REGULAMENT AFERENT PUZ
I. DISPOZIȚII GENERALE
Regulamentul explică și detaliază sub forma unor prescripții și recomandări Planul
Urbanistic Zonal, în vederea urmăririi aplicării acestuia.
În conformitate cu prevederile Legii nr.50/91, certificatele de urbanism și
autorizațiile se vor elibera la cerere, numai cu respectarea strictă a tuturor prevederilor
PUZ și a regulamentului aferent acestuia în cazul în care nu se întocmește o
documentție în faza PUD.
Regulamentul cuprinde prescripții și recomandări generale la nivelul zonei
studiate și recomandări specifice la nivelul zonei stabilite în cadrul PUZ.
II. PRESCRIPȚII SI RECOMANDĂRI GENERALE LA NIVELUL ZONEI STUDIATE
Prescripții și recomandări generale
Regulamentul aferent Planului Urbanistic Zonal cuprinde următoarele precizări,
condiții și măsuri urbanistice privind organizarea zonei de interes local.
- Se vor promova și încuraja acele lucrări și operațiuni urbanistice care contribuie la
dezvoltarea armonioasă a zonei studiate în raport cu elementele de cadru natural
existente, interventiile propuse urmarind limitarea impactului asupra integrității
peisajului natural;
Reguli cu privire la siguranța și la apararea interesului public
• Măsuri cu privire la expunerea la riscuri tehnologice - instalațiile tehnico-edilitare
și căile de comunicații. Prevenirea și limitarea acestora se va realiza prin
reglementări specific.
• Asigurarea condițiilor de echipare tehnico – edilitare;
• Asigurarea compatibilității funcționale;
Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii:
• Stabilirea unei zone edificabile care să contribuie la crearea unui cadru coerent și
adaptat peisajului local în curs de formare, dar și în concordanță cu prevederile
din certificatul de urbanism;
• Autorizarea construcțiilor se va realiza cu respectarea condițiilor și
recomandărilor de orientare față de punctele cardinale;
Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:
• Se va asigura accesul dintr-un drum public, în cazul de față din strada Agronomiei
și drumul national DN 1A, care reprezintă legatura directă între zona studiata și
municipiul Săcele și Municipiul Brasov. Amplasarea construcțiilor față de drumul
de acces auto în zonă trebuie să respecte profilul transversal caracteristic al
drumurilor județene cu retragerile impuse de acestea. (vezi planșa U04).
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Zona de protectie a drumului national DN 1A – 12,98m din axul drumului.
Recomandări privind organizarea circulației
Se va ține seama de seria de standarde pentru lucrări de străzi nr. 10144/1-6 și
normativul pentru proiectarea parcajelor.
Amenajările la nivelul incintei se vor executa după terminarea lucrărilor tehnico –
edilitare subterane.
Execuția aleilor si platformelor carosabile și pietonale se va face pe baza unui
program corelat cu programul de construcții și instalații, respectându-se
prevederile tehnice de execuție din normative și standarde. execuție din
normative și standarde.
Reguli cu privire la echiparea edilitară:
• Extinderile de rețele sau măririle de capacitate ale acestora se realizează pe baza
studiilor de specialitate (studii de soluție), costurile privind realizarea acestora
fiind suportate de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după
caz, în contractele încheiate cu consiliile locale. Lucrările de racordare și de
branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor.
Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții:
• Investitia propusa se va raporta la suprafața celor 2 parcele studiate care nu sunt
reglementate urbanistic si care vor avea in vedere accesul la un drum public sau
alee carosabilă cu lățimea minimă de 6,00m.
• Prin parcelarea terenului, se va avea în vedere accesul tuturor parcelelor la un
drum public sau alee carosabilă cu lățimea minimă de 6,00m. În funcție de
mobilarea incintei se vor include și trata diferențiat (texturi, denivelari etc.)
spațiile destinate pietonilor – trotuare, pietonale, alei.
Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri:
• Se recomandă amenajarea unor spații plantate, ținând cont atât de rolul
decorativ al acestora, cât și cel de protecție, urmărind un echilibru optim între
spațiile verzi și cele minerale.
• Împrejmuirile se vor înscrie în aceeași gramatică ornamentală cu restul
construcției.
Prezentul Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul aferent oferă date suficiente
pentru eliberarea autorizației de construire și a certificatului de urbanism a unuia sau
mai multor obiective prevăzute, fără a mai fi necesară solicitarea elaborării unui Plan
Urbanistic de Detaliu pentru zona respectivă.
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III. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ
Aspecte compoziționale și funcționale privind organizarea arhitectural – urbanistică a
zonei
Se va respecta cu strictețe zonificarea teritoriului, tinând seama de funcțiunile
stabilite; se interzice realizarea construcțiilor sau amenajărilor având funcțiuni
incompatibile cu zonificarea propusă în cadrul PUZ – ului.
Măsurile de promovare a lucrărilor și operațiunilor urbanistice necesare pentru
organizarea funcțională și spațială a zonei: ZS – zona de comerț și servicii si ZI – zona de
industrie, producție și depozitare, vor urmări stabilirea unor reglementări specifice a
căror efect să contribuie la o dezvoltarea controlată si armonioasă care să completeze
zona de industrie și locuințe existente.
ZS – Zonă de comerț și servicii
SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALĂ
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE
- spații comerciale și supermagazin;
- hipermarket-uri
- depozitare en-gros;
- restaurant, baruri, cofetării, cafenele, etc.;
- activități industriale și productive nepoluante;
- activități manufacturiere;
- comerț cu amănuntul;
- spații pentru alimentație publică;
- showroom pentru produse de larg consum;
- parcaje la sol și multietajate, semi – îngropate și subterane;
- spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
- spații plantate
- construcții pentru echipare tehnică;
- rețele tehnico - edilitare
- împrejmuiri;
ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI
- dispunerea de panouri de afișaj și totemuri va respecta prevederile legii 185/2013
privind amplasarea și autorizarea mijlocelor de publicitate.
- la faza D.T.A.C. se va solicita aviz de securitate la incendiu pentru investițiile
(obiectele) care intră sub incidența HGR nr.1739/2006, modificat cu HGR nr.19/2014;
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ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE
- Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 și punctul 2.
- Sunt interzise lucrări de terasament de natura să afecteze amenajările din spațiile
publice sau de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot sa
provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care implică evacuarea și
colectarea rapidă a apelor meteorice;
- Locuințe;
- Anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistenta;
ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR
(suprafețe, forme, dimensiuni, mod de ocupare)
Zona de comerț si servicii reglemetată cu o suprafață de 8664,00mp conform
etrasului CF nr. 116077.
Pe parcursul elaborării P.U.Z. nu au fost aduse modificări asupra formei inițiale a
terenurilor – forma s-a menținut neregulată. Pentru zona de comerți și servicii se
recomandă amplasarea construcțiilor pe parcela în regim izolat.
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT
Având în vedere că terenul prezintă două aliniamente existente, la est și la vest ,
sunt prezentate retragerile față de limitele de proprietate existente.
- retragere de min. 12,98m din axul drumului DN 1A/ str. Câmpului-retragere preluata
din fondul construit existent la strada Campului si documentatiile de Urbanism
adiacente;
- retragere de min. 3,50m față de aliniamentul la strada Agronomiei.
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE
ALE PARCELELOR
Amplasarea construcției în interiorul parcelei se va face cu respectarea distanțelor
minime obligatorii față de limitele proprietății, respectiv:
-

