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1. INTRODUCERE
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei
Denumirea lucrării

Etapa – Aviz Preliminar

Denumirea proiectului:

PUZ – CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL ȘI HALE DE
PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE

Beneficiar:

KAUFLAND ROMANIA S.C.S prin Emanuel Olteanu

Proiectant:

SC ALLIED ENGINEERS SRL

Amplasament:

Intravilan, str. Câmpului, Municipiul Săcele, jud. Brașov

Faza de proiectare:

Aviz Preliminar - Plan Urbanistic Zonal

Data elaborarii:

Februarie 2022

1.2. Obiectul PUZ
Obiectivul lucrării este inițierea unui Plan Urbanistic Zonal în conformitate cu solicitările enunțate în Certificatul de
Urbanism nr. 93 din 02.03.2021 și în Avizul de Oportunitate nr. 6 din 07.07.2021, prin care se propun urmatoarele: zonă de
comerț și servicii, zonă depozitare și prestări servicii, zonă de spații verzi publice / aferente căilor de circulații și zonă circulații
auto și pietonale.
Conform PUG Săcele în vigoare (HCL 16 din 21.02.2011 si HCL nr.8 din 24.01.2013 de prelungire a valabilitatii
PUG), zona studiată se încadrează în UTR 15 – zonă unități industriale, mică industrie, depozite, prestări servicii și a fost
reglementată anterior de PUZ - Construire locuințe si funcțiuni complementare, aprobat cu HCL 47 / 27.10.2016 documentație
aflată astfel în modificare și sursa de documentare pentru PUZ-ul modificator. Alte documentații vor fi analizate și considerate
în măsura în care au produs efecte juridice și trebuie considerate.
Din tema de proiectare rezultă că documentație va urmări stabilirea unor reglementări specifice unor zone de comerț
și servicii, depozitare și prestări servicii, spații verzi publice / aferente căilor de circulații și circulații auto și pietonale.
Ca urmare, în cadrul documentației PUZ se vor trata următoarele categorii de probleme constituind bazele proiectării
construcțiilor:

•
•
•

Zonificarea funcțională a terenurilor

•
•
•
•

Oferirea unui cadru de reglementare a fluxului tehnologic specific investiției;

Organizarea circulațiilor corelată cu trama stradală existentă;
Asigurarea acceselor carosabile și pietonale pentru terenul analizat conform cu cerințele funcțiunii

propuse;

etc.

Dezvoltarea infrastructurii edilitare;
Statutul juridic și circulația terenurilor;
Condiții de construire: regim de aliniere, regim de înălțime, P.O.T, C.U.T, materiale de construcție,
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Protecția mediului;

1.3. Surse documentare
Anterior acestei inițiative, pe terenurile aferente s-au elaborat:
• P.U.G Municipiul SĂCELE;
• PUZ - CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, Str. Câmpului, F.N., Mun. SĂCELE,
Jud. BRAȘOV.;
Conform PUG Săcele zona studiată face parte din UTR: ID - Industriale Depozitare și Servicii, fiind parțial
reglementată de alte documentații de tip PUZ.
Anterior elaborării prezentului studiu, s-au întocmit următoarele documentații:
ridicare topografică;
studiu geotehnic;
Aceaste informații au permis atât fundamentarea Certificatului de Urbanism, a documentației ce a dus la obținerea
Avizului de Oportunitate, dar și elaborarea prezentei documentații pentri obținerea Avizului Preliminar.
•
•

Elaborarea P.U.Z. s-a bazat pe legi și acte normative care cuprind reguli privind modul de ocupare a terenurilor și
de realizare a construcțiilor, norme și standarde tehnice care fundamentează amplasarea și conformarea construcțiilor în acord
cu exigențele de realizare a stabilității, securității și a siguranței în exploatare ale acestora, reguli proprii domeniului
urbanismului și amenajării teritoriului privind ocuparea terenului în acord cu principiile dezvoltării durabile – configurația
parcelelor, natura proprietătilor, amplasarea și conformarea construcțiilor.

Bază cadastrala și date ale terenului este următoarea:
•

Nr.Cadastral IE 102323 Loc. Săcele, Jud Brașov - S=5629mp, proprietate privată făcând parte din intravilanul
localității

•

Nr.Cadastral IE 102324 Loc. Săcele, Jud Brașov - S=3378mp, proprietate privată făcând parte din intravilanul
localității

•

Nr.Cadastral IE 106978 Loc. Săcele, Jud Brașov - S=5400mp, proprietate privată făcând parte din intravilanul
localității

•

Nr. Cadastral IE 104519 Loc. Săcele, Jud Brașov - S=5000mp, proprietate privată prezintă o construcție temporară
făcând parte din intravilanul localității

•

Nr. Cadastral IE 107439 Loc. Săcele, Jud Brașov - S=11.813mp, proprietate privată Municipiului Sacele făcând parte
din intravilanul localității, aflat la limita între zona de interes Comerciala si DN1A (Ocolitoarea Săcele)

•

Nr. Cadastral IE 116080 Loc. Săcele, Jud Brașov - S=2600mp, proprietate domeniu public a Municipiului Sacele
aflat la limită între zona de interes și DN1A (Ocolitoarea Săcele)
Nr.Cadastral IE 115097 Loc. Săcele, Jud Brașov - drum De161 - S=12.699mp, propietate domeniu public a
Municipiului Săcele poziționat între loturile zonei comerciale și celei de depozitare, facilitând accesul la acestea.

•
•

Nr.Cadastral IE 102325 Loc. Săcele, Jud Brașov – str. Măceșului - S=1.987mp, proprietate privata, poziționat la
nordul amplasamentului facilitând acces proprietarilor din zona locuințe.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 93 din 09.03.2021, zona studiată de este alcătuită din 4 (patru) parcele
proprietate privată și alte terenuri aflate în proprietatea Municipiului Săcele între care unele sunt disponibile iar, altele alcătuiesc
conexiuni în zonă.
Se propun următoarele operațiuni de parcelare-comasare pentru a facilita structurarea bazei cadastrale în
conformitate cu obiectivul PUZ.
Prin actualul PUZ, drumul De161 va face subiectul unei solicitări de modificare a traseului și secțiunii stradale,
acesta păstrându-și caracterul/funcțiunea și proprietarul, pentru a obține o tramă de circulație coerentă și funcțională, ce vor
respecta solicitările de circulații auto și pietonale din zonă.
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
2.1. Evoluţia zonei
Municipiul Săcele este situat în partea de sud-est a județului Brașov, în regiunea istorică a Țării Bârsei, pe cursul
râului Tărlung, reprezentând poarta de acces către masivele Ciucaș și Piatra Mare.
Terenurile ce au generat prezenta documentație sunt localizate în intravilanul Municipiului Săcele, având în
vecinătate locuințe individuale, loturi libere de construcții, hale și construcții agricole provizorii.

