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                                    R O M Â N I A 

                           JUDEŢUL BRAŞOV 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SĂCELE 

    Str. PiaţaLibertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 0268 273.091 
www.municipiulsacele.ro,    E-mail: primaria@municipiuluisacele.ro 

DIRECȚIA ARHITECT ŞEF 
 
Birou Urbanism                                              Nr.44580/20.06.2019  
 
 
 
                                                                                    Aprobat, 
                                                                                      Primar, 
                                                                                      Ing. VIRGIL POPA 
 
 
 

Ca urmare a cererii adresate de  Șaran Vitalie, cu domiciliul în jud. Brașov,  Municipiul 
Brașov, strada Lunii nr.4, sc.C, ap.2, telefon/fax 07249855945,    e-mail -, înregistrată la nr. 44580 
din 23.05.2019, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare, se emite 
                              
 

AVIZUL DE OPORTUNITATE 
Nr. 8 din 20.06.2019 

 
 

Pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru “ZONĂ DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE” 
generat de imobilul: Teren proprietate privată, conform extraselor de carte funciară nr.: 

• 76573/22.05.2019, înscris în C.F. 109267 Săcele; 
• 76574/22.05.2019, înscris în C.F. 106071 Săcele; 
• 76575/22.05.2019, înscris în C.F. 107549 Săcele; 
• 76576/22.05.2019, înscris în C.F. 107550 Săcele; 
• 76577/22.05.2019, înscris în C.F. 106081 Săcele; 
• 76578/22.05.2019, înscris în C.F. 109268 Săcele; 

 
cu respectarea următoarelor condiţii: 

 
1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: conform Certificat de urbanism nr. 

152/29.03.2019; 
 
    2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi 

Pentru zonificarea functională se va avea in vedere: separarea funcțiunilor, raportul 
interdependent al diferitelor zone funcționale, evitarea incompatibilităților funcționale.  

În RLU se vor stabili și defini: funcțiunea dominantă a zonei, funcțiunile complementare cu 
condiționări și funcțiunile interzise.  
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Zone funcţionale propuse: 
Se vor delimita precis şi cuprinde în bilanţul teritorial zonele funcţionale: 

a) zona destinată spațiilor pentru depozitare și producție. 
b) zona circulaţiilor rutiere și pietonale aferente. 
c) zona de spaţii verzi-după caz; 
d) subzona de gospodărire comunală, după caz, destinată obiectivelor de utilitate publică 

aferente reţelelor edilitare (platforme de colectare a deșeurilor selectiv, staţii de 
transformare, etc). 
Se vor institui interdicţii de construire pe culoarele de protecţie a reţelelor edilitare existente 

și propuse și a zonelor de protecție, după caz; 
Zonificarea se va realiza specific pentru faza PUZ, fără a fi necesară indicarea unei anumite 

forme sau amplasări prestabilite a eventualelor construcţii. 
 
    3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime) 

Pentru zona de destinată spațiilor pentru depozitare și producție: Rh max: P+2, h. Max. La 
cornișă= 15m față de c.t.a.;  POT max. 60%; CUT max. 1,4 

Se va prevedea o suprafață de minimum 20% spații verzi amenajate la interiorul parcelei. 
 
    4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor 

Se vor crea: 
- locuri de parcare la interiorul zonei studiate; 
- Platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor. 

 
    5. Capacităţile de transport admise 

Dimensionarea tramei stradale și a căilor de acces se va face conform prevederilor 
Regulamentului General de Urbanism al României aprobat prin HG Nr. 525/1996 şi a Normativului 
pentru adaptarea clădirilor civile şi a spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, 
indicativ NP 051/2001, aprobat prin Ordinul nr. 649/25.04.2001 MLPTL. 
 Modernizarea unor drumuri existente sau crearea unor drumuri noi solicitate prin prezentul 
aviz se va face prin asigurarea terenului necesar de către inițiatorii documentației tehnice de 
urbanism. 
 
    6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z. 

Ridicare topografică actualizată pentru faza PUZ, vizată OCPI Brașov; 
Studiu geotehnic de ansamblu pentru faza PUZ; 
Alte studii impuse prin avizele obținute conform CU. 
Toate studiile de fundametare a PUZ vor fi elaborate de specialiști atestați în domeniu 

conform legislației în vigoare și a prevederilor RUR. 
 
