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 RAPORT  DE  SPECIALITATE 

LA 

PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal  

Zonă mică industrie – strada Ecologiștilor, Municipiul Săcele 

 

Prin cererea nr. 62783 din 29.07.2021, d-na Brebean Bianca-Mihaela în calitate de 

împuternicită a d-nului Ganea Marcel-Dores și d-nei Ganea Bianca-Maria conform procură specială 

nr. 1040/01.10.2019, solicită aprobarea documentației PUZ ante menționată.  

În conformitate cu prevederile PUZ “Zona langa CET”, proiect nr. 75/2002 aprobat cu HCL 

134 din 29.11.2002,  terenurile ce fac obiectul studiului, sunt situate în intravilanul Municipiului 

Săcele, în zona destinata constructiilor pentru mica industrie, prestari servicii,  depozite, etc cu 

interdicție temporară de construire până la întocmire PUZ. 

În acest sens la solicitarea beneficiarului, au fost emise certificatele de urbanism nr. 

206/28.04.2017, în scopul întocmire plan urbanistic zonal modificator zonă mică industrie, respectiv 

nr. 154/31.03.2020 și nr. 160/22.03.2021 pentru continuarea procedurii de avizare. 

Prin avizul de oportunitate nr. 10/14.11.2017 emis de Primăria Municipiului Săcele au fost 

stabilite următoarele condiții de întocmire a planului urbanistic zonal: 

Teritoriul ce urmează a fi reglementat este delimitat la nord de proprietăți private, la sud de DJ103A, 

la est de strada Ecologiștilor iar la vest de albia majoră a pârâului Timiș. 

Se vor delimita şi cuprinde în bilanţul teritorial subzonele funcţionale: 

a) subzona edificabilă cu destinaţia mică industrie (producţie, sedii firmă, birouri, depozite etc.) 

b) subzona de spaţii verzi publice. 

c) căi comunicaţii publice 

d) subzona de gospodărie comunală, destinata după caz obiectivelor de utilitate publică aferente 

reţelelor edilitare (platforme de colectare a deseurilor selectiv, staţii de transformare, staţii de 

pompare, statii sau microstatii de epurare, etc). 

Se vor institui interdicţii de construire pe culoarele de protecţie a reţelelor edilitare existente 

și propuse și a zonelor de protecție după caz (electrică, sanitara, hidrologica, etc). 

 

Zona mică industrie 

POT max = 45% 

C.U.T. max=1,80 

Regim de înălțime max P+2, Hmax=15,00 m la cornișă față de CTA. 

 

Funcțiuni admise: - hale de depozitare, producție, mică industrie, logistică, anexe 

administrative, sedii de firmă, birouri, prestări servicii, funcţiuni comerciale şi servicii profesionale, 

locuințe de serviciu pentru personal care asigură permanență. 

Funcțiuni interzise – locuințe individuale/colective, ferme zootehnice, activități poluante, cu 

risc tehnologic, platforme de precolectare a deșeurilor urbane, lucrări de terasament de natura să 

afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile pe parcele adiacente, orice lucrări de 
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terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și 

colectarea apelor meteorice. 

 

Caracteristici ale parcelelor – prin documentație nu se propune parcelarea zonei 

reglementate.. Indiferent de modificările suferite de parcele, se vor respecta indicatorii urbanistici 

stabiliti prin RLU aferent PUZ. 

Autorizarea executării parcelărilor pentru zona de mică industrie este permisă numai dacă 

pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiții: 

- Front la stradă – minimum 25 m 

- Suprafața minimă a parcelei – 2000 mp 

- Adâncime mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei. 

  

Amplasarea clădirilor față de aliniament – la minimum 20 m din axul DJ103A, respectiv la 

minimum 15,00 m din axul străzii Ecologiștilor. 

          

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor - Retrageri față de 

limitele laterale și posterioare: la minimum 2 m exceptând parcelele pe care sunt edificate construcții 

în baza unei autorizații de construire. 

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime 

necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri. 

 

Circulații și accese - Accesul în zona studiată se realizează din strada Ecologistilor prevăzută 

a avea profil de 11 m (7 m carosabil, zonă verde bilaterală de 1 m și trotuare pe ambele părți de 1 m), 

modernizarea acesteia fiind propusă a se realiza pe ambele fronturi, în mod egal, pornind din axul 

drumului existent.  