2.1.1. Elemente de identificare
Funțiunea existentă a terenurilor analizate este parțial încadrată în zona PUG UTR 15 - zonă unități
industriale, mică industrie, depozite, prestări servicii și parțial conform PUZ - zonă de locuințe și funcțiuni
complementare.
Topografia zonei: terenurile sunt plane.
Utilitățile: rețelele de apă – canalizare, energie electrică, gaz metan și telefonie se află în apropiere.

2.2. Încadrarea în localitate
Relaționarea zonei cu localitatea: dimensiune/orientare/accese.
Situat la sud est de municipiul Brașov, în imediata vecinătate a acestuia, localitatea Săcele beneficiază de acces la o
serie de artere rutiere de importanță județeană și națională care îi asigură conexiunea atât cu celelalte comunităţi ale Zonei
Metropolitane Braşov cât şi cu alte localităţi de la nivel local, regional și național.
Teritoriul administrativ al localității este străbătut de următoarele drumuri:
• Drumuri naţionale/ europene
- DN1 (Borș - Cluj –Brașov- București - Urziceni – Hârșova – Constanța)
- DN 1A (București – Buftea – Ploiești – Cheia – Pasul Bratocea – Săcele – Brașov) care se suprapune
pe o lungime de 8,479 km pe centura ocolitoare a municipiului DN1 tranversează teritoriul municipiului
Săcele la limita administrativă a acestuia cu municipiul Brașov.
• Drumuri județene
- DJ 103A (Brașov –Zizin)
- DJ 103B (Săcele – Cărpiniș- Budila – Teliu) - aproximativ 0,49 Km în intravilanul localității Săcele
- DJ 102l (Câmpina – Valea Doftana – Săcele - aproximativ 13,68 km lungime pe teritoriul administrativ al localității
Conform PUG terenul este încadrat la limita nord a municipiului Săcele, într-o zonă cu funcțiunea dominantă de zona
industrială (nepoluantă), depozite și prestări servicii. În zonă au fost desprinse și reglementate zone în care s-au construit
locuințe la solicitarea populației.
Amplasamentul studiat este bordat, în ceea ce privește circulațiile, după cum urmează:
- la sud str. Câmpului;
- la nord str. Măceșului;
- este traversat pe direcția sud-nord de drumul DE161.
Accesul pe zona care face obiectul studiului se face atât direct din Ocolitoarea Săcele DN1A – Str. Câmpului cât și
din drumul De 161 perpendicular pe drumul național, propus spre modernizare. Accesul direct la Ocolitoarea Săcele asigură
legătura în zona de dezvoltare nord a Municipiului Săcele asigurând și accesurile auto suplimentare pentru cele două incinte
din laterala acestora. Pentru o bună relaționare a traficului în intersecție se propune un rond de circulație dimensionat și
configurat corespunzător cu asigurarea accesului pentru toți riverani, inclusiv ai DN1A.
Orientarea în zona studiată este definită prin următoarele repere:

•
•
•
•

Nord: IE 102325 - Str. Măceșului de acces la proprietați locuințe private;
Sud: Ocolitoare Săcele DN1A / Str. Câmpului
Est: proprietate privată IE 104452
Vest: proprietatile private IE 113989, IE 115581
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2.3. Elemente ale cadrului natural
În cadrul zonei studiate cuprinse în acest PUZ, nu sunt elemente valoroase semnificative ale cadrului natural local.
Declivitatea este minimă, iar compensarea acesteia nu constituie un impediment, însă servește în mod favorabil funcțiunii. Se
vor pastra arborii valoroși cu obligativitate pentru cei protejați.
•

Studiul geotehnic preliminar, executat de S.C. GEOCON GLOBAL CONSULTING S.R.L. cu scopul de a releva
date despre teren pentru construcțiile propuse, reprezintă un cumul de date geotehnice (plan cu amplasare foraje, fișe
preliminare ale forajelor), care să ajute proiectantul și beneficiarul la evaluarea fezabilității adaptării la condițiile de
teren a viitoarelor lucrări ce urmează a fi proiectate. Studiul preliminar relevă date orientative, până la finalizarea
studiului geotehnic pentru fundamentarea DTAC.

Astfel că pentru viitoarele construcții proiectate se vor considera:
a) tinând cont de condițiile litologice întâlnite, se recomandă fundarea directă, sub
adâncimea de îngheț, pe teren natural coeziv, plastic vârtos (argile la argile prăfoase) sau, după caz, în stratul de material
necoeziv (alcătuit din pietrișuri și pietrișuri cu bolovănișuri).
b) Dacă în situațiile în care, la cota de fundare proiectată sunt interceptate umpluturi/ infrastructuri existente, acestea vor fi
îndepărtate prin extraexcavații, diferența de cota fiind completată cu beton de egalizare.
c) pentru sistemele rutiere se propune fundarea pe teren natural coeziv, a căror dimensionare va fi rezultatul unor calcule de
specialitate întreprinse de către o unitate de profil, după stabilirea cotelor de proiectare.
Cotele sondajelor sunt raportate la cotele terenului la data execuției investigațiilor.

Parametrul geotehnic (denumire, simbol și unitate de
masură)
Indice de consistență / îndesare (Ic/Id)

Orizont coeziv de
copertă
(0.40 ÷ 1.20/2.00m)
0.90

Depozit necoeziv
grosier
(1.2/2.00 ÷ 10.00m)
0.50

Greutate volumetrică naturală Ɣn(kN/m3)

19.50

19.50

Greutate volumetrică uscată Ɣ d (kN/m3)
Porozitate (n - %)

16.60
38-39

17.50
35

Indicele porilor (e)
Modul de deformație liniară (E – kPa)
Unghiul de frecare internă (Ф - grade)
Coeziune (c - kPa)

0.70
10000
19
35

0.55
14000
33
0
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Coeficient Poisson (n)

0.35

0.27

Coeficient frecare pe talpă (m)
Presiunea convențională de bază (pconv- kPa)

0.30

0.50

250

350

Apa subterană nu a fost interceptată pe parcursul lucrărilor de investigare, însă poate să apară și sub formă de infiltrații
spre suprafața terenului în masa depozitelor coezive prin infiltrarea apelor meteorice sau din pierderile de rețea din
amplasament, cu efect în diminuarea valorilor parametrilor geotehnici ai acestor pământuri coezive.
După finalizarea lucrărilor de laborator și prin corelarea tuturor datelor, se vor putea face recomandările necesare
proiectării viitoarelor obiecte de construcție.