-

retragere față de limitele laterale – jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai
puțin de 3,00m. Pe o latura se va mentine minim 3,5m. pentru a permite accesul
autospecialelor de interventie.
retragere față de limita posterioară – jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai
puțin de 3,00m

ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ
Pe teren se pot amplasa construcții care să se încadreze în zona edificabilă, astfel
încât șă se respecte principiile de confort și normele de însorire și de iluminat natural.
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Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai dacă se respectă
distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu (pentru asigurarea
circulației normale și accesului facil pentru mijloacele de intervenție în caz de incendii),
stabilite pe baza normativelor în vigoare (conform P 118/1 - 2013), precum și a normelor
sanitare in vigoare (Legea 95/2006, a Ordinul nr. 1030/2009 si a Ordinul nr. 119/2014 în vederea îndeplinirii cerințelor de însorire, ventilare etc..
In continuarea celor mentionate mai sus, organizarea construcțiilor pe aceeași
parcelă va avea în vedere:
• valorificarea optima a zonei edificabile aferentă fiecărui lot în parte;
• realizare unei ansamblu unitar – compoziție, scara, finisaje;
• distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va avea in vedere
asigurarea accesului masinilor de interventie si normele de Securitate la incendiu.
ARTICOLUL 8 – CIRCULAȚII ȘI ACCESE
Noile obiective vor avea acces la un drum public și racordat la trama stradală
existent, respeciv la str. Agronomiei și drumul national DN 1A / str. Câmpului. Se va
menține o zonă de protecție față de drumul national: 12,98m din axul drumului.
Conform avizului favorabil CNAIR - DRDP Brasov nr. 78/469/12.11.2019 accesul
pentru relatia stanga si dreapta la viitorul magazin va fi posibilia in/din intersectia DN1A
– str. Armata Romana, intersectie care se amenajeaza in solutia intersectie giratorie.
Accesul principal din DN1A – str. Campului se realizeaza din intersectia giratorie
prin alee principala cu latimea carosabila de 6.00m, iar intrarea in DN1A respective
iesirea de la magazinul Lidl se realizeaza prin str. Agricultorilor, numai pentru relatii
dreapta, relatia stanga fiind posibilia in giratie.
Accesul secundar – aprovizionare in/din DN1A – str. Campului se realizeaza prin
str. Agricultorilor, strada existenta racordata la str. Campului – racordare circulara
numai pentru relatii dreapta.
Parcela este consturibilă numai daca are asigurat un acces carosabil de min. 6,0m
lățime dintr-o ciruclație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut pe
una din proprietățile învecinate.
Străzile propuse vor avea îmbrăcăminți asfaltice sau din beton cu ciment, trotuarele
fiind asfaltate sau cu dale.
Accesele și aleile în incintele construite vor fi astfel proiectate încât să asigure
circulația normală și accesul ușor pentru mijloacele de transport și de lucru specifice,
precum si pentru mijloacele de interventie in caz de incendii, avarii la retelele edilitare si
a ambulantei.
Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă
numai dacă se asigură accese pietonale și carosabile, dimensionate în conformitate cu
utilizările propuse, prin grija beneficiarului.
P.U.Z. – CONSTRUIRE MAGAZIN RETAIL SI HALE DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE
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În amenajarea incintei, respectiv a zonelor destinate circulațiilor carosabile și
pietonale, se recomandă:
• finisajul circulației - astfel rezolvat încât să asigure siguranța utilizatorilor
(prevenirea posibilelor accidentări -ex.alunecare)
• utilizarea unor materiale corelate aspectul exterior al viitoarelor construcții
(texturi, cromatică);
ARTICOLUL 9 – STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara
circulațiilor publice.
Locurile de parcare se vor asigura la sol, respectând normele tehnice în vigoare,
numarul minim al acestora va fi în raport cu funțiunile propuse, dimensionat conform
HG Nr. 525/1996 republicata in 2002.
Se vor asigura un numar aproximativ de 133 locuri de parcare care vor deservi
zona de comert si servicii în incinta proprietății la sol pe o platformă betonată prevăzută
cu guri de scurgere și rigole pluviale.
ARTICOLUL 10 – ÎNĂLȚIMEA MINIMA SI MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLADIRILOR
Înălțimea clădirilor nu va depăși distanța dintre alinieri. Regimul min. este de
parter iar maxim admis este de P+1 fără a depăși înălțimea maximă de 9,0m la cornisă.
În intersecțiile importante se admit un nivel suplimentar pentru obținerea unor
perspective directe ( sau indirecte) susținute.
Înălțimea semnalelor publicitare este de max. 25,0m.
ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Clădirile vor fi executate din materiale durabile, cu finisaje exterioare estetice și
de calitate superioară și după cum urmează:
- aspectul clădirilor, reclamelor și elementelor de mobilier urban noi va fi subordonat
cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor
dar cu condiția realizarii unor ansambluri compozitionale care sa tina seama de rolul
social al străzilor, de particularitatile sitului, de caracterul general al zonei și de
arhitectura clădirilor din vecinatate cu care se afla în relații de covizibilitate;
- aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va
raspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de “coerență” și “eleganță”;
- orice construcție nouă, sau modificare a uneia existente trebuie să se înscrie
armonios in zonă, fiind posibilă și armonia prin contrast.
- sunt interzise materialele de construcție precare (de tip azbociment, carton
asfaltat, tabla ondulata, tabla lucioasa, plastic ondulat, etc.)

