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 RAPORT  DE  SPECIALITATE 

LA 

PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal  

Zonă mixtă DE 167-DE 177 – strada Macului, strada Spicului, Municipiul Săcele 

 

Prin cererea nr. 59586 din 12.07.2021, dl.Brătfălean Ignat, solicită aprobarea documentației 

PUZ ante menționată.  

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,  terenurile ce fac obiectul studiului, sunt situate în intravilanul 

Municipiului Săcele, în UTR 15- zonă de unități industriale, mică industrie, depozite, prestări servicii 

cu interdicție temporară de construire până la întocmire PUZ. 

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

574/13.12.2016, în scopul întocmire plan urbanistic zonal Zonă mixtă DE 167-DE 177, respectiv nr. 

682/10.12.2019 pentru continuarea procedurii de avizare. 

Prin avizul de oportunitate nr. 1/19.01.2017 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 către 

DN1A (strada Câmpului- Ocolitoarea Mun. Săcele), la est de drumul de exploatare DE 167 (Strada 

Spicului) iar la vest de drumul de exploatare DE 177 (strada Macului). 

Se vor delimita şi cuprinde în bilanţul teritorial subzonele funcţionale: 

a) subzona edificabilă cu destinaţia de locuinte. 

b) subzona circulaţiilor rutiere si pietonale aferente. 

c) subzona de spaţii verzi 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). 

e) subzona de prestari servicii, depozite, mica productie. 

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). 

Se propun următoarele zone funcționale: 

• Subzona de locuințe individuale/familiale L1. 

• Subzona de prestări servicii, depozite, mică producție ID. 

• Subzona de gospodărie comunală GC. 

• Subzona spații verzi publice plantate SP 

• subzona căi de comunicație 

 

SUBZONA DE LOCUINȚE L1  

POT max = 40% 

C.U.T. max=1 

Regim de înălțime max (S/D)+P+E+M/R, Hmax=10.00 m la coamă față de CTA. 
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Utilizări admise: - locuințe individuale realizate în regim izolat. 

 

Utilizări admise cu condiționări - Se admit condiţionat la autorizare şi următoarele tipuri de 

construcţii: 

a) Maximum o construcţie independentă de garaje pe o parcelă, închisă, semi-închisă sau 

deschisă, în regim de înălţime parter, în următoarele condiţii: 

 – să respecte condiţiile generale de aliniere la stradă şi retragere faţă de vecinătăţi; 

 – să nu necesite un al doilea acces carosabil în incintă, din domeniul public; 

 – să fie destinate doar pentru uzul locatarilor locuinţei; 

 – înălţimea maximă totală, considerată de la cota terenului amenajat cel mai de jos, să nu 

depăşească 3,00 m; 

 – acoperirea să fie în terasă (fără şarpantă), în cazul în care garajul este amplasat izolat faţă de 

clădirea de locuit; 

 – să fie realizate din materiale incombustibile. 

b) Terase exterioare, construcţii uşoare deschise pentru agrement în grădină (pavilioane, 

chioşcuri, filigorii, pergole, copertine, porticuri), terenuri de joc, piscine, fântâni decorative, 

împrejmuiri interioare proprietăţii, corpuri de iluminat exterior, mobilier urban de grădină, amenajări 

peisagistice, toate în următoarele condiţii: 

 – să respecte condiţiile generale de aliniere la stradă şi retragere faţă de vecinătăţi; 

 – înălţimea maximă totală, considerată de la cota terenului amenajat cel mai de jos, să nu 

depăşească 4,50 m; 

 –golurile de trecere, cele de iluminare sau cele de ventilare să nu fie prevăzute cu tâmplării de 

uşi sau ferestre; 

 – structura de rezistenţă să fie realizată în principal prin montare uscată in situ, iar eventualele 

zidării să fie tratate arhitectural decorativ şi să nu depăşească înălţimea totală de 2,40 m, considerată 

de la cota terenului amenajat cel mai de jos. 

c) Branşamente de utilităţi şi instalaţii de utilizare de orice fel, cu condiţia ca elementele 

acestora (cabluri, conducte etc) să fie realizate doar în montaj subteran. 

d) Rezervoare subterane de combustibili, cu respectarea condiţiilor de amplasare şi vecinătăţi 

pervăzute de normativele în vigoare. 

e) Instalaţii supraterane şi subterane de colectare şi valorificare a apelor meteorice sau din 

adâncimea solului, cu condiţia protejării împotriva căderii în gol în bazinele sau puţurile acestora. 

f) Amenajări de sistematizare verticală a terenului, cu condiţia ca apele meteorice să nu fie 

direcţionate înspre limitele proprietăţii şi să fie colectate corespunzător, în cazul cantităţilor ce nu pot 

fi resorbite de sol. 