    7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a 
publicului 
      Se va respecta procedura de consultare a populaţiei conform prevederilor Legii nr. 350/2001 
cu completările şi modificările ulterioare, a Ordinului MDRT nr. 2701/2010 şi a „Regulamentului 
local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare 
a teritoriului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Săcele nr. 102 din  
25.08.2011.  
Etapele informarii si consultarii publicului sunt urmatoarele: Etapa initierii PUZ, Etapa Elaborarii 
Propunerilor PUZ, Etapa Aprobarii Propunerilor PUZ. 
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  Documentaţia pentru publicarea pe site-ul de internet al primăriei se va depune într-un 
exemplar  original complet, pe hârtie şi în format digital (pe un CD sau DVD ) fişiere în format PDF 
pentru toate piesele scrise ale documentaţiei (memoriu, regulament local de urbanism, respectiv în 
format PDF şi DWG (AUTOCAD) pentru toate planşele desenate), plus 3 (trei) exemplare din plansa 
de reglementari pentru afișare. 
 Pentru aprobarea in Consiliul Local se va depune forma finală în 4 (patru) exemplare pe 
hârtie şi un exemplar în format digital, digital (pe un CD sau DVD ) fişiere în format PDF pentru toate 
piesele scrise ale documentaţiei (memoriu, regulament local de urbanism, respectiv în format PDF şi 
DWG (AUTOCAD) pentru toate planşele desenate). 

Specialistul cu drept de semnătură are obligația de a susține, alături de beneficiari, avizarea 
și promovarea documentației în procesul de avizare și aprobare.  
     Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a 
Certificatului de urbanism nr. 152/29.03.2019, emis de Primăria Municipiului Săcele. 
    S-a achitat taxa de 101  lei, conform Chitanţei nr. 1011600 din 23.05.2019. 
    Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poştă la data de ........................... . 
 
 
                              Arhitect-Șef 
                   Arh. Manuela Alina Roznovăț 
 
 

Întocmit 
    Ing. Alina Vănășilă 
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Intocmire P.U.Z. - zona depozitare 
si productic 
in mun. Sacele, str. Ecologistilor f.n. 

MEMORIU TEHNIC EXPLICATIV 

1. Introducere 

1.1. Date generale de recunoa~tere a investitiei: 

Denumire proiect: 
Beneficiar: 
Initiator: 
Elaborator: 

Amplasament: 
Faza de pr oiectare: 
Numar proiect: 
Data elaborarii: 

1.2. Obiectul documentatiei 

Plan urbanistic zonal - zona depozitare si productie 
Consiliul Local Sacele 
Saran Vitalie 
S.C. TECT PRO ARCH S.R.L. 
Str. ~oimului nr.22, Sanpetru, jud. Bra~ov 
C.U.I. 39935367, 18/2234/201 8 
Tel: 0766 413 990; 0749 855 945 
E-mail: contact@arhbv.ro 
Jud. Bra~ov, mun. Sacele, str. Ecologistilor f.n. 
P.U.Z. 
SVl 
05.2019 

Obiectivul pentru care se intocme~te prezentul Plan Urbanistic Zonal 11 reprezinta stabilirea 
indicilor ~i reglementarilor urbanistice pentm terenurile situate In extravilanul municipiului Sacele, 
str. Ecologistilor f.n., in vederea realizarii unei zone de depozitare si productie. 

Solicitari ale temei program: 
stabilirea de reglementari specifice zonei de depozitare si productie 
stabilirea de reglementari privind circulatia, parcarile ~i spatiile verzi 
stabilirea indicilor urbanistici de utilizare ~i ocupare a terenului conform 

H.G. nr. 525/1996 
stabilirea modului de amplasare al constructiilor pe parcele. 

Documentatia rezolva problemele functionale, de circulatie, situatia juridica ~i echiparea cu 
utilitati edilitare a amplasamentului. 

1.3. Surse documentare 
• Studii ~i documentatii aprobate anterior P.U.Z. 

- documentatia de urbanism nr. 36060/2000, faza P.U.G. aprobata cu H.C.L. Sacele nr. 
23/22.02.2001 prelungit cu H.C.L. nr. 170/17.12.2015. 

• Studii de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z. 
- documentatie cadastrala - ridicare topografica 
- studiu geotehnic 

2. Modul de integrare a investifiei in zona 

2.1. Situafia existenta. Evolutia zonei 
Conform Planului Urbanistic General al municipiului Sacele, terenul studiat este situat in 

extravilan. 
I 
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Terenurile studiate sunt libere de constructii . 

2.2. incadrarea in zona 
Terenurile inscrise in C.F. nr. 106071 nr. cad. 106071 (S=3400mp), C.F. nr. 106081 nr. cad. 