P.U.Z. – CONSTRUIRE MAGAZIN RETAIL SI HALE DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE

6|Pag

_______________________________________________

-

-

-

-

înlocuirea sau extinderea imobilelor acolo unde sunt permise - se pot face cu
condiția ca noile construcții să fie compatibile cu aspectul general al ansamblului
arhitectural;
sunt interzise lucrarile de îmbunătățire asupra constructiilor incompatibile din
punct de vedere funcțional sau arhitectural cu zona, altele decât cele menite să
contribuie la schimbarea cu o funcțiune compatibilă cu zonă și armonizarea
plasticii exterioare cu caracterul zonei;
se vor prevedea împrejmuiri estetice, plantații decorative mobilier urban adecvat
și locuri de parcare suficiente, amenajate în afara drumului de acces sau a parții
carosabile a străzilor laterale, la interiorul proprietătii.
pentru peretii exteriori se vor utiliza culori pastelate;

ARTICOLUL 12 – CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate constructiile se vor racorda la rețelele edilitare publice, eliberarea
autorizațiilor de construire fiind conditionată de asigurarea accesului imobilelor propuse
la utilități, cu respectarea condițiilor impuse de fiecare furnizor în parte. Costurile de
echipare tehnico - edilitară vor fi suportate de către beneficiari.
Alimentare cu apa
In zona amplasamentului studiat in prezenta documentatie tehnica de
fundamentare, operatorul regional Compania Apa Brașov are in functiune retele
centralizate de alimentare cu apa, si canalizare centralizate, conform Avizului favorabil
nr. 1501/24.06.2019
Alimentarea cu apa potabila a centrului comercial se va face din reteau de
distributie existenta pe str. Agronomiei, respectiv din conducta PEHD De 110 mm.
Bransamentul de apa se va dimensiona conform debitului aprobat si se va
executa din conducta de polietilena de inalta densitate – SDR 17 HDPE – PN 10 at. Dn 50
mm.
Caminul de branșare Dn 1500mm se va amplasa in incinta proprietatii la distanta
de 1,0 m, în care vor fi amplasate următoarele:
- intrare - bransamentul de apă de la rețea, PEHD – Dn 100 mm;
- ieșire - conductă distribuție pentru apă rece, alimentează complexul comercial PEHD –
Dn 40 mm;
- ieșire - conductă distribuție pentru apă rece PEHD – Dn 100 mm, alimentează reteaua
de hidranti;
- contoare de apa rece, pozitionate intre vane de sectorizare (contor apă rece general,
contor apă rece pentru consum complex comercial și contor apă rece pentru incendiu;
P.U.Z. – CONSTRUIRE MAGAZIN RETAIL SI HALE DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE
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De la caminul de bransare, apa pentru alimentarea complexului comercial va fi
transportata printr-o conducta din teava din polietilena HDPE – PN 10 at., De 40 mm, cu
Alimentarea cu apa a zonei de constructii propuse si relocate se face din reteaua
PEHD De 110mm, existenta pe str. Agronomiei, prin bransamentul existent prin care
sunt alimentate cu apa constructiile apartinand SC Sabiplast SRL, ce vor fi relocate.
Bransamentul de apa existent (Dn 40 mm), este realizat din conducta de
polietilena de inalta densitate – SDR 17 HDPE – PN 10 at.
De la caminul de bransare, apa necesara pentru constructiile propuse si relocate
este tansportata printr-o retea din polietilena HDPE – PN 10 at., De 40 mm – 32 mm, cu
lungimea totala de cca.110 m.
Apa de incendiu
Pentru stingerea incendiilor se folosește apă din rețeaua centralizată a
municipiului Sacele, prin același branșament (De-50 mm), prevazut cu contor apa rece
pentru apa de incendiu.
De la căminul de bransare, apa pentru incendiu va fi transportata printr-o
conducta din teava de polietilena HDPE – PN 10 at., De 50 mm, cu lungimea de cca. 120
m;
Reteaua de incendiu este din conduvte de polietilena de inalta densitate, cu
lungimea totala de 145 m, din care:
- Dn 110 mm, L = 128 m
- Dn 75 mm, L = 17 m
Pe reteaua de incendiu PHDE Dn 110 mm, sunt pozitionati la capetele retelei, doi
hidranti exteriori supraterani Dn 80 mm.
Evacuarea apelor uzate menajere
Conform Avizului de principiu favorabil nr. 1501/24.06.2019, în zona amplasamentului
studiat,
Compania Apa Brasov are in exploatare retele centralizate de canalizare, colector de
canalizare ape
uzate menajere - Dn 200 mm existentă pe str. Agronomiei;
Evacuarea apelor uzate menajere de la centrul comercial se va face prin retele de
canalizare din PVC-KG cu lungimea totală de cca. 87 m în colectorul de canalizare
menajera PVC-KG Dn 200 mm existent pe str. Agronomiei.
Rețeaua de canalizare menajeră pe amplasament are următoarele diametre:
-