Amplasamentul propus încadrat în PUG UAT Săcele

Amplasamentul propus pe ortofotoplan Google
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Relieful și clima
Municipiul Săcele este situat în sudul Ţării Bârsei, la poalele Masivului Piatra Mare, la o altitudine medie de 663

metri.
Teritoriul administrativ al localităţii se întinde pe o suprafaţă de 34.466 ha, din care aproape 90% aparţine formei
montane constituită din versanţii Masivelor Ciucaș și Piatra Mare, cu altitudini care ajung până la 1954 metri (Vârful Ciucaș).
În zona de munte se întâlnesc toate formele geomorfologice, începând de la văile Tărlungului și ale afluenților săi, câmpia și
colinele piemontane, până la vârfurile înalte ale Masivelor Ciucaș și Piatra Mare. Cea mai mare parte a acestei zone este
acoperită de păduri, preponderent de rășinoase dar și de foioase, în special fag, restul fiind utilizat cu destinația de pășuri și
fânețe. O mare parte a zonei montane se suprapune cu teritoriul ariilor protejate Ciucaș, Piatra Mare și Aninișurile de pe
Tărlung.
Restul teritoriului administrativ al localității se suprapune peste depresiunea Bârsei, cu altitudini care variază între
600-700 de metri și care se caracterizează printr-un relief plan sau ușor ondulat. Această zonă găzduiește de altfel intravilanul
localității cu zolele rezidențiale și cele cu destinație economică și prezintă totodată cele mai fertile terenuri care crează condiții
proprice pentru practicarea agriculturii.
Teritoriul administrativ al localităţii prezintă o reţea hidrografică bine dezvoltată, care se suprapune peste bazinul
Tărlungului.
Principalele cursuri de apă sunt Tărlungul, Timișul Sec și Durbavul, cu afluenții lor, la care se adaugă o serie de
pârâuri minore. Pe teritoriul localității este situat și lacul de acumulare Tărlung, care asigură alimentarea cu apă a municipiilor
Brașov și Săcele și care este valorificat și din punct de vedere energetic De asemenea, municipiul Săcele dispune de rezerve
semnificative de ape subterane din care se asigură parțial alimentarea localității (captările de izvoare din Poiana Anghelescu,
Turcheș, Gârcini, Valea Baciului, Munții Ciucaș).
Municipiul Săcele se încadrează în zona climatului temperatcontinental, caracterizată de nota de tranziţie între clima
temperată de tip oceanic şi cea temperată de tip continental Trăsăturile generale ale climei zonale, regionale şi de sector sunt
puternic modificate de condiţiile fizico-geografice locale. Sub influenţa reliefului muntos, se realizează o compartimentare a
climatului general şi o etajare evidentă a fenomenelor climatice.
Temperatura medie multianuală a aerului la nivelul judeţului Braşov este de 8ºC, temperatura maximă absolută fiind
de 37,3ºC în luna august iar temperatura minimă depăşind în timpul lunilor de iarnă valoarea de - 25 ºC. Pe parcursul anului
2013, s-a înregistrat o tendință de creștere a temperaturii medii anuale, aceasta fiind cu 1,5 ºC mai mare decât norma
climatologică anuală. Aceste valori și tendințe caracterizează și condițiile climatologice de la nivelul municipiului Săcele. Dată
fiind amplasarea localităţii în zona montană, puternic influențată de Masivele Piatra Mare și Ciucaș, temperaturile cele mai
reduse se înregistrează pe parcursul lunii ianuarie. Numărul mediu al zilelor de vară este de aproximativ 60-70 de zil pe an, în
timp de numărul mediu al zilelor de iarnă este de 50 de zile. Durata medie a intervalului fără îngheţ este de 140 - 160 zile anual
Umiditatea aerului se încadrează în limitele înregistrate la nivel judeţean, cu valori medii anuale de 75%.
Vânturile sunt puternic influenţate în privința direcției și a vitezei de relieful și de amplasarea localității în vecinătatea
Masivelor Piatra Mare și Ciucaș. Ca urmare a acestor condiții, vânturile dominante sunt cele din direcția est, sud-est, cu viteze
medii de 7 m/secundă pe culmi și de 3 m/secundă în zona depresionară/colinară. Alături de acestea se fac simțite și o serie de
vânturi locale – așa numitele brize de munte și Vântul Mare (Mâncătorul de zăpadă) care se manifestă la începutul primăverii.
Vara predomină vânturile oceanice umede din vestul Europei, care determină ploile bogate din acest anotimp. Cantitățile medii
anuale de precipitații variază de la o zonă la alta, fiind în general mai însemnate cantitativ în zona masivelor Piatra Mare și
Ciucaș și mai reduse în zona depresionară în care este amplasat intravilanul localității Săcele. Global, numărul mediu annual
al zilelor de precipitații este de 140 de zile, valoare caracteristică județului Brașov. Precipitațiile cele mai abundente se produc
în general pe parcursul lunilor de primăvară-vară. Pe parcursul verii, ploile torenţiale sunt destul de frecvente, fiind însoţite de
grindină şi trăsnete şi depăşind uneori valoarea de 30-40 l/m2 . Într-o iarnă obişnuită, ninsorile cad aproximativ 35 de zile pe
an, numărul mediu de zile cu straturi de zăpadă fiind de aproximativ 55 de zile în zonele joase și 215 în cazul culmilor montane.1

2.4. Circulaţia
Terenul studiat format din două unități (loturi derivate din parcele prin parcelare-comasare) dispune de front cu
accese pe două, respectiv trei laturi, la sud cu accese din strada Câmpului/ Ocolitoarea Săcele - DN1A și la est și vest accese
din De161 (viitoare stradă) urmând în consecință amenajărea unor accese direct din acest drum de circulație, cu respectarea
reglementărilor specifice (respectarea retragerilor, stabilirea fluxurilor etc.) cu posibilitatea realizării unui rond de circulație
rutieră, favorabil siguranței traficului.

1 https://www.municipiulsacele.ro/
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2.5. Ocuparea terenurilor
Terenul studiat este împrejmuit dar practic neconstruit la momentul de față excepție fiind parcela C.F.104519 pe
care este un solar, iar pe parcela C.F.106978 o construcție provizorie din lemn și un solar, toate construcțiile sunt avute în
vedere pentru desfacere/recuperare, după caz.

