terenul este relativ plat nu sunt necesare lucrari de 

sistematizare pe verticala speciale. La intocmirea fiecarui proiect se va urmari: 
- o buna scurgere a apelor de suprafata; 
- realizarea unui ansamblu coerent de strazi, trotuare, zone verzi, alei si 

parcaje rezolvate in plan si pe verticala in conditii de maxima eficienta si 
estetica.  

 

 Recomandari privind organizarea circulatiei 
- amplasarea constructiilor fata de arterele de circulatie trebuie sa respecte 

profilurile transversale caracteristice.  
- lucrarile de strazi se vor executa dupa terminarea lucrarilor tehnico-edilitare 

fiind interzise desfaceri ulterioare pentru pozarea lucrarilor subterane. 
- executia strazilor si a lucrarilor de sistematizare verticala se va face pe baza 

unui program corelat cu programul de constructii si instalatii. 
- se va avea in vedere valorificarea lucrarilor de strazi si drumuri de acces 

existente care se vor mentine, prevazandu-se amenajarile tehnice necesare. 
- se vor efectua dupa necesitate detalii de organizare a circulatiei, transportul 

in comun.  
3.7 Amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri 
 Spatii verzi si plantate 

Se va prevedea amenajarea spatiilor verzi in proportie de minim 25% din 
suprafata terenului. Parcajele inierbate pot fi cuantificate in procentul spatiilor verzi, 
dar nu mai mult de 5 %; 

Se vor amenaja plantatii de protectie, in special de- a lungul cailor publice. 
 

 Imprejmuiri 
Aspectul imprejmuirilor va trebui sa participe la ameliorarea aspectului exterior 

general, atat prin volumetrie, alegerea materialelor de constructie, cat si prin calitatea 
executiei. 

Este permisa autorizarea urmatoarelor tipuri de imprejmuiri: semitransparente 
si opace necesare pentru protectia intruziunilor, separarea unor servicii functionale, 
asigurarea protectiei vizuale.  

Inaltimea admisa a imprejmuirilor va fi de max. 2,00 m de la nivelul terenului 
(trotuarului) si vor putea fi dublate de un gard viu, iar stalpii imprejmuirii nu vor 
depasi 2,20 m. 
 

3.8 Echiparea edilitara 
 Alimentarea cu apa 

Alimentarea cu apa potabila a halelor se va face de la reteaua de distributie apa 
OL Ø 500 mm existenta pe partea opusa a drumului judetean DJ 103A. Reteaua 
exterioara de distributie a apei trebuie sa asigure consumatorilor debitul maxim orar si 
sarcina hidrodinamica necesara. 

Pentru combaterea incendiului se prevad hidranti exteriori, alimentati de la 
reteaua de distributie exterioara a apei reci. Numarul hidrantilor exteriori si debitul de 
apa necesar se stabileste in functie de numarul de persoane, natura materialelor 
depozitate in hala si activitatile desfasurate conform STAS 1343-1 din 2006. 

Pentru asigurarea necesarului de apa potabila (apa rece, apa calda de consum si 
pentru combaterea incendiului) se va obtine de la detinatorul de utilitati avizul de 
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principiu pentru racordul de apa, prevazandu-se de catre acesta si punctele de racord 
necesare. 

Debitele cerintei de apa potabila calculate conform STAS 1343-1-2006 si STAS 
1478-2006 pentru o hala in care vor lucra maxim 10 persoane sunt:   

Qzi med.= 0,72mc/zi; Qzi max.= 0,864mc/zi; Qorar max.= 0,048mc/h. 
Debitele de apa necesara pentru stingerea incendiului conform STAS 

1478/1990 
Qp = m x S x Φ x I = 0,9 x 0,48 ha x 0,15 x 30 l/s = 1,94 l/s. 

 

 Canalizarea menajera 
Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare vor fi colectate si 

evacuate la reteaua de canalizare menajera existenta pe malul opus al paraului Timisul 
Sec in colectorul de canalizare “I” Dn 1000 mm.  

