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ANUNȚ
Primăria Municipiului Săcele aduce la cunoștința publicului interesat intenția de
elaborare a PUZ si RLU aferent – LOCUINTE SI DOTARI COMPLEMENTARE
(MODIFICATOR AL PUZ ZONA BUNLOC, APROBAT CU HCL NR. 16/15.02.2002).
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în
administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea
sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr.
102/25.08.2011, începând cu data de 29.04.2021, pe site-ul Municipiului Sacele precum și
la avizierul Primăriei Municipiului Săcele este afișat anunțul de intenție și tema de
proiectare.
Până la data de 17.05.2021, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și
opinii privind proiectul propus la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ța
Libertății
nr.17
–
Biroul
Urbanism
sau
pe
adresa
de
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Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.
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Denumirea obiectivului:

Plan Urbanistic Zonal - Locuinte si dotari complementare (Modificator al
PUZ zona Bolnoc, aprobat cu HCL nr. 16/15.02.2002)
1.
Obiectul lucrării:
Ca urmare a înregistrării unui număr semnificativ de solicitări de reglementare a unor
suprafețe de teren rămas liber din cartierul cunoscut sub denumirea „ANL Bunloc”, solicitări
venite din partea proprietarilor imobilelor din această zonă, s-a impus verificarea aspectelor
menționate de aceștia.
În urma analizei efectuate de structurile de specialitate din cadrul Primăriei
Municipiului Săcele, atât în raport cu reglementările în vigoare, cât și în teren, s-a constatat că o
serie de terenuri prevăzute inițial ca și căi de circulație conform PUZ zona Bunloc, aprobat cu
HCL nr. 16 din 05.02.2002, nu au fost amenajate ca atare, nedovedindu-și utilitatea. Proprietarii
terenurilor adiacente acestor loturi, subliniază insecuritatea adusă de terenurile libere
neamenajate și neîmprejmuite dintre proprietăți, în condițiile în care toate loturile beneficiază de
accese din străzi conforme, amenajate și iluminate public pe timp de noapte.
Aceste terenuri, o parte dintre ele amplasate între limitele posterioare ale loturilor
ocupate în cea mai mare parte de locuințe individuale, prin formele și dimensiunile lor nu pot fi
construibile, însă, prin alipirea la loturile de locuințe adiacente, pot fi optim valorificate,
eliminându-se spațiile necontrolate care generează disconfort și crescând astfel calitatea fondului
construit prin aport de spații verzi amenajate în incinte.
2.
Încadrarea în PUG:
Conform PUG în vigoare, zona propusă spre studiu se află situată UTR 0, cu destinația de
zonă zona de locuinte si dotari orasenesti reglementată de PUZ zona Bunloc, aprobat cu HCL nr.
16 din 05.02.2002. Fondul construit existent este reprezentat în cea mai mare parte de locuințe
individuale dispuse izolat sau cuplat, în regim de înălțime P+E/M, pe loturi de dimensiuni mici,
cuprinse între 250-500mp. Accesele la loturi se realizează direct din străzi publice amenajate.
3.
Având în vedere cele mai sus expuse, în conformitate cu prevederile Legii
350/2001, art. 47, alin(1) și (2), este necesară elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, care va fi
inițiat de Municipiul Săcele.
Obiectivele și cerințele PUZ care vor fi detaliate în tema de proiectare, vor fi stabilite în
urma consultării organizate în conformitate cu prevederile Metodologiei de informare şi
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului şi de urbanism, art.34, alin.(1), aprobate prin ORDINUL nr. 2.701 din 30 decembrie
2010.
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