2.6. Echipare edilitară
Terenul studiat este practic neconstruit la momentul de față. Activitatea în construcțiile existente pe parcelele sunt de
natura agrara și nu dispune de utilități.
Astfel se constată necesitatea racordării la rețelele edilitare centralizate ale localității sau propunerea unor soluții
alternative care să asigure buna funcționare a viitoarelor investiții.
Alimentare cu apă
Alimentarea cu apă a investiției se face din punctele de racord existente la limita de proprietate (branșamente de
apă), investiția având un branșament de apă pentru consumul menajer și pentru alimentarea și refacerea rezervei de incendiu.
În căminul de apometru (CA) se va monta contorul de apă prevăzut cu doi robineți de sectorizare situați de o parte și
de alta a acestuia. Toate traseele exterioare de alimentare cu apă, vor fi pozate sub adâncimea de îngheţ, într-un pat de nisip.
Branșamentul de apă se va executa din rețeaua de alimentare cu apă publică existentă în strada Câmpului.
Canalizare
Reţeaua exterioară de canalizare se va realiza în sistem separativ în interiorul incintei, existând o rețea pentru
preluarea apelor menajere, o rețea pentru preluarea apelor pluviale de pe acoperiș și o rețea pentru colectarea a apelor
pluviale colectate de pe platforme.
Reţeaua de canalizare menajeră exterioara va fi realizată cu ţevi PVC de tip KG, pozate la pantă minimă pentru
această conductă (0,7%). Pentru tratarea apelor uzate cu conținut de grăsimi rezultate din zonele de preparari alimentare și
condens vitrine frigorifice vor fi prevăzute separatoare de grăsimi tip.ACO Lipumax NS 4 cu debitul de 4l/s din beton montate
îngropat în exteriorul clădirii. Separatoarele trebuie să aibă capacitatea de 400 l de reținere a nămolului. După tratare prin
intermediul separatoarelor de grăsimi, apele uzate vor fi deverasate în reţeaua exterioară de canalizare menajeră. Toate
separatoarele de grasimi vor fi prevazute cu punct de prelevare probe. Apele uzate menajere la descarcarea în rețeaua publică
de canalizare menajera vor respecta condiţiile/parametrii impuși de NTPA002-2005 – Normativ privind condiţiile de evacuare
a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare. Căminele de vizitare se vor realiza din
prefabricate de beton impermeabil, diametru nominal minim 1m.
Apele pluviale de pe platforme (drumuri interioare de acces și parcare autoturisme) se vor colecta cu ajutorul gurilor
de scurgere și a rigolelor, vor fi transportate cu ajutorul unei rețele comune cu cele provenite de pe învelitoare și vor fi
deversate în sistemul de rigole din lungul circulațiilor străzii Câmpului.
Căminele de vizitare se vor realiza din prefabricate de beton impermeabil, diametru nominal minim 1m. Căminele
de vizitare vor fi compuse din: fundaţie de cămin, inel de cămin, inel conic de rezemare, capac de închidere a căminului din
fier turnat şi beton în rame rotunde, capac pentru clasa de circulabilitate D 400 kN, cu deschidere interioară de 625 mm, cu
orificii de aerisire și posibilitate de zăvorâre.
Rețelele de canalizare din incintă se vor descarca în rețeaua de canalizare publică existentă pe strada Câmpului.
Evacuarea apelor pluviale se va face controlat către sistemul de rigole din lungul circulațiilor străzii Câmpului.
Alimentare cu energie electrică
În zonă există rețea de energie electrică LEA 0.4kV pe partea dreaptă a drumului DN 1A în direcția Brașov – Săcele
și pe dreapta drumului DE 161, existând posibilități de racordare la sistemul energetic national.
Telecomunicații
În zona amplasamentului proiectat, Telekom România Communications S.A. are amplasat/pozate rețele de
telecomunicații.
Alimentare cu gaz
Conform avizului nr. 316626987/06.08.2021 RG-DWG, în zona studiată există rețele de gaze naturale.
Pe partea dreaptă și stângă a drumului DN1A în direcția Brașov – Săcele există o conductă de OL, MP, Dn=8 de
distribuție gaze naturale.
Zonele de protecție și de siguranță vor respecta prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018, Legii energiei electrice
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și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului 47/2003 emis de Ministerul Economiei
și Comerțului.
La faza DTAC, se va prezenta un plan de situație cu lucrările propuse pe care va poziționa conducta afectată, hașurând
zona de protecție și de siguranță pe toată lungimea acesteia (de 3 metri stânga – dreapta față de generatoarea exterioară a
conductei pentru imobilele propuse și 0,5 metri pentru lucrările de împrejmuire), cu distanțe și repere față de limita de propietate
și de imobilele proiectate.
Construcțiile propuse nu necesită record la rețeaua existentă.

2.7. Probleme de mediu
Conform Ordinului comun al MAPPM (nr. 214/RT/1999) — MLPAT (nr. 16/NN/1999) și ghidului sau de aplicare,
problemele de mediu se tratează în cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de
amenajare a teritoriului și planurilor de urbanism.
Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu vor fi:
•
Relația cadru natural – cadru construit
Cadrul natural în zona studiată este reprezentat de zona verde perimetrală fiecărui tip de funcțiuni din zona studiată
locuințe/comerț/ unități industriale/ mică industrie/depozite/prestări servicii. Funcținea dominantă fiind de zonă industrială
(nepoluantă), depozite și prestări de servicii.
Terenul nu se află în interiorul zonelor naturale protejate.
•
Evidențierea riscurilor naturale și antropice
În urma studiului zonei s-a constatat că nu este cazul nici de riscuri naturale, nefiind terenuri cu probleme de
alunecare sau inundabile și nici de riscuri antropice.
Nu există deversări care să polueze apa de suprafață.
În prezent pe terenurile reglementate nu se desfășoară activități poluante, poluarea solului fiind infimă și la nivel
superficial.
•
Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare,
ce prezintă riscuri pentru zonă
Intervențiile propuse în cadrul zonei studiate nu vor prezenta riscuri pentru zonă – nici cele edilitare și nici căile de
comunicație propuse.
•
Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție
Conform P.U.G.-ului municipiului Săcele, terenul analizat nu se află sub incidența unei zone de protecție față de
obiective cu valoare de patrimoniu care să necesite protecție specială.
•
Evidențierea potențialului balnear și turistic
Terenul studiat nu se află în vecinatatea unei zone cu potențial balnear, astfel că nu se pune problema evidențierii
unor astfel de trăsături.
Raportul geotehnic nu semnalează riscuri naturale deosebite în zona studiată.
În prezent pe amplasamentul studiat nu există construcții și nu prezintă amenajări cu impact asupra mediului.
Intervențiile viitoare vor avea ca prioritate alegerea celor mai puțin invazive soluții din perspectiva punerii în opera și
exploatării viitoarelor investiții. Păstrarea a cât mai multe dintre elementele valoroase aflate pe terenuri va face obiectul unor
lucrări de peisaj adecvate după caz prin protejare/replantare/înlocuire.
Calitatea vieții și standardele de viată ale comunității locale nu vor fi afectate negativ de punerea în practică a
proiectului, în condiții normale de funcționare.
Gospodăria deșeurilor generate pe amplasament: investiția propusă nu este generatoare de deșeuri cu un anumit regim.
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 amplasament 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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Poziționarea 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).

2.8. Necesități și opţiuni ale populaţiei
Obiectivul principal al documentației de urbanism este reglementarea din punct de vedere urbanistic a loturilor
studiale care la momentul de față au parțial funcțiunea de zonă industrială, depozitare și prestări servicii și parțial funcțiunea
de zonă rezidențială, înconjurate în cea mai mare parte de terenuri pe care se află construite locuințe unifamiliale, considerând
astfel că este oportună o zonă de activități suplimentare cum sunt cele de comerț, depozitare și servicii.
Potențialul de creștere economică a zonei și politicile de dezvoltare ale orașului sunt favorabile dezvoltatorilor
serviciilor.
În fața disfuncționalităților evidențiate cu care se confruntă zona opțiunile proprietarilor converg în câteva direcții
majore:
• Stabilirea unor reglementări urbanistice corespunzătoare funcțiunii dorite, compatibile cu funcțiunile stabilite prin
P.U.G. – ul municipiului Săcele;
• Soluționarea echipării tehnico edilitare;
• Asigurarea acceselor carosabile și pietonale la teren;
• Asigurarea de reglementări/măsuri care să înlăture orice poluare posibila a zonelor învecinate, ce ar putea fi cauzată
de noua utilizare a terenului analizat.
Proiectantul consideră oportună realizarea investiției propuse deoarece va influența favorabil zona de dezvoltare.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
Prin prezentul regulament de urbanism se produc următoarele modificări:
- se schimbă funcțiunea terenurilor analizate definind două zone funcționale ZC – zonă de
comerț și servicii și ZD – zonă depozitare și prestări servicii;
- loturile rezultate prin dezmembrare și comasare vor face parte din intravilanul localității;
- se redimensionează și repoziționează drumul de acces De161 conform planșei de
reglementări prin operațiuni notariale de dezmembrare și comasare astfel încât să poată
răspunde cerințelor zonei;
- se redimensionează str. Câmpului conform planșei de reglementări prin operațiuni
notariale de dezmembrare și comasare astfel încât să poată răspunde cerințelor zonei.
Construirea poate fi realizată în conformitate cu următorul Regulament:
Tipuri de subzone permise:
ZC – zonă de comerț și servicii
ZD – zonă depozitare și prestări servicii.