Debitele de apa uzata, calculate conform STAS 1846 – 1990 pentru 10 
persoane:  

Q uz zi med.= 0,792 mc/zi; Q uz zi max.= 0,950mc/zi; Q uz orar max.= 0,054mc/h. 
 

 Canalizarea pluviala 
Apele pluviale de pe acoperisul cladirilor vor fi colectate prin jgheaburi, 

burlane si rigole si vor fi evacuate liber in zona verde amenajata. 
Apele pluviale de pe drumul de acces, parcari si aleile de circulatie din zona 

studiata vor fi preluate de colectoare pluviale realizate din conducte PVC Dn 200, 
prevazute cu camine de colectare cu gratar, dupa care vor fi trecute printr-un separator 
de hidrocarburi petroliere cu filtru de coalescenta si desnisipator amplasat in incinta 
proprietatii si apoi vor fi evacuate in paraul Timis. 

 

 Alimentarea cu apa calda menajera 
Fiecare constructie va fi prevazuta cu centrala termica proprie. Centrala termica 

se va amplasa intr-un spatiu special amenajat. Centrala termica va avea cazane cu 
randamente ridicate (peste 92%) rezultand astfel emisii reduse de noxe. 

 

 Alimentarea cu energie termica 
Nu este cazul. 
 

 Instalatiile de gaze naturale 
Reteaua de distributie a gazelor naturale se afla pe cealalta parte a drumului 

judetean DJ 103A. 
 

 Alimentarea cu energie electrica 
Solutiile tehnice de alimentare cu energie electrica a obiectivelor propuse vor fi 

indicate de catre serviciile specializate din cadrul Electrica SA Sucursala Brasov la 
comanda beneficiarului.  

Conform avizului tehnic nr. 183/29.03.2017 eliberat de FDEE Electrica SA 
alimentarea obiectivelor propuse se va face prin racordarea consumatorilor la PTA 23 
Carfil Harman prin intermediul unui cablu ACYAbY 3x150+70 mmp in lungime de 
160 m, pozat pe domeniul public. Traseul LES jt va subtraversa DJ103A prin foraj 
orizontal pe lungime de 13 m. Cablul se va proteja in tub PVC-G Ø 110. 

La obiectiv se va prevedea cutie de distributie tip E2+2a+2M  amplasata pe 
domeniul consumatorului la limita de proprietate. 
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Instalaţiile electrice la consumator se vor detalia la fazele următoare de 
proiectare. 

    

3.9 Protectia mediului 

Dezvoltarea durabila a asezarilor umane obliga la o reconsiderare a mediului 
natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentueaza 
caracterul de globalitate a problematicii mediului. 

Raportul mediu natural/mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului in 
care utilizarea primului este profitabila si contribuie la dezvoltarea celui din urma. 

Aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va 
determina mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce 
afecteaza sanatataea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului 
natural si a sitului construit. 

Măsuri suplimentare privind monitorizarea mediului se vor stabili la faza de 
autorizaţie pe baza datelor şi a cerinţelor rezultate din analiza documentaţiilor, 
conform prevederilor legale.  

 

3.10 Obiective de utilitate publica 

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza de regula pe terenurile din 
domeniul public. 

Obiectivele de utilitate publica sunt: drumurile, retelele edilitare (alimentarea cu 
apa, canalizare si energie electrica), care vor deveni publice dupa realizare. 