Drumul judetean DJ103A va avea profil de 10 m (7 m carosabil, trotuare bilaterale de 1,5 m), 

iar DE 28 ce marginește la vest zona studiată va avea profil de 8,5 m (7 m carosabil i un trotuar de 

1,5 m).    

  

Staționarea autovehiculelor – Parcarea se va face exclusiv la interiorul parcelelor, necesarul 

locurilort de parcare fiind calculat în funcție de specificul activității, astfel: 

- Un loc de parcare la o suprafață de 25 mp pentru activități desfășurate pe o suprafață de 

10-100 mp; 

- Un loc de parcare la o suprafață de 150 mp pentru activități desfășurate pe o suprafață de 

100-1000 mp; 

- Un loc de parcare la o suprafață de 100 mp pentru activități desfășurate pe o suprafață mai 

mare de 1000 mp; 

 

Aspectul exterior al clădirilor – Materialele permise sunt cele specifice construcțiilor 

destinate zonei de mică industrie, materiale durabile și finisaje adecvate funcțiunii (panouri 

sandwich, tablă, prefabricate, etc)  

Se interzice utilizarea azbocimentului, materialelor plastice, cartonului asfaltat și a tablei strălucitoare 

de aluminiu ca tip de învelitoare. 

 

Împrejmuiri – Aspectul împrejmuirilor se va supune acelorași exigențe ca și în cazul 

aspectului exterior al construcțiilor. 

Împrejmuirile spre domeniul public vor fi transparente minim 50% lăsând vizibile clădirile și 

vor avea înălţimea maximă de 2,00 m. 

Împrejmuirile amplasate pe limitele laterale sau posterioare vor avea maximum 2,20 m 

înălţime. 

 

Spații libere și spații plantate - Se vor prevedea zone verzi amenajate de minim 20% pentru 

fiecare parcela în parte. Terenul liber rămas, în afara circulațiilor, parcajelor și trotuarelor, va fi 

plantat cu iarbă, gazon,etc.  
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Condții de echipare edilitară 

Toate construcțiile se vor racorda la rețelele edilitare publice, eliberarea autorizațiilor de 

construire fiind condiționată 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 inițiatori. 

Alimentarea cu apă a viitoarelor construcții se va face prin branșament la rețeaua existentă pe strada 

Ecologiștilor (conform avizului Companiei Apa, nr. 507/06.02.2020). 

Canalizarea menajeră se prevede a se realiza prin extindere la colectorul de canalizare ”I” 

existent pe malul opus al pârâului Timiș conform avizului Companiei Apa nr. 507/06.02.2020 și 

avizului SGA Brașov nr. 09/17.01.2018. 

Apele pluviale (convențional curate) de pe acoperișuri, vor fi colectate prin jgheaburi și burlane și se 

vor descărca liber la nivelul solului, pe spațiul verde.  

Apele pluviale posibil impurificate de pe căile de circulații și parcări vor fi colectate printr-o rețea de 

canalizare pluvială corect dimensionată, epurate printr-un separator de nisip și produse petroliere, 

corest dimensionat, și deversateîn pârâul Timiș. 

Rețele electrice. Conform aviz de amplasament favorabil nr. 70101723231/12.10.2017 și 

conform studiului de soluție pentru alimentare cu energie electrică, alimentarea cu energie electrică 

se va face din rețeaua existentă în zonă prin LES 0,40 kV proiectată. 

Gaze naturale. Conform aviz nr. 314429580/11.10.2019, amplasamentul studiat este traversat 

de conducta de gaze naturale OL MP 20”.  

Pentru planul urbanistic zonal au fost obținute toate avizele și acordurile solicitate prin certificatele 

de urbanism nr. 206/28.04.2017 respectiv nr. 154/31.03.2020 și nr. 160/22.03.2021. 

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 adusă la cunoștința persoanelor interesate prin afișare pe pagina de web a 

Primăriei Municipiului Săcele și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele în toate etapele de 

informare și consultare a cetățenilor. În urma derularii procedurii de informare și consultare a 

publicului nu au fost depuse propuneri și sesizări legate de elaborarea proiectului, la sediul instituției 

sau pe adresa de email. 

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 Zonă mică industrie – strada 

Ecologiștilor, Municipiul Săcele, în forma prezentată. 
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