Ø=110 mm, L=17 m;
Ø=200 mm, L=70 m

P.U.Z. – CONSTRUIRE MAGAZIN RETAIL SI HALE DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE

8|Pag

_______________________________________________

Căminul de racord va fi amplasat în incinta proprietătii la minim 1.00 metru
distanta de gard.
Evacuarea apelor uzate menajere de la constructiile propuse si relocate se va face
prin retele de canalizare din PVC-KG Dn 125 – 160 mm, cu lungimea totală de cca. 110 m
în colectorul de canalizare menajera PVC-KG Dn 200 mm existent pe str. Agronomiei.
Rețeaua de canalizare menajeră pe amplasament are următoarele diametre:
Ø=125 mm, L= 22m;
Ø=200 mm, L= 88m
Căminul de racord va fi amplasat în incinta proprietătii la minim 1.00 metru
distanta de gard.
-

Evacuarea apelor pluviale
Pe amplasamentul studiat, colectarea apelor pluviale se face diferit, dupa cum
urmeaza:
Apele meteorice ce provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoprisul
clădirii sunt colectate cu ajutorul jgheaburilor si burlanelor, cu descarcare liber la nivelul
terenului.
Apele pluviale de pe suprafaţa parcajelor supraterane vor fi colectate cu ajutorul
gurilor de scurgere si directionate spre separatorul de hidrocarburi petroliere si apoi
deversate intr-un bazin etans de stocare cu capacitateade 200 mc.
Apele pluviale convenţional curate provenite de pe acoperiş vor fi colectate prin
jgheaburi, burlane cu descărcare liberă la nivelul terenului verde amenajat. Q pluvial
acoperis = 44,7 l/s .
Apele pluviale potential impurificate colectate de pe parcare vor fi dirijate la un
separator de hidrocarburi petroliere tip OLEOPATOR-GH-NS 100-ST10000 prevazut cu
filtru de coalescenta și descărcate în bazinul etanş de stocare. Rețeaua de canalizare
pentru ape impurificate este realizată din conducte de canalizare pluviale, Dn 160 – 300
mm cu lungimea totală L=335 m, până la separatorul de hidrocarburi petroliere.
Separatorul de hidrocarburi va fi de tip ACO - OLEOPASS GH-NS 100-ST10000
prefabricat din beton, dimensionat pentru un debit de Q=10 - 50 l/s, cu volum total de
2985 litri, din care: compartiment de reținere a aluviunilor (volum trapa de namol) cu
capacitatea de 2500 litri, compartiment pentru depozitare lichide usoare (reținerea
șlamului petrolier) cu capacitatea de 280 litri și filtru de coalescenta. Q pluvial
impurificate = 40,6 l/s
Apele pluviale potential imurificate ce au fost trecute prin separatorul de
hidrocarburi petroliere, vor fi descarcate intr-un bazin etans de stocare, cu capacitatea
de V = 200,0 mc.
P.U.Z. – CONSTRUIRE MAGAZIN RETAIL SI HALE DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE
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Apele din bazinul de stocare, pot fi folosite pentru udat si stropit spatiile verzi,
dupa realizarea unui buletin de analiza, cu o pompa cu Q = 0 – 4,0 mc/h, P = 0,1 kW si H
= 10,0 – 5,2 mCA.
Receptorii naturali ai apelor uzate
Apele uzate menajere provenite de la centrul comercial nu se vor evacua în
receptori naturali; ele vor fi deversate în reţeaua de canalizare menajeră Dn 200 mm
existentă pe strada Agronomiei.
Apele pluviale convenţional curate vor fi descacate liber la nivelul terenului verde
amenajat;
Apele pluviale potential imurificate ce vor fi trecute prin separatorul de
hidrocarburi petroliere, vor fi dirijate spre bazinul de stocare printr-o conducta din PVC
KG Dn 300 mm, L = 5 m
Staţii şi instalaţii de epurare
Apele pluviale potential impurificate colectate de pe alei de circulatie si parcarea
cu 130 locuri vor fi dirijate prin rețele de canalizare din PVC KG cu diametrul Dn 160-300
mm la un separator de hidrocarburi peroliere prevazut cu compartiment de reținerea
nisipului, compartiment de reținerea șlamului de produse petroliere și filtru de
coalescenta, tip ACO - OLEOPASS GH-NS 100-ST10000, dimensionat pentru un debit de
Q= 10 – 50 l/s, compartiment de reținere a aluviunilor (volum trapa de namol) cu
capacitatea de 2500 litri, compartiment pentru depozitare lichide usoare (reținerea
șlamului petrolier) cu capacitatea de 280 litri și filtru de coalescenta.
Alimentare cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica se va face in baza unei studiu de solutie. Avizul
de amplasament pentru faza DTAC se va elibera numai dupa reavizarea studiului de
solutie si eliberarea avizului tehnic de racord.
Alimentare cu gaze naturale
Soluția abordata este de extinderea rețelelor. Totodata se încurajează recurgerea
la solutii alternative de incalzire.
Colectarea și depozitarea deșeurilor
Deșeurile menajere rezultate vor fi colectate în recipienți din PVC și periodic sunt
eliminate prin serviciul de salubritate al localității, cu care titularul va avea contract. Pe