g) Organizări de şantier şi împrejmuiri cu caracter provizoriu, doar în situaţiile justificate 

tehnic. 

h) Împrejmuiri permanente  realizate conform RLU 

 

Utilizări interzise: construcţiile principale cu altă destinaţie decât cea de locuinţă sau cu 

destinaţii mixte, precum şi schimbarea de destinaţie a construcţiilor de locuinţe existente; 

construcţiile cu funcţiuni complementare celei de locuire (prestări servicii, mic comerţ, birouri, 

cazare, alimentaţie publică, unităţi sanitare / medicale, învăţământ preşcolar şi de alte grade etc); 

anexele gospodăreşti supraterane cu scop de depozitare, indiferent de mărime şi de natura 

materialelor depozitate; anexele gospodăreşti cu scop agricol; anexele gospodăreşti cu scop de 

creştere a animalelor; amplasarea de rezervoare supraterane pentru combustibili; amplasarea de 

turbine eoliene; amplasarea de elemente de captare a energiei solare în alte locuri decât pe acoperişul 

clădirilor. 

 

Caracteristici ale parcelelor - Forma parcelelor existente se poate păstra fără alte restricţii 

decât cele legate de trecerea în domeniul public a fâşiilor de teren necesare realizării obiectivelor de 

interes public (completarea profilului transversal al căilor de comunicaţie şi crearea spaţiilor verzi 

publice). 
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La dezlipirea parcelelor se recomandă crearea de noi parcele cu forme fără concavităţi şi cât 

mai apropiate de cea dreptunghiulară sau trapezoidală. 

 

Amplasarea clădirilor față de aliniament – la minimum 10 m de axul străzilor proiectate şi la 

minimum 4 m de noul front stradal al parcelelor, rezultat în urma trecerii în domeniul public a fâşiilor 

de teren pentru realizarea obiectivelor de interes public. 

          

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

limitele laterale și posterioare: la minimum 2, 5 sau 8 m în așa fel încât între clădirile vecine  de pe 

mai multe proprietăți  să existe întotdeauna o distanță minimă de 10 m 

 

Amplasarea clădirilor unele fată de altele pe aceeasi parcelă - Anexele ce completează 

funcţionarea clădirii de locuinţă se pot amplasa adiacent pe o latură a acesteia sau independent în 

cadrul parcelei. 

În cazul în care, pe aceeaşi parcelă, se amplasează două sau mai multe clădiri individuale de locuinţe, 

ele se vor amplasa numai în regim independent, fără alipiri şi cu respectarea distanţelor minime de 

amplasare sau a volumelor maxime normate pentru un compartiment de incendiu, conform 

Normativului de securitate la incendiu în vigoare la data autorizării. 

 

Circulații și accese - Accesul pe parcelele subzonei se va face direct din domeniul public, din 

Str. Macului şi Str. Spicului, prin prag de acces la bordură şi poartă de acces practicată în 

împrejmuirea de la frontul stradal. În cazul apariţiei unor parcele noi în adâncimea subzonei, 

neadiacente domeniului public, accesul se va realiza prin servitute înscrisă în cartea funciară, pe 

parcelele dintre acestea şi domeniul public. 

   

 Staționarea autovehiculelor – Parcarea şi staţionarea de reşedinţă se va face exclusiv la 

interiorul parcelelor, fiind obligatoriu minimum un loc de parcare prevăzut pentru fiecare apartament 

din clădirea de locuit. 

 

Aspectul exterior al clădirilor - Clădirile vor fi finisate cu materiale şi tehnologii omologate / 

agrementate, durabile în timp şi adecvate condiţiilor climatice ale amplasamentului. Se interzice 

folosirea structurilor metalice exterioare aparente, inclusiv pentru scări şi trepte. Se interzic 

acoperişuri şi placări realizate din elemente ondulate, indiferent de material. 

Acoperişurile clădirilor de locuinţe se pot realiza, după considerente arhitecturale, în sistem 

de terasă (tehnică sau circulabilă) ori în sistem cu şarpantă. Indiferent de sistemul adoptat, este 

obligatorie scurgerea şi colectarea controlată a tuturor apelor meteorice de pe învelitori, precum şi 

protecţia la acumulări şi căderi de zăpadă şi gheaţă. 

Acoperişurile garajelor independente şi izolate de clădirea de locuit se pot realiza doar în 

sistem terasă. 

 

Împrejmuiri - Porţile împrejmuirilor se vor prevede grupat pentru accesul carosabil şi pietonal 

şi vor avea ca poziţie normală cea închisă. Foile de poartă se vor deschide exclusiv înspre interiorul 

parcelei. O clădire de locuinţe nu va dispune de mai mult de un singur acces carosabil pe parcelă. 