 

4. BILANT TERITORIAL SI MODUL DE UTILIZARE AL TERENULUI 

 Au fost stabilite valori maxime pentru procentul de ocupare al terenului (POT) 
si coeficientul de utilizare al terenului (CUT), raportand suprafata construita a 
cladirilor si respectiv suprafata desfasurata a cladirilor la suprafata terenului aferent. 
 Descrierea detaliata a zonificarii functionale propuse si a elementelor care o 
definesc se regaseste in capitolul “Regulament local de urbanism, aferent PUZ”.  
 Indicii rezultati sunt urmatorii (conform PUG mun. Sacele si HG 525/1996): 
 

POTMAX. PROPUS = 40,0% 
CUTMAX. PROPUS =   0,8 

 

Zone functionale Existent Propus 
mp % mp %

Teren arabil (teren cu 
interdictie de construire) 

10000,0 100 0 0 

Constructii 0 0 4000,0 40,0 
Circulatii interioare 0 0 3027,5 30,3 
Teren propus trecerii in domeniul 
public pentru modernizare DJ 103A 
– conform avizului comisiei de 
circulație 

0 0 265,0 2,6 

Teren destinat cedarii domeniului 
public al mun. Sacele pentru 
modernizare DE 115513 – conform 
avizului comisiei de circulație 

0 0 207,5 2,1 

Zone verzi 0 0 2500,0 25,0 
Total 10000,0 100 10000,0 100 
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  4.1. Tipul de proprietate si circulatia terenurilor     

Intreaga suprafata a zonei studiate este impartita astfel: 
- teren proprietate privata a persoanelor fizice 10000mp. 
Pentru amenajarea si modernizarea drumului de exploatare agricol DE 115513, 

este necesara cedarea in proprietatea publica a mun. Sacele a unei suprafete de teren 
de 207,5 mp din terenul proprietate privata a persoanelor fizice, dupa aprobarea PUZ-
ului propus prin prezenta documentatie. Emiterea autorizatiei de construire se va 
realiza dupa ce proprietarii terenului vor dezmembra suprafata de teren necesara 
modernizarii drumului de exploatare agricol DE 115513 conform profilului stradal 
propus si o vor dona domeniului public. Suprafata exacta se va stabili prin 
documentatia de dezmembrare a terenului. Tipul de proprietate si circulatia terenurilor 
sunt prevazute in plansa U-05. 

 

4.2. Categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi si categoriile 
de costuri ce vor cadea in sarcina autorităţii publice locale 

 

4.2.1. Categorii de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi 

Toate cheltuielile pentru elaborarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal, 
studii de specialitate (ridicare topografica, studiu geotehnic, studiu pedologic, studiu 
de impact asupra mediului, etc), obtinerea tuturor avizelor si acordurilor prezavute 
prin certificatul de urbanism. 

Toate lucrările din incintele private în corelare cu sistematizarea verticală a 
drumului propus, branşamente şi racorduri la utilităţi, parcaje în proprietate.  

Toate lucrările privind extinderea retelelelor edilitare (apa, canalizare menajera, 
energie electrica si gaze naturale) pana in dreptul terenului.  

 
 

4.2.2. Categorii de costuri ce vor fi suportate de autoritatea publică locală  

Nu este cazul. 
 

4.3. Prezentarea consecintelor economice si sociale la nivelul unitatii teritoriale 
de referinta 

Avand in vedere ca in apropierea zonei studiate se afla mai multe cladiri 
industriale apartinand firmelor Rebels Grup SRL, Higiene Lacroix SRL si Magnicom 
SRL unde se desfasoara mici activitati de productie si depozitere, functiunea propusa 
este in concordanta cu dezvoltarea actuala a zonei in care se situeaza terenul studiat 
prin prezenta documentatie. 

Obiectivele propuse vor fi executate din materiale de calitate si vor fi echipate 
cu tehnologie de ultima generatie. 

 

5. CONCLUZII 

In vederea stabilirii categoriilor de investitii, a reglementarilor si restrictiilor 
impuse au fost efectuate analize aprofundate cu privire la:  

- incadrarea zonei in PUG mun. Sacele;  
- analiza situatiei existente; 
- circulatia carosabila; 
- mobilarea parcelelor cu constructii specifice; 
- identificarea tipului de proprietate a terenului; 
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- construirea pe teren liber. 
 Propunerile de dezvoltare urbanistica facute prin prezenta documentatie se 
inscriu in cerintele temei – program. 