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
Studiile de fundamentare (actualizare topografică, studiu geotehnic de ansamblu, studiu de trafic etc.) ale căror
concluzii au condiționat organizarea urbanistică ulterioară a proiectului.
În abordarea sistematică a analizei teritoriului, în scopul valorificării potențialului terenului studiat, s-au avut în vedere:
•

poziția în teritoriu, față de oraș și împrejurimi;

•

raportul cu sistemele de circulație majore ale orașului;

•
•

necesitătile funcționale ale zonei și orașului;
definirea măsurilor de corectare ale zonei, pentru realizarea noilor soluții de urbanism propuse, odată cu menţinerea
elementelor favorizante;
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asigurarea unor condiții superioare de viață și de standard funcțional superior, atât pentru locuitori ai acestei zone, cât
și pentru lucrătorii viitori ai zonei;

3.2. Prevederi ale PUG / PUZ aprobate
Prin documentație se corelează prevederi ale PUG-ului în valabilitate, ale noilor reglementări din PUZ-urile avizate
și aprobate al Muncipiului Săcele, raportând inclusiv la PUZ-ul aprobat anterior pe amplasamentul studiat, dar se vor face și
corelări cu situația actuală, în care noile dezvoltări imobiliare cât și din cele viitoare vor influența expansiunea căilor de
comunicație în vecinătatea nord.

3.3. Valorificarea cadrului natural
Se vor exploata posibilitățile de valorificare ale cadrului natural, respectiv instaurarea/refacerea plantației de
aliniament de pe Ocolitoarea Săcele DN1A, prin încurajarea amenajărilor de spații verzi care să îngrădească spațiile astfel încât
să fie protejate și orientate către nevoile cetățenilor din zonă.

3.4. Modernizarea circulaţiei
Se are în vedere modernizarea circulației conform documentațiilor întocmite pentru această zonă, pentru a putea
realiza conexiuni atât la nivel auto, cât și pietonal, dar și în ceea ce privește transportul public (se vor face conexiunile astfel
încât traficul generat de noua dezvoltare să nu impiedice traficul de tranzit din zonă etc.). Accesul auto pe teren se va face atât
pe latura sudică din strada Câmpului (DN1A) pentru autovehicule transportoare grele (TIR) și pietoni și de pe latura
estică/vestică din Drumul De161 (un acces pentru autovehicule ușoare și pietoni). Tot prin aceasta cale se va face conexiunea
autovehicule grele pentru zona depozitare dezvoltata în estul amplasamentului.
Parcarea autovehiculelor se va realiza în incintă, la nivelul solului, respectându-se prevederile HG nr. 525 și a normelor
locale (se vor prevedea 222 locuri de parcare, conform prevederilor din planșa de Reglementari Urbanistice). Accesele
principale în clădire se vor realiza pe latura de sud-est din zona parcării principale. Astfel terenul privat IE 102325 cale de
acces auto a zonei rezidențiale din nord va fi folosită pietonal pentru evacuare. Organizarea de șantier se va rezolva în limitele
terenului studiat.
Totalul locurilor de parcare este de 223 respectiv 207(zona comercială) + 16(zona depozitare), din care 4% conform
NP 051-2012 (Revizuire NP 051/2000), dintre acestea 9 (zona comercială) + 1(depozitare) vor fi locuri de parcare destinate
persoanelor cu dizabilități, și sunt propuse a fi poziționate în proximitatea intrărilor, conform planului de situație anexat
documentației total. Andocările/parcările pentru vehiculele proprii și personalul de deservire va fi localizat conform zonelor
de activitate vor fi adaptate tehnologiei proprii și vor fi incluse, după caz, numărului prevăzut din regulamente.

DESTINAȚIE PARCĂRI
Zona Comercială + servicii
Zona Depozitare + servicii
Total

Total parcare
207 - aprox.
16 - aprox.
223 - aprox.
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3.5. Zonificarea funcţională

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare
Alimentare cu apă și canalizare (inclusiv apa de incendiu)
În zona Vest a amplasamentului studiat pentru Centrul Comercial în prezenta documentație tehnică de
fundamentare, operatorul regional Compania Apa Brașov are în funcțiune rețele centralizate de alimentare cu apă, și canalizare
centralizate. Alimentarea cu apă potabilă a centrului comercial și al depozitului alăturat se va face din rețeaua de distribuție
existentă. Pentru cele două zone Est și Vest ale inițiatorului PUZ se vor prevedea alimentări/racordări distincte.
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Evacuarea apelor uzate menajere
Apele uzate menajere de la centrul comercial se vor evacua prin rețele de canalizare în colectorul de canalizare menajeră.

Evacuarea apelor pluviale
Evacuarea apelor pluviale se va face controlat din bazinul de retenție, după terminarea ploii, astfel încât încărcarea
hidraulică în rețeaua de canalizare să nu pericliteze funcționarea în condiții optime a canalizării stradale.
Adițional pe amplasamentul EST (hală depozitare):
Apă + canalizare: branșament apă existent actual de 1 țol cu posibilitatea de extindere până la 4 țoli.
• apă pluvială de pe depozit va fi colectată prin jgheaburi într-un bazin de retenție de 15 mc
• 2 grupuri sanitare (toaletă femei și bărbați, separat)
Adițional pe amplasamentul EST (hala depozitare):
Acces/drum: ambele accese solicitate rămân valabile

Alimentare cu energie electrică și rețele locale aferente
Alimentarea cu energie electrică se va face în baza unei studiu de soluție

.
Puterea absorbita [P] este 754,68 kW iar Puterea aparentă [S] este 943,35 kVA.
Avizul de amplasament se va elibera numai după reavizarea studiului de soluție și eliberarea avizului tehnic de racord.
Odată cu repoziționarea De 161, se va considera inclusiv devierea rețelelor de pe această stradă.