106081 (S= l600mp), C.F. nr. 107549 nr. cad. 107549(S= l1 24mp), C.F. nr. 107550 m . cad. 107550 

(S=4376 mp), C.F. nr. 109268 nr. cad. 109268 (S=1500 mp), C.F. nr. 109267 nr. cad. 109267 

(S= l500 mp) sunt situate in extravilanul municipiului Sacele, 1ntre str. Ecologi~tilor ~i str. Rampei, 

la o distanta de 3 l 9m fata de DJ 103A. 

Zona studiata este delimitata: 

- la est de strada Rampei 

- la nord de teren proprietate privata nr. top. A3 7 /13. La l 25m spre nord se afla de statia de 

betoane 

- la vest de str. Ecologi~tilor 

- la sud de terenuri proprietate p1ivata (nr. cad. 105100, nr. cad. 105818, nr. cad. 110249, nr. 

cad. 110248, nr. cad. 107726, nr. cad. 110354, nr. cad. 110355), hale industriale, biromi, etc. 

2.3. Cai de comunicatie existente. Circulatie 
In prezent, accesul la zona studiata se realizeaza atat din strada Rampei (drum de pamant cu 

Iatime de aproximativ 3,20m) cat si din strada Ecologistilor (drum de pamant cu latime de 
aproximativ 5,00m). 

2.4. Ocuparea terenurilor 
Terenmile reglementate sunt proprietate privata a mai multor persoane fizice. 
Zona reglementata, in suprafata de 13502 mp, cuprinde terenmile identificate prin: nr.cad. 

106071, nr. cad. 106081 , nr. cad. 109267, nr. cad. 109268, nr. cad. 107549, nr. cad. 107550. 

2.5. Echipare edilitara existenta 
• Alimentarea cu apa 
in zona exista retele de alimentare cu apa. 
• Canalizarea 
In zona exista retele de canalizare. 
• Alimentarea cu gaze naturale 
In zona exista retea de distributie gaze naturale. 
• Alimentarea cu energie electrica 
In zona exista retele de distributie a energiei electrice. 

2.6. Probleme de mediu 
Factorii de poluare sunt provocati de circulatia rutiera. 
Dezvoltarea obiectivului creeaza premize pentru protectia mediului cu conditia respectarii 

prevederilor din P.U.Z. referitoare la evacuarea apelor uzate menajere ~i pluviale, precum ~i 

colectarea ~i transportarea de~emilor la centrul zonal de depozitare. 

2.7. Propuneri privind metode de informare ~i consultare a publicului cu privire la 
elaborarea P.U.Z 

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

3. Propuneri/reglementari urbanistice ~i elemente de regulament 

3.1. Prevederi ale P.U.G. 
Conform Planului Urbanistic General al municipiului Sacele, zona studiata este situata in 

extravilan. 
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3.2. Valorificarea cadrului natural 
Cadrele naturale ~i construite existente In zona nu var avea de suferit ca unnare a 

implementarii prevederilor prezentului P.U.Z., masurile propuse fiind in a1monie cu elementele 
cadrului natural. 

3.3. Cfrculafie. Situafia proiectata 
Accesul In zona se va realiza atat din str·ada Rampei cat si din sh'ada Ecologistilor. 
Str·ada Ecologistilor se va modemiza ~i va avea )n profil transversal platforma drumului de 

14,00 m ll'itime din care 7 ,00 m parte carosabila incadrata de doua zone verzi a 1,00 m fiecare si 
doua tr·otuare a 2,50m fiecare. 

Strada Rampei se va modemiza ~i va avea 1n profil transversal platforma drumului de 10,00 
m latime din care 7,00 m parte carosabila !ncadrata de doua h'otuare a 1,50m fiecare. 

Locurile de parcare se var asigura in interiorul parcelei si var fi calculate in functie de 
specificul activitatii, conform HG nr. 525/1996. 

3.4. Zonificarea funcfionali - reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici 

3.4.1. Zonificarea funcfionala - reglementari urbanistice 
In conformitate cu cerintele temei - program zona studiata va avea functiuni de 

depozitare si productie. 
Se vor prevedea spatii verzi ~i dotari peisagistice de 20% din suprafata fiecarei parcele. 
Regimul maxim de !naltime va fi: 
- H maxim cornisa 15,00m fata de CT A. 

