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PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 
 

privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire pensiune din fonduri europene”,  
strada Morii f.n., extravilan Municipiul Săcele 

 
 
Consiliul Local al Mun. Sacele întrunit în ședința ordinară în data de ______________ 

 Analizând Referatul de aprobare nr. 53030/15.07.2020 al Inițiatorului- Primar – Ing. Popa 
Virgil precum și cererea înregistrată la Primăria Municipiului Săcele sub nr. 44344 din 12.06.2020 
prin care s-a solicitat aprobarea PUZ ”Construire pensiune din fonduri europene”, strada Morii f.n., 
extravilan Municipiul Săcele, proiect nr. DS1, întocmit de SC Schmidt Arhitecture Studio SRL,  
având ca beneficiar pe d-nul Doroftei Sorin, 

 Văzând Nota de Completare nr. ______________ a Biroului Urbanism, 
 Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  ale Legii nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată; ale Legii nr. 50 din 1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii 
nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările 
ulterioare; ale Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; ale H.G. nr. 525/1996 pentru 
aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, ale Ordinului nr. 2701/2010 pentru 
aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism  
  Ținând cont de prevederile Hotărârii de Consiliul Local nr. 102/25.08.2011 privind 
Regulamentul Local de Implicare a Publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism 
sau de amenjare a teritoriului precum și HCL 86/2020 pentru aprobarea completării Anexei la 
H.C.L. nr. 246/ 21.11.2019 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al Consiliului  Local al Municipiului  Săcele 

În temeiul art. 129, alin.(1), alin.(2), lit.c), alin. (6), lit. c),  art. 133 alin.(1), art. 134 alin. (1) 
lit a), art.139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/ 2019  privind 
Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1.  Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ”Construire pensiune din fonduri europene”, 

strada Morii f.n., extravilan Municipiul Săcele, beneficiar d-nul Doroftei Sorin.   
Art. 2. Cheltuielile privind realizarea lucrărilor rutiere și a dotărilor tehnico-edilitare vor fi 

suportate de beneficiarul Planului Urbanistic Zonal menționat la art.1, iar autorizarea construcțiilor 
se va face după definitivarea lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară. 

Art.3. Se însușește raportul consultării publicului precum și nota de completare cu punctul 
de vedere al structurii de specialitate din subordinea Arhitectului Șef la raportul de specialitate la 
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Cod F:01 

proiectul de hotărâre al Consiliului Local privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal ”Construire 
pensiune din fonduri europene”, strada Morii f.n., extravilan Municipiul Săcele 

Art.4.  Perioada de valabilitate a PUZ-ului ”Construire pensiune din fonduri europene”, 
strada Morii f.n., extravilan Municipiul Săcele, se stabilește la 10 (zece) ani de la data adoptării 
prezentei hotărâri.  

Art.5. Primarul Municipiului Săcele prin aparatul de specialitate răspunde de ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
 
        I N I Ţ I A T O R                                                                AVIZAT  PENTRU  LEGALIATE 
                 PRIMARUL                                   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE
     
        Ing. POPA VIRGIL                                                Cj.  ZAMFIR GETA 
 
 
 
 
 
 
 
Vizat Consilier juridic: DASCĂLU BIANCA ______________ 
Red.: Insp : VĂNĂȘILĂ ALINA 
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 RAPORT  DE  SPECIALITATE 

LA 
PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire pensiune din fonduri europene”,  
strada Morii f.n., extravilan Municipiul Săcele 

 
Prin cererea nr. 44344 din 12.06.2020, d-nul Doroftei Sorin prin SC Schmidt Arhitecture SRL, 

solicită aprobarea documentației PUZ „Construire pensiune din fonduri europene”,  
strada Morii f.n., extravilan Municipiul Săcele 

În conformitate cu PUG Săcele nr. 36060/2000 aprobat prin HCL nr. 23/22.02.2001 prelungit 
prin HCL nr. 176 din 23.08.2018,  terenul ce face obiectul studiului, este situat în extravilanul 
Municipiului Săcele  

În acest sens la solicitarea beneficiarului, a fost emis certificatul de urbanism nr.284 din 
12.06.2018  în scopul întocmirii PUZ – Construire pensiune din fonduri europene.  