Adițional pe amplasamentul EST (hală depozitare):
Electricitate + date: consumatori: instalație de climatizare de 35 kW
linie de ambalat de 10 kW
iluminat interior și exterior 2 kW
date: internet
Alimentare cu gaze naturale și încălzirea
Se încurajează studierea alimentării cu energie termică și prin soluții alternative. Soluția abordată nu necesită
extinderea rețelelor de gaze.
Aditional pe amplasamentul EST (hală depozitare):
Gaze: fără (temperatura de lucru interior 3-5 grade C)
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3.7. Protecţia mediului
Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului conform anexa 1 din Hot. NR.
1076/2004
1. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire, în special la:
a) Gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte
amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor
În cadrul acestui program, pentru zona studiată în cadrul P.U.Z.-ului, propunerile de urbanism au prevăzut:
- Asigurarea unor accese corespunzătoare pe parcelă;
- Echiparea tehnico - edilitară corespunzătoare.
Planul Urbanistic Zonal stabileşte strategia şi reglementările necesare rezolvării problemelor de ordin funcţional,
tehnic şi estetic din cadrul zonei studiate.
Studiul are în vedere următoarele categorii de probleme:
- Amenajarea urbanistică a teritoriului considerat;
- Stabilirea limitelor de implantare a viitoarelor construcții și folosirea optimă a terenului;
- Asigurarea relațiilor funcționale și estetice cu vecinătățile;
- Asigurarea echipării tehnico - edilitare a zonei: alimentarea cu apă, canalizarea, sistemul de încălzire, alimentarea
cu energie electrică;
- Reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului.
Planul Urbanistic Zonal, va fi organizat la standarde ridicate prin amenajarea corespunzătoare a întregii parcele.
Astfel, această etapă se constituie într-o premisă a unei dezvoltări ulterioare a acestei zone.
b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează
sau care derivă din ele;
Planul urbanistic zonal va fi inclus în următoarele planuri existente:
-P.U.G. municipiu Săcele;
- Planuri topografice întocmite în vederea realizării P.U.Z.-ului și a stabilirii limitei de proprietate;
- Planurile anexă la avizele emise de administratorii rețelelor de utilități.
c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva
promovării dezvoltării durabile.
Proiectul propus pe amplasament se aliniază proiectelor de dezvoltare durabilă a zonei și se încadrează specificului
zonei.
Orice posibilă sursă de poluare se va analiza cu cea mai mare atenție, astfel încât simultan cu apariția acesteia este
analizată și proiectată soluția constructivă sau măsura organizatorică necesară eliminării acesteia.
d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program:
Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, între proiectant și propietarul terenului, pentru acestă zonă se
prevede realizarea unei unui centru comercial de tip hypermarket (Kaufland) și a unei zone de depozitare, Clădirea principală
va avea regimul de înălțime parter înalt + etaj retras și va avea destinația de spațiu comercial. Construcțiile vor fi amplasate
în conformitate cu reglementările stipiulate în documentația de față.
Nu se pun probleme deosebite din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protecției mediului. În zona studiată
nu se vor amplasa, activități sau funcțiuni poluante.
Este obligatorie sistematizarea rețelelor pe culoare stabilite pentru utilități.
Nu au fost identificate probleme de mediu relevante în zonă.
relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu (de exemplu,
planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor)
Așa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanentă pentru activitatea de gestionare a deșeurilor produse
în perimetrul zonei studiate. Se evidențiază existența la ora actuală a funcționării serviciului de colectare a deșeurilor menajere
de pe raza municipiului Săcele.
Se evidențiază de asemenea faptul că necesarul de apă se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea
consumurilor cât și a condițiilor de evacuare a apelor reziduale făcându-se prin avizele solicitate de către beneficiar la instituțiile
abilitate.
Planurile si programele pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu ce se vor elabora în
continuare, legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor dolicitate de către beneficiar la instituțiile abilitate.
În vederea protecției mediului se vor prevedea următoarele:
e)
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- racordul la utilitățile existente în zonă;
- depozitarea deșeurilor menajere în pubele și containere etanșe realizate din materiale necorodabile, amplasate în
spații special amenajate;
- realizarea de zone verzi plantate, eventual tratate peisager;
- nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere și nu se vor depozita deșeuri menajere, în afara rețelelor și
spațiilor special destinate;
- protecția calității apelor:
Surse de poluanți pentru apa freatică:
Apele menajere vor fi preluate de calizarea propusă pentru această zonă.
Evacuarea apelor pluviale se va face controlat către sistemul de rigole din lungul circulațiilor străzii Câmpului.
- Protecția aerului:
Încălzirea și răcirea spațiilor se va realiza prin intermediul unui ansamblu de climatizare cu pompa de căldura
aer-apă integrată, cu funcționare pe curent electric.
gospodărirea deșeurilor:
Deșeurile manajere vor fi depozitate în pubele care vor fi ridicate și golite de către o firmă specializată, în baza unui
contract de servicii.
2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:
a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor;
Nu au fost identificate efecte nocive sau poluanți astfel că nu putem vorbi de o durată sau de o frecvență a acestora.
b) natura cumulativă a efectelor;
Nefiind identificate efecte asupra mediului nu putem vorbi de o natură cumulativă asupra mediului. Avându-se în
vedere impactul redus asupra mediului a funcțiunilor propuse, prin gestionarea conformă cu normativele de mediu a
tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectați, se consideră că nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot
influența amplasamentul și vecinătățile.
c) natura transfrontieră a efectelor;
Nu este cazul.
d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor);
Nu se pune problema unor conflicte între funcțiuni astfel că nu vom avea niciun fel de riscuri pentru
sănătatea umană sau mediu.
e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potential afectate);
Nu s-au identificat efecte asupra mediului.
f)
valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat;
Suprafeţele terestre aparţinând domeniului public nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic,
faunistic, forestier şi de altă natură, care să necesite instituirea regimului de rezervaţie ştiinţifică ca să rămâna în proprietate
publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 236/2000.
(i)
caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;
Nu este cazul.
(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului;
Nu vor exista depășiri ale limitelor impuse de normativelor în vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate
astfel încât se iau toate măsurile eliminării acestora, încă din etapa de proiectare.
(iii) folosirea terenului în mod intensiv;
Necesitatea păstrării în zonă a unui nivel de ocupare a terenului corespunzător. Folosirea terenului pentru dezvoltarea
zonei de comerț și depozitare se va realiza în parametrii normali de utilizare, nu se pune problema utilizării acestuia în mod
intensiv.
g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau
internaţional.
Nu este cazul.
Construirea se va face în conformitate cu Regulamentul de Urbanism Propus prin prezenta documentație de tip
Plan Urbanistic Zonal.
Prin elaborarea prezentului PUZ se urmărește stabilirea principalelor elementelor de regulament cu privire la
organizarea unei zone industriale (nepoluante). Astfel, pentru protecția mediului s-a urmărit realizarea următoarelor deziderate:

•

O relaționare cât mai firească în cadrul localității;
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•