Pentru realizarea tramei stradale şi totodată pentru realizarea reţelelor tehnico-
edilitare, este necesară întocmirea de studii de fezabilitate şi proiecte de specialitate, 
costurile acestora fiind suportate de investitor (beneficiar).  

Conform Ord. MLPAT nr. 176N/16.08.2000, Legea 50/1991, Legea nr.10/1995 
si Legea 453/2001, privind autorizarea fazelor de proiectare, se vor obţine toate 
acordurile şi avizele solicitate prin Certificatul de urbanism emis de Primăria Sacele.  
 
                        INTOCMIT 
                       dipl. arh. MIRCEA CORNICIUC 
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REGULAMENT AFERENT P.U.Z. 
« Construire service auto » 

Intravilan str. DJ 103A mun. Sacele 
CF nr. 114879 Sacele, Ateren = 10.000 mp 

 
 
I. DISPOZITII GENERALE 
 

l. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM  
 

 Regulamentul local de urbanism (RLU) constituie o piesă de bază în 
aplicarea PUZ. Prescripţiile cuprinse în RLU (permisiuni și restricţii) sunt 
obligatorii pe întregul teritoriu ce face obiectul PUZ – aparţinând UTR – Zona de 
mica industrie, depozite, comert si prestarii servicii.  

RLU este o documentaţie cu caracter de reglementare care cuprinde 
prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi de utilizare a 
construcţiilor din zona teritoriului studiat.  

Normele cuprinse în prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea 
executării construcţiilor şi amenajărilor în limitele teritoriului studiat.  

Regulamentul Local de Urbanism, împreună cu Planul Urbanistic Zonal se 
aprobă de către Consiliul Local, constituind act de autoritate al administraţiei 
publice locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare și ale Ordinului nr.176/N/2000.  

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ - se poate face 
numai în cazul aprobării unor modificări ale PUZ-ului, cu respectarea filierei de 
avizare–aprobare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială. 

 

2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII. 
 

La baza elaborării RLU aferent prezentului PUZ stau următoarele legi si 
documentatii:  

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 
modificările și completările ulterioare;  

- HG 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;  
- Ghid privind metodologia de elaboare și conținutul cadru al planului 

urbanistic zonal – G.M. – 010-2000;  
- Ghid privind aplicarea reglementărilor de amplasare a construcțiilor față de 

aliniament (pe aceași parcelă sau pe parele diferite) cu respectarea condițiilor de 
însorire și iluminat natural, precum și a principiilor de estetică urbană - I.N.C.D. 
URBANPROIECT  

- Ghid privind reglementarea dezvoltării urbane prin operațiuni de parcelare 
și reparcelare a terenurilor introduse în intravilan (inclusiv a terenurilor retrocedate 
ca urmare a aplicării Legii nr. 18/1991 și a Legii nr. 1/2000) – Ministerul 
Lucrărilor Publice, transporturilor și Locuințelor – iunie 2002;  

- Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997- privind regimul drumurilor;  
- Legea 47/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind 

reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;  
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- Ordin nr. 2701/2010 – informarea și consultarea publicului; 
- Ordinul nr. 233/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 350/2001; 
- Documentatia de Urbanism nr. 36060/12000 – faza P.U.G., aprobata prin 

Hotararea Consiliului Local Sacele nr. 23 din 22.02.2001, respectiv HCL 170 din 
17.12.2015;  

- Documentatia de Urbanism PUZ “Zona langa CET” proiect nr. 75/2002, 
aprobat cu HCL 134/2002; 

- Avizul de oportunitate eliberat de Primaria municipiului Sacele;  
- Planul topografic avizat de catre Oficiul Judetean de Cadastru, Brasov;  
- Studiu geotehnic pentru zona studiata;  
- Studiu de solutii de alimentare cu energie electrica;  
- Avizele cerute prin Certificatul de Urbanism si prevederile acestora.  
 

3. DOMENIUL DE APLICARE 
 

 Odată aprobat, prin Hotărâre a Consiliului Local, RLU aferent PUZ 
constituie act de autoritate al administrației publice locale.  

Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor 
construcțiilor și amenajărilor, amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.-ului. 

Prezenta documentaţie are ca obiect reglementarea terenului studiat care este 
în intravilan situat în UTR – Zona de mica industrie, depozite, comert si prestarii 
servicii.  

 

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 
  

4. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului 
natural și construit. 

 

Problema protecţiei mediului este tratată în cel mai serios mod, prin 
interzicerea oricăror surse de poluare, de orice fel.  

În zona studiată, nu s-au identificat obiecte de patrimoniu natural sau 
construit care să necesite luarea unor măsuri speciale pentru protejarea acestora. Cu 
toate acestea orice săpături vor fi urmărite cu atenție și în cazul în care se descoperă 
ceva se aplică prevederile legilor în vigoare. 

 

5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public 
 

Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la 
riscuri naturale, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, 
este interzisă.  

Autorizarea execuției construcțiilor și amenajărilor se va face cu condiția 
asigurării compatibilității pentru destinația construcției și funcțiunea dominantă a 
zonei.  

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai cu respectarea 
exigențelor Legii 10/1995 privind rezistența, stabilitatea, siguranța în exploatare, 
rezistența la foc, protecția împotriva zgomotului, sănătatea oamenilor și protectia 
mediului. 

 
 



 3

5.1 Expunerea la riscuri tehnologice 
Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, 

precum si in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu 
energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cai de comunicatii si altor 
asemenea lucrari de infrastructura este interzisa.  

Fac exceptie constructiile si amenajarile care au drept scop prevenirea 
riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.  

Categoriile de riscuri tehnologice, in sensul prezentului regulament, constitue: 
zona de siguranta si protectie reprezentând culoarul tehnic de 18,5 m din ax stanga-
dreapta, aferent LEA 110kv, cu interdictie de construire; acest culoar traverseaza 
zona de la nord la sud. 

 

6. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii. 
Amplasarea construcțiilor se va face conform aliniamentelor stabilite în 

memoriul de prezentare al P.U.Z. și sunt marcate în planșa de reglementări. 
 

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
 

Autorizarea executării construcțiilor este permisă dacă există posibilitatea de 
acces la drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinației 
construcțiilor.  

Clădirile se vor amplasa retras față de căile de circulație existente sau propuse 
(străzi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor străzilor.  

Autorizarea executării construcțiilor care necesită parcaje se emite numai dacă 
există posibilitatea executării acestora în afara domeniului public, în conformitate cu 
normele, pentru echiparea cu locuri de parcare, existente la momentul cererii 
autorizației de construire.  

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, în afara 
circulațiilor sau spațiilor publice. 

 

8. Reguli cu privire la echiparea edilitară 

Lucrările de îmbunătățire, extindere sau mărire a capacității rețelelor edilitare 
se vor realiza de către beneficiari. 

Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se vor suporta în 
întregime de către investitor sau beneficiar pe baza acordurilor și/sau autorizațiilor 
obținute de la deținătorii de rețele.  

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel. 
 

9. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții 

Pentru a fi construibile, parcelele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 
- să aibă asigurate accesele necesare auto şi pietonale din domeniul public, 

dimensionate conform normelor;  
- să aibă condiţii de echipare tehnico-edilitară a construcţiilor;  
- să asigure posibilitatea respectării distanţelor între construcţii conform 

normelor PSI;  
- să aibă forme şi dimensiuni care să permită amplasarea şi conformarea 

construcţiilor dorite cu încadrarea în normele tehnice specifice.  
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10. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri 
 

Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi platforme vor fi amenajate ca 
zone verzi.  

Prin zone verzi şi plantate se înţelege totalitatea amenajărilor efectuate pe 
terenul liber al parcelei cu plantaţii de arbori, arbuşti, plante ornamentale, grădini de 
flori, gazon etc.  