amplasamentul centrului comercial se va amenaja o zonă pentru colectarea deșeurilor
în mod selectiv - o platformă pe care vor fi amplasate europubele. Se va pastra o
distanta de min. 10.0m intre platforma de colectare a deseurilor și cladirile de locuințe
conform prevederilor OMS nr. 119/2014 actualizat 2018.
P.U.Z. – CONSTRUIRE MAGAZIN RETAIL SI HALE DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE
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Pozitionarea și amenjarea zonei de colectare și depozitare se vor avea în vedere
normele sanitare în vigoare. Se recomandă colectarea deșeurilor în mod diferențiat, prin
sortare pe tipuri de materiale reciclabile și nereciclabile (separat hârtie/ carton,
ambalaje, sticlă, plastic, resturi menajere).
ARTICOLUL 13 – SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE
Se va menține un procent de zone verzi de minim 15%.
Zonele neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi plantate cu
gazon şi cu un arbore la fiecare 50 mp; Aceste spații verzi se vor amenaja utilizând specii
locale de arbori și arbuști ornamentali, dar și specii pomi fructiferi, ambele categorii
adaptate climatului specific zonei. Sunt interzise speciile de plante străine, invazive sau
care pot crea disconfort.
ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRI
Gardurile spre limitele separative vor fi opace cu înălțimi de max. 2,00 față de
cota amenajată a terenului.
Separările interioare, în incintă, se vor realiza prin garduri vii.
În lungul străzii Agronomiei si drumului national DN1A/ str. Câmpului,
împrejmuirea poate lipsi, separându-se prin borduri, pavaje diferențiate față de trotuar
sau prin plantații, jardiniere, elemente decorative, garduri vii.
Pe elementele structural vertical le împrejmuirii, pot fi amplasate corpuri de
iluminat și indicatoare de orientare.
ARTICOLUL 15 - MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI
ZS - P.O.T. = 30% si C.U.T. = 0.75
ARTICOLUL 16 - CATEGORII DE COSTURI SUPORTATE DE INVESTITORUL PRIVAT
Costurile ce vor fi suportrate de beneficiar constau în racordarea la utilitățile
existente – energie electrica, apa, canalizare, gaz. Racorduri si bransamente la
construcțiile nou propuse se vor realiza in baza unor proiecte intocmite de firme
autorizate. Toate costurile ce decurg din implementarea propunerilor din prezentul
P.U.Z. de mai sus vor fi suportate de initiatorul acestuia.
ARTICOLUL 17 - CATEGORII DE COSTURI IN SARCINA MUNICIPALITATII
Executatea investiției propuse nu necesită costuri in sarcina municipiului Săcele.
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ZI – ZONA INDUSTRIE, PRODUCȚIE SI DEPOZITARE
SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALĂ
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE
- Unități producție industrie nepoluantă;
- Unități depozitare, spații depozitare materiale aferente activității de bază;
- Activități industriale, productive și de servicii, distribuția și depozitarea bunurilor și
materialelor produse;
- Anexe administrative;
- Birouri;
- Parcaje;
- Rețele tehnico - edilitare;
ARTICOLUL 2 – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI
- Extinderea activităților actuale cu condiția să nu genereze poluare;
ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE
- Activități poluante, cu risc tehnologic sau incomode pentru traficul generat.
- Lucrări de terasament de natura să afecteze amenajările si constructiile de pe
parcelele adiacente;
- Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele
vecine sau care implică evacuarea li colectarea rapida a apelor meteorice;
- Locuinte individuale sau colective;
- Anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistenta;
ARTICOLUL 4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR
(suprafețe, forme, dimensiuni, mod de ocupare)
Zona de depozitare si industrie cu o suprafață de 4712,00mp conform extrasului
CF nr. 103124.
Pe parcursul elaborării P.U.Z. nu au fost aduse modificări asupra formei inițiale a
terenurilor – forma s-a menținut neregulată. Se recomandă amplasarea construcțiilor pe
parcela în regim continuu sau discontinuu.
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT
Având în vedere că terenul prezintă două aliniamente existente, la nord și la est ,
sunt prezentate retragerile față de limitele de proprietate existente.
- retragere de min. 3,50m față de aliniamentul Străzii Agronomiei
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ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE
ALE PARCELELOR
Amplasarea construcției în interiorul parcelei se va face cu respectarea
distanțelor minime obligatorii față de limitele proprietății, respectiv conform Codului
Civil:
- retragere față de limitele laterale – jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai
puțin de 3,00m. Pe o latura se va mentine minim 3,5m. pentru a permite accesul
autospecialelor de interventie.
- retragere față de limita posterioară – jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai
puțin de 3,00m pentru cladirile nou propuse
ARTICOLUL 7 – AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ
Pe teren se pot amplasa construcții care să se încadreze în zona edificabilă, astfel
încât șă se respecte principiile de confort și normele de însorire și de iluminat natural.
Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai dacă se respectă
distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu (pentru asigurarea
circulației normale și accesului facil pentru mijloacele de intervenție în caz de incendii),
stabilite pe baza normativelor în vigoare (conform P 118/1 - 2013), precum și a normelor
sanitare in vigoare (Legea 95/2006, a Ordinul nr. 1030/2009 si a Ordinul nr. 119/2014 în vederea îndeplinirii cerințelor de însorire, ventilare etc..
In continuarea celor mentionate mai sus, organizarea construcțiilor pe aceeași
parcelă va avea în vedere:
• valorificarea optima a zonei edificabile aferentă fiecărui lot în parte;
• realizare unei ansamblu unitar – compoziție, scara, finisaje, etc,;
• distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă nu va impiedica accesul
autospecialelor de interventie.
ARTICOLUL 8 – CIRCULAȚII ȘI ACCESE
Noile obiective vor avea acces la un drum public și racordat la trama stradală
existentă, respectiv la str. Agronomiei.
Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de min. 6,0m
lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut pe
una din proprietățile învecinate. Drumurile de incintă propuse vor avea îmbrăcăminți
asfaltice sau din beton cu ciment, trotuarele fiind asfaltate sau cu dale.
Accesele și aleile în incintele construite vor fi astfel proiectate încât să asigure
circulația normală și accesul ușor pentru mijloacele de transport și de lucru specifice,
precum si pentru mijloacele de interventie in caz de incendii, avarii la retelele edilitare si
a ambulantei.
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Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă
numai dacă se asigură accese pietonale și carosabile, dimensionate în conformitate cu
utilizările propuse, prin grija beneficiarului.
În amenajarea incintei, respectiv a zonelor destinate circulațiilor carosabile și
pietonale, se recomandă:
• finisajul circulației - astfel rezolvat încât să asigure siguranța utilizatorilor
(prevenirea posibilelor accidentări -ex.alunecare)
• utilizarea unor materiale corelate aspectul exterior al viitoarelor construcții
(texturi, cromatică);
ARTICOLUL 9 – STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara
circulațiilor publice.
Locurile de parcare se vor asigura la sol, respectând normele tehnice în vigoare,
numarul minim al acestora va fi în raport cu funcțiunile propuse, dimensionat conform
HG Nr. 525/1996.
ARTICOLUL 10 – ÎNĂLȚIMEA MINIMA SI MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLADIRILOR
Înălțimea clădirilor nu va depăși distanța dintre alinieri. Regimul maxim admis
este de P înalt + 2 etaje ,cu o înălțime maximă la coamă de 12,00m și 9,0m la cornisă.
Se permite depășirea înălțimii maxime în cazul antenelor și altor elemente de
echipament tehnologic.
ARTICOLUL 11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Clădirile vor fi executate din materiale durabile, cu finisaje exterioare estetice și
de calitate superioară și după cum urmează:
- aspectul clădirilor, reclamelor și elementelor de mobilier urban noi va fi subordonat
cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor
dar cu condiția realizarii unor ansambluri compozitionale care sa tina seama de rolul
social al străzilor, de particularitatile sitului, de caracterul general al zonei și de
arhitectura clădirilor din vecinatate cu care se afla în relații de covizibilitate;
- aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va
raspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de “coerență” și “eleganță”;
- orice construcție nouă, sau modificare a uneia existente trebuie să se înscrie
armonios in zonă, fiind posibilă și armonia prin contrast.
- sunt interzise materialele de construcție precare (de tip asbociment, carton
asfaltat, tabla ondulata, tabla lucioasa, plastic ondulat, etc.)
- înlocuirea sau extinderea imobilelor acolo unde sunt permise - se pot face cu
condiția ca noile construcții să fie compatibile cu aspectul general al ansamblului
arhitectural;
P.U.Z. – CONSTRUIRE MAGAZIN RETAIL SI HALE DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE
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-