S-au prevăzut limitări în ce privește folosirea terenului în mod intensiv prin următoarele pârghii care stau la
îndemina urbanistului și autorităților locale:
- Stabilirea unor indici maximi de ocupare a terenului;
- Stabilirea unor aliniamente maxime sau obligatorii;
- Menținerea unui procent de min. 20% destinat zonelor verzi, modul de distribuire se va studia la faza de
proiect existând posibilitatea funcționalizării teraselor acoperisului în scopul acoperirii necesarului de spațiu
verde în cazul în care acesta nu poate fi asigurat în totalitate la sol;
- Se va urmari ca spatiile verzi sa fie amplasate in corelatie cu functiunile protejate din cadrul ansamblului, pe
care le va solutiona peisagistic si ambiental

•

În ce privește gospodărirea deșeurilor s-au prevăzut următoarele măsuri care fac referire la cele două perioade
distincte de realizare a obiectivului:

Deșeurile rezultate în perioada de executare a lucrărilor
Deșeurile produse în timpul execuției lucrărilor se referă la pamântul excavat pentru executarea fundațiilor și
realizarea drumurilor de acces sau a platformelor. Stratul de sol fertil va fi decopertat și depozitat corespunzător pentru a putea
fi folosit ulterior la amenajarea unei zone verzi în jurul amplasamentului sau în altă locație unde va fi nevoie. Deșeurile
nevalorificabile și nepericuloase rezultate din construcție vor fi stocate pe amplasament în condiții de siguranță pentru mediu
și sănătate umană și vor fi eliminate prin depozitare finală la locul desemnat de autoritățile locale. Deșeurile valorificabile
rezultate din construcție vor fi stocate pe amplasament în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea populatiei și vor fi
predate la unități specializate în vederea valorificarii acestora.

a.

Deșeurile rezultate în perioada de operare a obiectivului
Amplasamentul va genera deșeuri menajere, care vor fi colectate în recipienți din PVC și periodic sunt eliminate
prin serviciul de salubritate al localității, cu care titularii vor avea contract. În ce privește poziționarea 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).
Pe amplasamentul centrului comercial lângă accesul secundar din drum De161 (viitoare strada) cât și pe
amplasamentul care deservește zona de industrie și depozitare se va amenaja câte o zonă pentru colectarea deșeurilor în mod
selectiv - o platformă pe care vor fi amplasate europubele.

b.

3.8. Obiective de utilitate publică
Terenul care face obiectul documenției este în proprietate privată, iar accesul pe teren se realizează din străzi aflate în
domeniul public, DN1A / Str. Câmpului și drum De161 (viitoare strada) conform planului “Analiza – Regim juridic propus”
(plan U04.1).
Pentru modernizarea intersecției (prin amplasarea unui rond de circulație) dintre Str. Câmpului și drum De161
(viitoare strada) este necesară cedarea unei suprafețe de teren domeniului public.

4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE
În vederea stabilirii categoriilor de intervenții, a reglementărilor și restricțiilor impuse au fost efectuate analize
aprofundate cu privire la:
• încadrarea în Planul Urbanistic General
• corelarea cu tendințele urbanistice existente - documentațiile de urbanism aprobate în vecinătatea amplasamentului
studiat din punct de vedere funcțional, circulații și echipare edilitară, etc.;
• tipul de proprietate și circulația terenurilor;
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4.1. Strategie de dezvoltare urbană
Obiectivul propus prin actuala documentație de urbanism PUZ se va realiza în acord cu tendințele actuale de dezvoltare
a zonei și se va integra din punct de vedere funcțional, arhitectural și estetic cu caracterul actual al zonei și cu fondul construit
existent.
PUZ-ul nu este o fază de investiţie, ci o fază premergătoare realizării investiţiei. Acesta va fi început/inițiat prin
avizarea Studiului de Oportunitate în cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism. Prevederile PUZ-ului se realizează etapizat, pe
probleme prioritare, menite să răspundă direct necesităţilor de dezvoltare a zonei.
Proiectul propus are ca scop rezolvarea relaționării dintre sistemul de spații verzi, sistemul de circulații existent și
cadrul construit existent incluzând contextul funcțional (caracteristica mai largă a zonei fiind de mixitate funcțională) alcătuind
situația existentă considerând totodată prevederile sau sugestiile planurilor sau proiectelor de specialitate elaborate anterior
acestei documentații ca jucând rolul de pivot între existent pe de o parte și propunerea de față, pe de altă parte.
Prin regulamentul propus se urmăreşte refuncţionalizarea terenului prin trecere lui din subzona actuală de folosire rezidențial, teren neamenajat etc.- astfel încât să se integreze în tendinţele de dezvoltare ale zonei (zona mixtă marcată și în
această propunere prin alocarea terenului către comerț/servicii/depozitare) şi, ca o consecință, unificarea morfologiei şi a
imaginii urbane mixtă a zonei. Zonei verzi i se va acorda o importanță deosebită, procentul de verde la sol de 20% minim va
fi sustinut cu plantaţie de arbori. Totodată arborii ce vor fi extrași de pe terenurile amenajate vor fi replantaţi, sau după caz
inlocuiţi la paritate, pe zonele verzi nou constituite.

4.2. Prognoza de compoziţie urbană: POT și CUT justificat
Ţinându-se cont de evoluţia zonei confirmată prin modificările aduse PUG-ului prin PUZ-ul aprobat anterior pe
amplasament și confirmată de noile propuneri din PUG-ul în curs de elaborare, prin documentaţii de urbanism ulterioare cât şi
de tipologia funcţională şi arhitecturală a imobilelor construite şi preconizate a fi construite în zonă, propunerea de compoziţie
urbană şi de edificare (aşa cum reiese din aplicarea indicatorilor urbanistici) este întocmită astfel încât să asigure integrarea
noii soluții în dezvoltarea locală.
Astfel au fost tratate următoarele categorii generale de probleme:
• Realizarea unei dezvoltări urbane corelată cu necesitățile actuale ale pieței, cu legislația în vigoare și cu tendințele
de dezvoltare urbană ale orașului;
• Zonificarea funcţională a terenului în suprafaţă de aprox. 2,0 ha;
• Valorificarea punctelor tari, competențelor distinctive și oportunităților terenului;
• Schimbarea funcțiunii din zonă prin conversia zonelor de dezvoltare agricole și locuințe în zonă destinată comerțului
și serviciilor, zonă verde, parcări etc .
• Statutul juridic al terenurilor;
• Lucrări de amenajare a terenului;
• Măsuri de protecţie a mediului;
• Reglementări specifice detaliate - permisiuni şi restricţii – incluse în Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.)
aferent PUZ-ului ulterior elaborat. Din această perspectivă se propune reconformarea zonei studiate prin reconversia UTR-ului
din PUG-ul aprobat în subzona situată în afara zonei centrale cu funcţiunea de pol urban, cu următoarele utilizări funcționale
specifice:
•
•
•
•
•
•

Centru comercial de factură urbană, galerii comerciale.
Servicii profesionale, colective şi personale, servicii specializate pentru comerţ si pentru funcţionarea unei zone cu
caracter central, pentru educatie, sanatate, întreţinere si îngrijire corporală şi grupuri sanitare;
Alimentaţie publică: restaurant, bistro, fast-food, cantină, cofetărie, cafenea, bar, club;
Parcaje;
Birouri,
Funcțiuni specifice zonei, hale depozitare, etc.
Adițional pe amplasamentul EST(hală depozitare):
Descriere flux tehnologic al halei: 450 mp depozit de cartofi, 180 mp spațiu de ambalare
mărimea halei 42x15
personal maxim 6 persoane sezoniere
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Materialele folosite la realizarea construcțiilor aferente centrului comercial alese de beneficiar/arhitect vor fi de
calitate superioară urmârind să dea calitatea corespunzătoare zonei publice astfel constituită precum și o reziliență sporită
necesar a suporta traficul de persoane și mărfuri tranzitate.