Terenul ce va fi reglementat este înscris în C.F. nr. 105142 Săcele,  nr. cad. 105142 în suprafață 
de 2369 mp, este situat în extravilanul Municipiului Săcele, conform PUG Săcele nr. 36060/2000 
aprobat cu HCL 23 din 22.02.2001, prelungit prin HCL nr.176/23.08.2018. 

Prin avizul de oportunitate nr. 9/10.12.2018 emis de Primăria Municipiului Săcele au fost 
stabilite următoarele condiții de întocmire a planului urbanistic de zonă: 

Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: conform Certificat de urbanism nr. 
284/12.06.2018 și este delimitat astfel: 

- la nord și nord-est  de DE 409/2; 
- la sud-vest de strada Morii; 
- la sud-est de teren proprietate privată, extravilan- nr.cad. 112776; 
Se vor delimita precis şi cuprinde în bilanţul teritorial subzonele funcţionale: 
a) subzona cu destinaţia turism și prestări servicii; 
b) subzona circulaţiilor rutiere și pietonale aferente; 
c) subzona de spaţii verzi amenajate, după caz; 
d) subzona de gospodărie comunală, după caz, destinată obiectivelor de utilitate publică 

aferente reţelelor edilitare (platforme de colectare a deșeurilor selectiv, staţii de transformare, etc). 
Limita de aliniere pentru toate strazile existente si viitoare în cadrul PUZ va fi la minimum 5 m 

față de limita trotuarului. Profilul strazilor principale va fi de  12 m (2 x 3,5 m carosabil + minimum 1 
m spatiu verde + minimum 1,5 m trotuar bilateral). 

Se vor institui interdicţii de construire pe culoarele de protecţie a reţelelor edilitare existente și 
propuse și a zonelor de protecție, dupa caz (sanitara, hidrologica, etc). 

Zonificarea se va realiza specific pentru faza PUZ, fără a fi necesară indicarea unei anumite 
forme sau amplasări prestabilite a eventualelor construcţii. 

În prezent, accesul la terenul studiat se realizează din str. Morii, drum de pietriș, cu o lățime ce 
variază de la 4,00m la 6,30m. Accesul la terenul studiat se va realiza din strada Morii.  
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Profilele drumurilor propuse spre modernizare sunt prezentate pe plansa nr. U2 – Plan 
reglementari urbanistice - zonificare. Modernizarea drumurilor s-a propus spre ambele fronturi, in mod 
egal, pornind de la axul drumului existent.  

Strada Morii se va moderniza și va avea profilul transversal de 12,00m lățime din care 7,00 m 
parte carosabilă (1 bandă pe sens de 3,50m fiecare) încadrată de două zone verzi de 1,00m fiecare și 
două trotuare de 1,50m fiecare.  

Breteaua de legatura intre strada Morii si DE 409/2, va avea profilul transversal de 8,00m 
lățime din care 6,00 m parte carosabilă (1 bandă pe sens de 3,00m fiecare) cu trotuar de 1,50m pe 
frontul opus zonei studiate si acostament de 0,5m la frontul studiat. În partea de nord-est a parcelei, 
drumul de exploatare 409/2 va avea profilul transversal de 9,00m lățime din care 6,00 m parte 
carosabilă (1 bandă pe sens de 3,00m fiecare) cu zona verde de 1,00m si trotuar de 1,50m pe frontul 
opus zonei studiate si 0,5m rigola la frontul studiat.  

Locurile de parcare se vor asigura in interiorul parcelei – conform H.G.R. nr. 525/1996 în 
funcție de tipul de clădire și categoria de confort: minim 1,2 locuri parcare/cameră în interiorul 
proprietății. Pentru parcarea suplimentară sau ocazională pe parcelă se pot organiza locuri de parcare în 
amenajabilul parcelei. 

Pentru construcţiile propuse se vor prevedea zone verzi, având şi rol decorativ şi de 
protecţie.Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de gardă etc. se înierbează şi se 
plantează. Se vor prevedea spaţii verzi de minim 35% din suprafaţa parcelei.  