-

sunt interzise lucrarile de îmbunătățire asupra constructiilor incompatibile din
punct de vedere funcțional sau arhitectural cu zona, altele decât cele menite să
contribuie la schimbarea cu o funcțiune compatibilă cu zonă și armonizarea
plasticii exterioare cu caracterul zonei;
se vor prevedea locuri de parcare suficiente, amenajate în afara drumului de acces
sau a parții carosabile a străzilor laterale, la interiorul proprietătii.
pentru peretii exteriori se vor utiliza culori pastelate;

ARTICOLUL 12 – CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ
Toate constructiile se vor racorda la rețelele edilitare publice, eliberarea
autorizațiilor de construire fiind conditionată de asigurarea accesului construcțiilor
propuse la utilități, cu respectarea condițiilor impuse de fiecare furnizor în parte.
Costurile de echipare tehnico - edilitară vor fi suportate de către beneficiari.
Alimentare cu apa
In zona amplasamentului studiat in prezenta documentatie tehnica de
fundamentare, operatorul regional Compania Apa Brașov are in functiune retele
centralizate de alimentare cu apa, si canalizare centralizate, conform Avizului favorabil
nr. 1501/24.06.2019
Alimentarea cu apa potabila a centrului comercial se va face din reteau de
distributie existenta pe str. Agronomiei, respectiv din conducta PEHD De 110 mm.
Bransamentul de apa se va dimensiona conform debitului aprobat si se va
executa din conducta de polietilena de inalta densitate – SDR 17 HDPE – PN 10 at. Dn 50
mm.
Caminul de branșare Dn 1500mm se va amplasa in incinta proprietatii la distanta
de 1,0 m, în care vor fi amplasate următoarele:
- intrare - bransamentul de apă de la rețea, PEHD – Dn 100 mm;
- ieșire - conductă distribuție pentru apă rece, alimentează complexul comercial PEHD –
Dn 40 mm;
- ieșire - conductă distribuție pentru apă rece PEHD – Dn 100 mm, alimentează reteaua
de hidranti;
- contoare de apa rece, pozitionate intre vane de sectorizare (contor apă rece general,
contor apă rece pentru consum complex comercial și contor apă rece pentru incendiu;
De la caminul de bransare, apa pentru alimentarea complexului comercial va fi
transportata printr-o conducta din teava din polietilena HDPE – PN 10 at., De 40 mm, cu
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Alimentarea cu apa a zonei de constructii propuse si relocate se face din reteaua
PEHD De 110mm, existenta pe str. Agronomiei, prin bransamentul existent prin care
sunt alimentate cu apa constructiile apartinand SC Sabiplast SRL, ce vor fi relocate.
Bransamentul de apa existent (Dn 40 mm), este realizat din conducta de
polietilena de inalta densitate – SDR 17 HDPE – PN 10 at.
De la caminul de bransare, apa necesara pentru constructiile propuse si relocate
este tansportata printr-o retea din polietilena HDPE – PN 10 at., De 40 mm – 32 mm, cu
lungimea totala de cca.110 m.
Apa de incendiu
Pentru stingerea incendiilor se folosește apă din rețeaua centralizată a
municipiului Sacele, prin același branșament (De-50 mm), prevazut cu contor apa rece
pentru apa de incendiu.
De la căminul de bransare, apa pentru incendiu va fi transportata printr-o
conducta din teava de polietilena HDPE – PN 10 at., De 50 mm, cu lungimea de cca. 120
m;
Reteaua de incendiu este din conduvte de polietilena de inalta densitate, cu
lungimea totala de 145 m, din care:
- Dn 110 mm, L = 128 m
- Dn 75 mm, L = 17 m
Pe reteaua de incendiu PHDE Dn 110 mm, sunt pozitionati la capetele retelei, doi
hidranti exteriori supraterani Dn 80 mm.
Evacuarea apelor uzate menajere
Conform Avizului de principiu favorabil nr. 1501/24.06.2019, în zona amplasamentului
studiat,
Compania Apa Brasov are in exploatare retele centralizate de canalizare, colector de
canalizare ape
uzate menajere - Dn 200 mm existentă pe str. Agronomiei;
Evacuarea apelor uzate menajere de la centrul comercial se va face prin retele de
canalizare din PVC-KG cu lungimea totală de cca. 87 m în colectorul de canalizare
menajera PVC-KG Dn 200 mm existent pe str. Agronomiei.
Rețeaua de canalizare menajeră pe amplasament are următoarele diametre:
Ø=110 mm, L=17 m;
Ø=200 mm, L=70 m
Căminul de racord va fi amplasat în incinta proprietătii la minim 1.00 metru
distanta de gard.
-
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Evacuarea apelor uzate menajere de la constructiile propuse si relocate se va face
prin retele de canalizare din PVC-KG Dn 125 – 160 mm, cu lungimea totală de cca. 110 m
în colectorul de canalizare menajera PVC-KG Dn 200 mm existent pe str. Agronomiei.
Rețeaua de canalizare menajeră pe amplasament are următoarele diametre:
Ø=125 mm, L= 22m;
Ø=200 mm, L= 88m
Căminul de racord va fi amplasat în incinta proprietătii la minim 1.00 metru
distanta de gard.
-