Lotul se va împrejmui pe toate cele 4 laturi. Împrejmuirile vor fi realizate din 
materiale durabile, şi vor avea imagine unitară. Se admite ca împrejmuirile pe 
laturile laterale şi posterioare să fie diferite de împrejmuirea la stradă. 

 

III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ 
 

11. Unități și subunități funcționale 
În cadrul zonei studiate în Planul Urbanistic Zonal s-a stabilit o singura unitate 

functionala:  
Zona de mica industrie, depozite, comert si prestarii servicii.  
Delimitare: – Terenul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal 

este situat în intravilanul municipiului Sacele. Amplasamentul este situat in partea de 
nord-vest a teritoriului administrativ al mun. Sacele, pe partea dreapta a drumului 
judetean DJ 103A Brasov-Tarlungeni, fiind situata la intersectia dinte Paraul Timisul 
Sec si DJ 103A. Accesul pe proprietate se va realiza doar din drumul de exploatare 
agricol DE 115513. 

 

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ  
 

ARTICOLUL 1. - UTILIZĂRI ADMISE  
- constructii cu funcțiune de industrie ușoară, mici activități manufacturiere; 
- construcţii cu funcţiune comercială, servicii profesionale;  
- construcții cu funcțiune de depozitare;  
- construcții pentru staţii auto, service auto, spălătorie auto, statii distributie 

carburanti;  
- construcţii cu funcţiune administrativă, servicii;  
- constructii cu funcțiune de alimentație publică pentru utilizatorii zonei;  
- zone verzi şi plantaţii de aliniament.  

 

ARTICOLUL 2. -UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI  
- nu este cazul.  

 

ARTICOLUL 3. - UTILIZĂRI INTERZISE  
- unități de producție cu activități poluante;  
- orice alte activități generând poluare, trafic greu sau aglomerări importante; 
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor meteorice 

pe parcelele vecine sau care impiedică evacuarea și colectarea acestora.  
- orice funcțiuni care contravin utilizărilor admise. 
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SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A 
CONSTRUCŢIILOR  
 

ARTICOLUL 4. - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, 
FORME, DIMENSIUNI)  

Pentru a fi construibile loturile trebuie să aibă:  
- o suprafață minimă de 1500 mp; 
- un front minim de 30,0 m;  

 

ARTICOLUL 5. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT  
Prin aliniament se intelege limita intre domeniul privat si domeniul public. 
- aliniament obigatoriu (împrejmuirea la stradă) la min. 5,50 m distanță față de 

axul drumului judetean DJ 103A;  
- aliniament obigatoriu (împrejmuirea la stradă) la min. 5,00 m distanță față de 

axul drumului de exploatare agricol 115513; 
In plansa U-03 s-a marcat limita de construire fata de drumul judetean DJ 

103A de minim 20,00m din axul drumului, respectiv 14,50m de la limita de 
proprietate dinspre strada. Fata de drumul de exploatare agricol DE 115513 se va 
respecta un regim de aliniere de minim 5,00m de la aliniament, respectiv 10,00m din 
axul drumului.  
 

ARTICOLUL 6. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE 
LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR  

Autorizarea executarii noilor constructii este permisa numai daca respecta: 
- conditii generale de protectie contra incendiilor, prin asigurarea accesului 

de minim 3,80 m pentru vehiculele speciale;  
- clădirile se dispun fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei la o 

distanţă de minim 6,00 metri.  
 

ARTICOLUL 7. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE 
PE ACEEAŞI PARCELA  

- distantele minime intre cladiri, necesare interventiei in caz de incendiu, 
distante stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale de pompieri in functie de 
activitatile desfasurate in interiorul cladirilor.  

 

 ARTICOLUL 8. - CIRCULAŢII ŞI ACCESE  
- accesul in incinta se racordeaza la reteaua stradala existenta. 
- accesul la parcele se va realiza numai din drumul de exploatare agricol DE 

115513, propus pentru modernizare cu un profil transversal de tip 2 cu partea 
carosabila de 7,0m incadrata bilateral de trotuare de 1,5m latime. 