Retragerea minimă a construcțiilor față de:  
- limita laterală (limita sud-estică) va fi cel puțin jumătate din înălțimea la streasină, măsurată 

în orice punct al clădirii în secțiune, dar nu mai puțin de 5,00m de la planul clădirii.  
- str. Morii - 5,00m de la aliniament  
- DE 409/2 – 3,00m de la aliniament  
Se prevăd următoarele zone funcționale:  
• ZT – zonă de turism și prestări servicii  
• ZC – zonă de circulație  
• ZV – zona verde publică  
Indicatorii urbanistici propuși sunt:  

- Procent de ocupare al terenului (P.O.T.).max.= 30%  
- Coeficient de utilizare al terenului (C.U.T.).max.= 1,40  
- Regimul maxim de înălțime: S+P+2+M/R (Hmax streasina=10,00m față de C.T.N, Hmax 
coama=14,50m față de C.T.N),  
unde: Mansarda (M) este spațiul amenajabil rezultat între planșeul de peste ultimul nivel și șarpantă;  
Etajul retras (R) este volumul retras față de planurile fațadelor, pe toate laturile clădirii, sub un unghi 
de maxim 45° având originea la intersecția planului fațadei cu planul superior al ultimului nivel. 
Înălțimea minimă a construcțiilor - Hminim la streașină – 2,5m – pentru construcții parter. 

Amplasamentul formează un teritoriu unitar de 2369 mp. Prin prezentul P.U.Z. nu se propune 
parcelarea terenului studiat. 

Aspectul exterior al construcțiilor 
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră 

în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi 
arhitecturii este interzisă.  

Se interzice utilizarea azbocimentului, materialelor plastice, cartonului asfaltat și a tablei 
strălucitoare de aluminiu ca tip de învelitoare pentru construcții, sau alte materiale pentru care există 
studii că ar afecta sănătatea populației. Se vor utiliza materiale durabile și finisaje exterioare adecvate 
funcțiunii.  

Garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu 
clădirea principală. 

Împrejmuiri 
Este interzisă utilizarea următoarelor materiale pentru împrejmuirile spre stradă: azbociment, 

plastic ondulat, plăci aglomerate din lemn, prefabricate, tablă, plasă de sârmă etc.  
La autorizarea construirii pe parcelă, proiectul de gard/împrejmuire va fi componenta 

obligatorie pentru D.T.A.C.  



Modul de realizare al împrejmuirilor parcelelor se face cu respectarea prevederilor din Codul 
Civil şi:  

a) Gardul/împrejmuirea spre domeniul public (de faţadă) se va trata unitar astfel:  
- va fi transparent minim 50% din suprafaţa gardului/împrejmuirii pe fiecare aliniament lăsând 

vizibile clădirile;  
- înălţimea va fi de maxim 2,00 m;  
b) Gardurile/împrejmuirile amplasate pe limitele laterale sau de spate vor fi de maxim 2,20 m 

înălțime. 
Echiparea tehnico-edilitară:  
Alimentarea cu apă potabilă se va realiza prin branșarea la rețeaua centralizată de distribuție 

apă potabilă din OL200mm existentă pe strada Morii conform avizului emis de Compania Apa Brașov 
cu nr. 2280/24.10.2018.  

Se va respecta distanța de minim 3,00m între construcția propusă și conducta de apă OL200mm 
existentă.  

Canalizare: Apele uzate menajere provenite de la imobile vor fi evacuate în rețeaua centralizată 
de canalizare menajeră din PVC KG De 315mm existentă pe strada Morii prin extindere cu o conductă 
de canalizare nouă din PVC KG De 250mm cu lungimea de 220m conform avizului de gospodărire a 
apelor nr. 56/21.03.2019. Apele pluviale de pe construcţii vor fi colectate prin scocuri şi burlane şi se 
vor descărca liber la nivelul solului.  