Se prevede o zona functionala: 
• Zona depozitare si productie 

3.4.2. Indici urbanistici 
Procent de ocupare al terenului (P.O.T.) 
Propus - P.O.T.max.= 60% 

Coeficient de utilizare al terenului (C.U.T.) 
Propus - C.U.T. max.= 1,80 

3.5. Categoriile de costuri ce vor fl suportate de investitorii privati ~i categoriile de 
costuri ce vor cadea in sarcina autoritatii publice locale 

Categorii de costuri 

A Cheltuieli pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice 

Al Cheltuieli penhu elaborarea documentatiilor de proiectare 

Intocmire PUZ Inifiatori 

lntocmire studii de fundamentare (ridicare topo, studiu geotehnic) 

A2 Cheltuieli penhu activitatea de consultanta si asistenta tehnica 

Cheltuieli penhu consultanta Initiatori 

Cheltuieli penhu asistenta tehnica 

A3 Cheltuieli penhu obtinerea avizelor si acordurilor Inifiatori 

B Cheltuieli pentru realizarea investitiei 

Bl Cheltuieli pentru amenajarea terenului Initiatori 

B2 Cheltuieli penhu asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Initiatori 

B3 Cheltuieli pentru investitia de baza ( conshuctii si instalatii) Inifiatori 

B4 Alte cheltuieli 

Organizare de santier 
Initiatori 
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Cheltuieli diverse si neprevazute 

c Cheltuieli pentru modernizarea strazilor (domeniu public) 
Autoritatea 

publica locala 

3.6. Prezentarea consecintelor economice ~i sociale la nivelul unitafii teritoriale de 
referinta 
Functiunea propusa este in concordanra cu dezvoltarea actuala a zonei in care se situeaza 

terenul studiat. 
Obiectivul propus va ridica standardul de calitate al functiunilor existente in zona. 

3.7. Dezvoltarea echiparii edilitare. Asigurarea utilitatilor (surse, retele, racordari) 
Cheltuielile pentru asigurarea utilitatilor necesare vor fi supo1iate de initiator. 

3.7.1. Alimentare cu apa 
Alimentarea cu apa potabila se va realiza din reteaua existenta in zona. 

3.7.2. Instalatiile de canalizare 
Apele uzate menajere provenite de la imobile vor fi colectate ~ i evacuate in colectorul de 

canalizare menajera existent in zona. 
Apele pluviale de pe constructii vor fi colectate prin scocuri ~i burlane $i evacuate liber pe 

spatiul verde amenajat. 

3.7.3. Alimentare cu energie electrica 
Constructiile se vor racorda la reteaua de electricitate din zona. 

3.7.4. htstalatiile de incalzire 
Se propune incalzirea imobilelor pr.in centrale tennice propiii pe lemne/gaz. 

3.8. Protectia mediului 
Nici un aspect esential de mediu nu va fi afectat prin proiectul propus. 

3.9. Obiective de utilitate publica 
./ Tipul de proprietate al terenmilor 

Terenurile studiate sunt propiietate privata. 

./ Circulatia terenurilor 
Terenul destinat modernizarii drumurilor (prezentate in plan$a U2) care este prop1ietate 

privata va trece in domeniul public, dupa aprobarea prezentului P.U.Z. 

4. Concluzii 
Propune1ile de dezvoltare urbanistica !acute prin prezenta documentatie se inscriu in 

cerintele temei - program. 
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1:10000

          PLAN DE INCADRARE IN ZONA Plansa nr.

 U0

Investitie:

Amplasament:

DATA:   05.2019

Initiator:

   FAZA
   P.U.Z.

Jud. Brasov, mun. Sacele, str. Ecologistilor f.n.

    SV1
Intocmire P.U.Z. - Zona depozitare si productie

Saran Vitalie

DESENAT

SEF PROIECT

PROIECTAT

Arh. Fintina Elena

Ing. Voicu Simona

S.C. TECT PRO ARCH S.R.L.
CUI 39935367, J08/2234/2018

Str. Soimului nr. 22, com. Sanpetru, jud. Brasov
tel. 0749 855 945, e-mail contact@arhbv.ro

Arh. Fintina Elena

P.U.Z.  PLAN  URBANISTIC ZONAL
P.U.Z. ZONA DEPOZITARE SI PRODUCTIE
IN MUN. SACELE, STR. ECOLOGISTILOR F.N.
PLAN DE INCADRARE IN ZONA sc. 1:10000

PUZ Construire hale
depozitare aprobat cu

HCL 42/2013

PUZ Zona langa CET
aprobat cu HCL

134/2002 PUZ statie betoane si anexa
tehnico-administrativa

PUZ statie betoane , sedii
firme, hale productie

PUZ Construire hala
depozitare, utilaje agricole

PUZ hale industriale si birouri
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