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 
6,0 metri lățime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere 
legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate.  

 

ARTICOLUL 9. - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR  
- staţionarea vehiculelor se va face în interiorul incintei; 
- autorizarea executarii constructiilor care, prin destinatia lor, necesita spatii 

de parcare se emite numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in interiorul 
incintei.  
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- suprafata parcajelor se determina in functie de destinatia si de capacitatea 
constructiilor conform anexei nr. 5 la Regulamentul General de Urbanism aprobat cu 
HG 525/1996 si recomandarilor normativului P132/93. 

Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii, după cum 
urmează:   

- activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10 – 100 mp, un loc de parcare la 
25 mp;   

-activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100 – 1.000 mp, un loc de parcare 
la 150 mp;  

- activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1.000 mp, un loc de 
parcare la o suprafaţă de 100 mp.  

Este necesară suplimentarea cu minim 20% a totalului de locuri de 
parcare/garare stabilite, pentru vizitatori/salariaţi/aprovizionatori. 

 

ARTICOLUL 10. - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
 - regimul de inaltime al halelor va fi de maxim P+1E si nu vor depasi inaltimea 

de 10m.  
- constructiile cu functiuni utilitare vor avea regimul de inaltime parter sau 

parter si subsol.  
 

ARTICOLUL 11. - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR  
- volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu 

vecinatăţile imediate;  
- fațadele laterale vor fi simple şi vor fi tratate architectural la acelaşi nivel ca 

şi faţada principală;  
- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu ori 

zincate pentru acoperirea clădirilor şi anexelor;  
- constructiile, care prin conformare, volumetrie si aspect, intra in contradictie 

cu aspectul gereral al zonei si depreciaza valorile generale acceptate ale 
urbanismului si arhitecturii sunt interzise. 
 

ARTICOLUL 12. - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ  
- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;  
- toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate 

îngropat;  
- extinderile de retele sau maririle de capacitate ale acestora se realizeaza de 

catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz, in conditiile 
contractelor incheiate cu consiliul local sau cu administratorii rețelelor; 

- lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in 
intregime de investitor sau de beneficiar.  
 

ARTICOLUL 13. - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE  
- autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de zone 

verzi si plantate, in functie de destinatia si capacitatea constructiei. Pentru 
constructiile propuse se vor prevedea zone verzi, avand si rol decorativ si de 
protectie. 

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de garda vor fi 
amenajate ca spaţii verzi, minim 25% din suprafața terenului rămas în proprietate. 
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ARTICOLUL 14. - ÎMPREJMUIRI  
Este permisa autorizarea urmatoarelor categorii de imprejmuiri: 
- imprejmuiri semitransparente si opace necesare pentru protectia intruziunilor 

si delimitarea proprietatii cu inaltimea hmax. = 2,0 m de la nivelul terenului 
(trotuarului) si vor putea fi dublate de un gard viu, iar stalpii imprejmuirii nu vor 
depasi 2,20 m; 

Aspectul imprejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca si in cazul 
aspectului exterior al constructiilor.  
 

SECŢIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 
TERENULUI  
 

ARTICOLUL 15. - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) – 
POTmax=40%  
 

ARTICOLUL 16. - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI 
(CUT) – CUTmax = 0,8 
 

SECŢIUNEA IV: DISPOZITII FINALE  
 

ARTICOLUL 15. AUTORIZAREA DIRECTĂ  
- pentru obiectivele propuse în prezenta documentaţie P.U.Z. eliberarea 

autorizaţiilor de construire se face in baza proiectelor intocmite in faza DTAC.  
 

ARTICOLUL 16. LITIGII  
- litigiile dintre solicitanţii de autorizaţii şi autorităţile administraţiei publice 

sunt de competenţa instanţelor judecăoreşti în condiţiile legii. 
 
 

                                                                                                     INTOCMIT 
          dipl. arh. MIRCEA CORNICIUC 
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