Se interzice deversarea apelor pluviale în rețeaua de canalizare menajeră. 
Alimentare cu energie electrică- Echiparea edilitară a zonei se va face în conformitate cu 

documentația nr. 148/2019 vizată spre neschimbare de SDEE Brașov.  
Pentru alimentarea cu energie electrică consumator cu Pi=80,00kW, Pmax abs=48,00kW, s-au 

prevăzut următoarele lucrări:  
- realizare post de transformare PT20/0,40 kV–1x63 kVA proiectat, prefabricat în anvelopă de 

beton/metal amplasat pe teren proprietate privată a inițiatorului PUZ, la limita de proprietate cu acces 
direct din domeniul public  

- realizare racorduri 20 kV pentru PT proiectat – soluție de principiu, în LES 20 kV, sistem 
intrare-ieșire, pe tronsonul LES 20 kV PT 46 Morii Săcele – PT 54 Panduri Săcele, aferent 
distribuitorului L 20kV stația Săcele -PT 114 Dencopan.  

- realizare racorduri 0,4 kV la TED-urile obiectivului studiat în LES 0,4 kV, din TDRI 0,4 kV 
aferent PT proiectat.  

Se va delimita și se va trece în domeniul public terenul care va fi ocupat de RED sau se va 
încheia act notarial pentru utilizarea terenului și servitute la faza D.T.A.C. (conform planului avizat în 
CTA).  

Alimentare cu gaz metan. În zonă nu există rețea de distribuție gaze naturale. Se propune 
încălzirea imobilelor prin centrale termice proprii pe lemne/electrice, etc.  

Conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor 
de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu HCL nr. 102 din 25.08.2011, documentația 
PUZ a fost afișată pe pagina de web a Primăriei Municipiului Săcele și la avizierul Primăriei 
Municipiului Săcele astfel: 

- în etapa de inițiere începând cu data de 20.03.2019 până la data de 02.04.2019, cu termen 
de depunere a sugestiilor sau opiniilor până la data de 02.04.2019.   

- în etapa elaborării propunerilor începând cu data de 07.08.2019 până la data de 27.08.2019, 
cu termen de depunere a sugestiilor sau opiniilor până la data de 27.08.2019. 

Ca urmare a derulării procedurii de informare și consultare a publicului în cele două etape, nu au fost 
depuse propuneri sau sesizări în termenul afișat. Ulterior, cu adresa nr. 38107/11.05.2020, completată 
în data de 22.05.2020 cu adresa nr. 39856, un grup de cetățeni, locuitori pe strada Morii au înregistrat 
sugestii și opoziții la documentația de urbanism, opoziții transmise elaboratorului și inițiatorului 
documentației de urbanism cu adresa nr. 40142/25.05.2020. Prin adresa nr. 43793/11.06.2020, 
elaboratorul a transmis punctul de vedere la opozițiile cetățenilor interesați, punct de vedere comunicat 
cetățenilor cu adresa nr. 38107-39856/10.06.2020. 
Având în vedere cele expuse, s-a procedat la informarea persoanelor interesate în etapa aprobării 
propunerilor conform Legii 52/2003, prin transmiterea de notificări privind documentația PUZ afișată.   



Pentru planul urbanistic zonal au fost obținute toate avizele și acordurile solicitate prin 
certificatul de urbanism nr.284 din 12.06.2018, inclusiv Avizul Consiliului Județean Brașov nr. 
28/03.06.2020. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismului, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului 
nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții, ale H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului 
general de urbanism, republicată, ale Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de 
informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 
teritoriului și de urbanism, supunem spre analiza și aprobare Consiliului Local -  Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire pensiune din fonduri europene”, strada Morii 
f.n., extravilan Municipiul Săcele, în forma prezentată. 
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crt. Atribuţia şi funcţia Numele şi prenumele Data Semnătura 

1.  Aprobat:  PRIMAR Ing. Virgil Popa   

2.  Comp. Juridic c.j. Dascălu Bianca   

3.  Vizat: Arhitect Șef Arh. Roznovăț Manuela 
Alina 

  

4.  
                                                  

Elaborat:  Inspector Ing. Alina 
Vănășilă 
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