Împrejmuirile de la frontul stradal sau spre spaţiile verzi publice vor avea înălţimea cuprinsă 

între 1,80 şi 2,40 m, cu porţile de acces integrate arhitectural în ele. Materialele de construcţie pentru 

aceste împrejmuiri vor fi de tip durabil, iar structura lor va beneficia de fundaţie corespunzătoare ca 

rezistenţă şi poziţionată astfel încât să nu ocupe deloc domeniul public. Se interzic la frontul stradal 

împrejmuirile definitive din materiale plastice, plasă de sârmă sau cele cu stâlpi din lemn. 

Împrejmuirile de tip transparent pot fi dublate la interior de gard viu. Nu se admite utilizarea de 

materiale plastice transparente / translucide care să obtureze golurile împrejmuirilor şi porţilor cu 

caracter transparent. 

Împrejmuirile faţă de parcelele construibile învecinate vor avea maximum 2,00 m înălţime şi 

se pot realiza şi integral din lemn sau cu plasă de sârmă cu ochiuri mici. 
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Spații libere și spații plantate - Se va menține un procent de spații verzi de mini 25% pentru fiecare 

parcela în parte, dispus cat mai compact în cadrul incintei. Terenul liber rămas, în afara circulațiilor, parcajelor 

și trotuarelor, va fi plantat cu iarbă, gazon, ronduri de flori, gard-viu, arbuşti de înălțime medie sau 

arbori. Centrul tuplinei arborilor din specii foioase nu va fi mai aproape de 5 m de limitele parcelelor 

învecinate, iar cel ar arborilor din specii conifere nu va fi mai aproape de 10 m de limitele parcelelor 

învecinate. 

 

SUBZONA ID- PRESTĂRI SERVICII, DEPOZITE, MICĂ PRODUCȚIE 

POT = 40% 

C.U.T.=1 
Regim de înălțime maxim S/D+P+E+M/R, Hmax coamă=10.00 m față de cota terenului amenajat. 

 

Utilizări admise - construcţiile cu destinaţia de prestări servicii, depozite şi mică producţie 

care nu generează trafic major, poluare, vibraţii, risc de incendiu, risc de explozie, alte riscuri 

tehnologice, activităţi de noapte: 

– cosmetică, întreţienere fizică, săli de exerciţii; 

– activităţi interioare recreative şi de agrement; 

– cercuri de creaţie, biblioteci şi activităţi muzeale; 

– croitorie şi modă, reparaţii încălţăminte şi obiecte de uz casnic; 

– închirieri bunuri; 

– spălătorie şi service auto; 

– alte prestări de servicii pentru populaţie şi pentru firme; 

– mici depozite; 

– spaţii de birouri pentru sedii de firme sau organizaţii; 

– spaţii comerciale strict specializate şi de mici dimensiuni, pentru desfacerea producţiei 

proprii; 

– producţie meşteşugărească; 

– mică producţie industrială. 

 

Utilizări admise cu condiționări - Alimentaţie publică – cu condiţia efectuării consumaţiei 

doar în spaţii închise şi fără sonorizare la exteriorul clădirii; 

 

Utilizări interzise - – activități de producție industrială; staţii de alimentare cu carburant sau 

energie de orice fel; depozite de combustibili sau carburanţi de orice fel; depozite de lemne, de 

materiale de construcţii şi instalaţii; orice fel de depozite în aer liber şi construcţii cu caracter 

provizoriu; activităţi de colectare sau prelucrare de deşeuri, fier vechi sau alte materiale reciclabile; 

unităţi de transporturi sau expediţie de orice fel; spaţii comerciale şi depozite cu aflux mare de 

vizitatori şi vehicule; clădiri pentru învăţământ sau cult; platforme deschise pentru târguri şi oboare; 

activităţi de orice natură care generează trafic intens; activităţi de orice natură care generează poluare 

a aerului, apei, solului, poluare sonoră sau vibraţii; activităţi de orice natură care generează riscuri 

tehnologice, risc de incendiu, risc de explozie; activităţi de orice natură care conduc la excavaţii în 

sol, temporare sau permanente; amenajări de teren care aduc modificări importante de relief, pante 

sau care direcţionează spre terenurile din jur apele meteorice; turbine eoliene şi câmpuri cu elemente 

de captare a energiei solare; activităţi ce presupun schimburi de producţie de noapte; orice fel de 

activităţi agricole, horticole, pomicole, piscicole sau zootehnice; 

 

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni) - Forma parcelei existente se 

poate păstra fără alte restricţii decât cele legate de trecerea în domeniul public a fâşiilor de teren 

necesare realizării obiectivelor de interes public (completarea profilului transversal al căilor de 

comunicaţie şi crearea spaţiilor verzi publice). 

Se interzice dezlipirea terenului din această subzonă în parcele mai mici, cu excepţia 

terenurilor ce sunt destinate trecerii în domeniul public. 