Evacuarea apelor pluviale
Pe amplasamentul studiat, colectarea apelor pluviale se face diferit, dupa cum
urmeaza:
Apele meteorice ce provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoprisul
clădirii sunt colectate cu ajutorul jgheaburilor si burlanelor, cu descarcare liber la nivelul
terenului.
Apele pluviale de pe suprafaţa parcajelor supraterane vor fi colectate cu ajutorul
gurilor de scurgere si directionate spre separatorul de hidrocarburi petroliere si apoi
deversate intr-un bazin etans de stocare cu capacitateade 200 mc.
Apele pluviale convenţional curate provenite de pe acoperiş vor fi colectate prin
jgheaburi, burlane cu descărcare liberă la nivelul terenului verde amenajat. Q pluvial
acoperis = 44,7 l/s .
Apele pluviale potential impurificate colectate de pe parcare vor fi dirijate la un
separator de hidrocarburi petroliere tip OLEOPATOR-GH-NS 100-ST10000 prevazut cu
filtru de coalescenta și descărcate în bazinul etanş de stocare. Rețeaua de canalizare
pentru ape impurificate este realizată din conducte de canalizare pluviale, Dn 160 – 300
mm cu lungimea totală L=335 m, până la separatorul de hidrocarburi petroliere.
Separatorul de hidrocarburi va fi de tip ACO - OLEOPASS GH-NS 100-ST10000
prefabricat din beton, dimensionat pentru un debit de Q=10 - 50 l/s, cu volum total de
2985 litri, din care: compartiment de reținere a aluviunilor (volum trapa de namol) cu
capacitatea de 2500 litri, compartiment pentru depozitare lichide usoare (reținerea
șlamului petrolier) cu capacitatea de 280 litri și filtru de coalescenta. Q pluvial
impurificate = 40,6 l/s
Apele pluviale potential imurificate ce au fost trecute prin separatorul de
hidrocarburi petroliere, vor fi descarcate intr-un bazin etans de stocare, cu capacitatea
de V = 200,0 mc.
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Apele din bazinul de stocare, pot fi folosite pentru udat si stropit spatiile verzi,
dupa realizarea unui buletin de analiza, cu o pompa cu Q = 0 – 4,0 mc/h, P = 0,1 kW si H
= 10,0 – 5,2 mCA.
Receptorii naturali ai apelor uzate
Apele uzate menajere provenite de la centrul comercial nu se vor evacua în
receptori naturali; ele vor fi deversate în reţeaua de canalizare menajeră Dn 200 mm
existentă pe strada Agronomiei.
Apele pluviale convenţional curate vor fi descacate liber la nivelul terenului verde
amenajat;
Apele pluviale potential imurificate ce vor fi trecute prin separatorul de
hidrocarburi petroliere, vor fi dirijate spre bazinul de stocare printr-o conducta din PVC
KG Dn 300 mm, L = 5 m
Staţii şi instalaţii de epurare
Apele pluviale potential impurificate colectate de pe alei de circulatie si parcarea
cu 130 locuri vor fi dirijate prin rețele de canalizare din PVC KG cu diametrul Dn 160-300
mm la un separator de hidrocarburi peroliere prevazut cu compartiment de reținerea
nisipului, compartiment de reținerea șlamului de produse petroliere și filtru de
coalescenta, tip ACO - OLEOPASS GH-NS 100-ST10000, dimensionat pentru un debit de
Q= 10 – 50 l/s, compartiment de reținere a aluviunilor (volum trapa de namol) cu
capacitatea de 2500 litri, compartiment pentru depozitare lichide usoare (reținerea
șlamului petrolier) cu capacitatea de 280 litri și filtru de coalescenta.
Alimentare cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica se va face in baza unei studiu de solutie. Avizul
de amplasament pentru faza DTAC se va elibera numai dupa reavizarea studiului de
solutie si eliberarea avizului tehnic de racord.
Alimentare cu gaze naturale
Soluția abordata este de extinderea rețelelor. Totodata se încurajează recurgerea
la solutii alternative de incalzire.
Colectarea și depozitarea deșeurilor
Deșeurile menajere rezultate vor fi colectate în recipienți din PVC și periodic sunt
eliminate prin serviciul de salubritate al localității, cu care titularul va avea contract.
Pe amplasamentul zonei industriale se va amenaja o zonă pentru colectarea
deșeurilor în mod selectiv - o platformă pe care vor fi amplasate europubele. Se va
pastra o distanta de min. 10.0m intre platforma de colectare a deseurilor si cladirile de
locuințe conform prevederilor OMS nr. 119/2014 actualizat 2018.
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Pozitionarea și amenjarea zonei de colectare și depozitare se vor avea în vedere
normele sanitare în vigoare. Se recomandă colectarea deșeurilor în mod diferențiat, prin
sortare pe tipuri de materiale reciclabile și nereciclabile (separat hârtie/ carton,
ambalaje, sticlă, plastic, resturi menajere).
ARTICOLUL 13 – SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE
Se va menține un procent de zone verzi de minim 15%. Modul de distribuire a
spațiului verde, geometria și poziția se va studia la fazele următoare de proiectare.
In zonele adiacente drumului de acces vor fi prevazute cu perdele de protectie
sau spatii destinate plantatiilor decorative– in functie de caz.
Zonele neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi plantate cu
gazon şi cu un arbore la fiecare 50 mp; Aceste spații verzi se vor amenaja utilizând specii
locale de arbori și arbuști ornamentali, dar și specii pomi fructiferi, ambele categorii
adaptate climatului specific zonei. Sunt interzise speciile de plante străine, invazive sau
care pot crea disconfort.
ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRI
Împrejmuirile vor fi la limita terenului. Se recomanda ca inaltimea acestora sa nu
depasesca h = 2.00 m si sa fie dublate de vegetaţie (garduri vii). Acolo unde este posibil
se recomanda ca împrejmuirile sa se facă numai cu gard viu.
ARTICOLUL 15 - MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI
P.O.T. = 60% si C.U.T. = 0.80
ARTICOLUL 16 - CATEGORII DE COSTURI SUPORTATE DE INVESTITORUL PRIVAT
Costurile ce vor fi suportrate de beneficiar constau în racordarea la utilitățile
existente – energie electrica, apa, canalizare, gaz. Racorduri si bransamente la
construcțiile nou propuse se vor realiza in baza unor proiecte intocmite de firme
autorizate. Toate costurile ce decurg din implementarea propunerilor din prezentul
P.U.Z. de mai sus vor fi suportate de initiatorul acestuia.
ARTICOLUL 17 - CATEGORII DE COSTURI IN SARCINA MUNICIPALITATII
Executatea investiției propuse nu necesită costuri in sarcina municipiului Săcele.
Întocmit,
Arh. Gabriel Roznovăț
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