 

  Amplasarea clădirilor fată de aliniament - Amplasarea tuturor clădirilor faţă de aliniament, 

inclusiv a celor de garaje sau alte anexe, se va face la minimum 10 m de axul străzilor proiectate şi la 
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minimum 4 m de noul front stradal al parcelelor, rezultat în urma trecerii în domeniul public a fâşiilor 

de teren pentru realizarea obiectivelor de interes public. 

 

Amplasarea clădirilor fată de limitele laterale și posterioare ale parcelelor - cu respectarea distanţei 

minime prevăzută de Normativul de securitate la incendiu în vigoare la data autorizării, faţă de alte 

clădiri existente, în funcţie de gradul de rezistenţă la foc al fiecăreia. 

 

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă - Funcţiunile se vor realiza 

grupat, într-o singură clădire monobloc sau în clădiri alipite / înşiruite.  

 

Circulatii și accese 

Accesul pe parcelele subzonei se va face direct din domeniul public, din Str. Macului, prin 

prag de acces la bordură şi poartă de acces practicată în împrejmuirea de la frontul stradal. 

 

SUBZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ GC 

Această subzonă este gândită ca o rezervă de teren pentru eventuala amplasare în etape 

viitoare a unor posibil necesare echipamente edilitare, cum ar fi, de exemplu: transformator electric, 

staţie de pompare, punct colectare selectivă gunoi menajer etc. Ca regim de înălţime, construcţiile pot 

fi subterane sau supraterane cu maximum un nivel şi nedepăşind 4,50 m înălţime. Se admit doar 

învelitori tip terasă. Indicii de ocupare a terenului sunt reglementaţi la P.O.T. maxim = 100%, C.U.T. 

maxim = 1,00. Accesul ocazional şi pentru mentenanţă se va realiza din Str. Spicului. Nu se admit 

funcţiuni ce presupun activitate umană permanentă. 

 

 SUBZONA SPAŢIILOR VERZI PUBLICE PLANTATE "SP" 

În această subzonă se vor realiza necesarul de spaţii verzi publice, care vor avea totodată şi rol 

de delimitare şi protecţie între subzona de locuinţe şi cea cu altă destinaţie. Accesul ocazional şi 

pentru mentenanţă se va realiza din Str. Macului şi Str. Spicului. Nu se admit alte funcţiuni. Nu se 

admite autorizarea construcţiilor şi instalaţiilor de nici un fel, cu excepţia amenajărilor de 

sistematizare a terenului, căilor de comunicaţii, amplasării de mobilier urban şi iluminat public. 

 

SUBZONA CĂILOR DE CIRCULAŢIE 

În această zonă se regăsesc drumurile existente adiacente, prevăzute a fi aduse la profiluri 

transversale normate, ce vor fi doar modernizate etapizat, în funcţie de dezvoltarea zonei. 

Nu se admite autorizarea lucrărilor de drumuri care ar conduce la înălţări ale nivelului de 

călcare faţă de cel existent. 

Nu se admite autorizarea lucrărilor de modernizare a drumurilor, în lipsa prevederii 

elementelor de colectare controlată şi captare la canalizare a apelor meteorice. 

Nu se admite autorizarea suprafeţelor de rulare pietonale ori carosabile din beton de ciment 

turnat cu rosturi. 

 

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 extindere din conducta existentă pe strada 

Macului De150 mm (conform avizului Companiei Apa, nr. 289/25.02.2020). 

Canalizarea menajeră se prevede a se realiza în extindere pe Str. Macului şi Spicului, cu 

racordare la canalizarea existentă sub Str. Câmpului / DN 1A (colector BC φ500 mm), conform 

avizului Companiei Apa nr.289/25.02.2020 și avizului SGA Brașov nr. 123/17.05.2019. 

Apele pluviale de pe acoperișuri, vor fi colectate prin jgheaburi și burlane și se vor descărca liber la 

nivelul solului, pe spațiul verde.  

Rețele electrice. Conform aviz de amplasament favorabil nr. 70101723511/26.02.2018 și 

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

se va face din linii electrice subterane de distribuţie la joasă tensiune, din PTz nr. 16 Săcele. 
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Gaze naturale. Conform aviz nr. 313879579/02.05.2019, Alimentarea cu gaze naturale se va 

putea face, după caz, prin extinderea reţelelor existente din cartierul Movila (Str. Hărmanului), 

respectând strict soluţiile tehnice avizate şi impuse de furnizor. Nu se admit pe domeniul public reţele 

de gaze naturale supraterane. 

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

de urbanism nr. 574/13.12.2016 și nr. 682/10.12.2019, inclusiv Avizul Consiliului Județean Brașov 

nr. 25/08.06.2021. 

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 mixtă DE 167-DE 177 – 

strada Macului, strada Spicului, Municipiul Săcele, în forma prezentată. 
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