Se prevăd următoarele operațiuni de parcelare și comasare:

* proprietati Primaria Municipiului Sacele
** terenuri aferente străzilor secundare De161 (viitoare stradă) si străzii Măcesului
Se prevăd următorii indicatori/parametrii urbanistici:
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Se prevăd următoarele retrageri minime:
ZC – zonă de comerț și servicii:
spre nord retragerea va fi de minim 10.00 m din axul str. Măceșului;
spre sud retragerea va fi de minim 22.50 m din axul str. Câmpului Ocolitoare Săcele;
spre est retragerea va fi de minim 24.40 m din axul străzii propuse ce modifică drumul de acces De161 – str.
Gorganului;
spre vest retragerea va fi de minim jumătate din înălțimea la cornisă, dar nu mai puțin de 3.00 m de la limita de
proprietate.
se admit locuri de joacă și amenajări urbanistice (pergolă, mobilier urban pe zona rezultată între aliniere și
aliniament cu condiția de a nu fi acoperite și/sau închise);
se admit construcții provizorii tip cabină de poartă pe zona rezultată între aliniere și aliniament.
ZD – zonă depozitare și prestări servicii:
spre nord retragerea va fi de minim jumătate din înălțimea la cornisă, dar nu mai puțin de 3.00 m de la limita de
proprietate.
spre sud construcțiile propuse vor fi amplasate pe aliniament sau retras față de acesta;
spre est retragerea va fi de minim jumătate din înălțimea la cornisă, dar nu mai puțin de 3.00 m de la limita de
proprietate.
spre vest retragerea va fi de minim 19.00 m din axul străzii propuse ce modifică drumul de acces De161– str.
Gorganului;
se admit construcții provizorii tip cabină de poartă pe zona rezultată între aliniere și aliniament.

4.3. Consecințe economice și sociale la nivelul UAT
Imaginea publică a zonei este o descriere atât a modului în care instituţiile publice, ansamblurile de locuit și peisajul
urban sunt percepute de către cetăţeni, cât şi a modului în care reprezentanţii managementului public dar și investitorii privați
doresc să fie percepută această imagine prin produsele şi serviciile oferite publicului realizate şi furnizate clienţilor.
La nivelul unității administrativ-teritoriale, prin noua investiție se aduc beneficii pentru locuitori (ca o consecință
socială), atât prin realizarea complexului comercial, care va deservi local zona, cât și prin amenajările peisagere de „curățire”
a zonei acum neamenajată și lăsate în paragină, cât și prin noile reglementări rutiere și semnalistică rutieră pe care investiția o
va aduce.
Toate acestea vor conduce către o imagine mai bună a zonei, către un trafic mai fluent și mai sigur pentru pietoni (prin
instituirea unor treceri de pietoni bine semnalizate).
La nivelul zonei, nu există (până în prezent) zone de retail de o astfel de anvergură, care să deservească locuitorii,
produsele noului magazin, aduc o notă de noutate în întreaga zonă.
La nivel economic, expansiunea zonelor de retail în întreaga zonă, este doar o încercare timidă de a-și dinamiza
afacerile, puținii retaileri reușind să-și atingă targhetul promis cliențiilor.
La nivel social sunt salutare apariția unor zone de deservire a grupelor de vârstă defavorizate, prin structuri
educaționale și de îngrijire a sănatății.
Din punct de vedere juridic, terenul studiat este liber de orice sarcini și nu face obiectul nici unui litigiu. Noile realități
și tendințe de dezvoltare urbană confirmă perspectivă conturată pentru această zonă de a susține dezvoltarea unor funcțiuni de
interes municipal și de trasformare și consolidare într-un punct major de interes, de tip zonă de dezvoltare, care va prelua
presiunea pusă pe alte zone accesibile ale orașului pentru dezvoltarea unor complexe funcționale ce necesită suprafețe foarte
mari de teren, ce permit concentrări mari de vizitatori, aprovizionare intensă prin mijloace de transport rutier de mare capacitate
care reclamă infrastructuri mari de trasport, imposibil de asigurat în țesutul urban al unei zone centrale, care încorporează și
păstrează în ele evoluția urbană a orașului.
Conversia acestei zone va avea consecinţe pozitive din punct de vedere economic şi social deoarece va conduce în
final la conturarea zonei ca zonă multifuncțională/mixtă cu accent pe dotări de interes municipal, cu un impact pozitiv asupra
imaginii generale a acestei părți a orașului, fără degradări ale mediului înconjurător.
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4.4. Categorii de costuri
Compania Kaufland ce dorește dezvoltarea complexului comercial, va suporta toate cheltuielile ce decurg din
realizarea investiției, cheltuieli ce țin de imobilul deținut și amenajările aferente. Toate cheltuielile vor fi direcționate către:
•

Costurile cu elaboararea tuturor documentelor necesare aprobării PUZ-ului și obținerii Autorizației de Construire
ce vor sta la baza realizării investiției și aplicării și monitorizării tuturor prevederilor din actele oficiale ce sunt
aferente celor două documente amintite anterior;

•

Realizarea unei dezvoltări urbane coerente, corespunzătoare cu obiectivele centrului comercial și cu necesitatile
populației;

•

Zonificarea funcţională echilibrată a terenului;

•

Lucrări de amenajare a terenului, respectiv: - realizarea de accese și semnalistica aferentă; - împrejmuiri dacă este
cazul; - amenajarea de platforme pentru parcaje; - amenajarea peisagistică a spațiilor verzi propuse; - plantarea
cu arbori și arbuști conform normelor în vigoare; - realizarea marcajelor și indicatoarelor pentru accesele de pe
cele două străzi adiacente, dacă este cazul și dacă autoritățile o impun; - realizarea branșamentelor pentru
conectarea la rețelele edilitare ale zonei; - realizarea măsurilor de publicitate (pilon, totem, panouri etc);

•

Realizarea construcțiilor aferente dezvoltării;

•

Măsuri de protecţie a mediului.

Pe de altă parte autoritățile locale vor suporta costurile ce decurg din:
• cheltuieli cu personalul angajat în instituțiile ce analizează, avizează și aprobă documentațiile necesare
obținerii și implementării investiției;
• orice amenajare ce decurge din reorganizarea circulației publice, dacă aceste prevederi sunt impuse în proiecte
ale primăriei;
• orice expropiere ce decurge din dezvoltarea tramei stradale (obiectivele de utilitate publică).
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PLAN URBANISTIC ZONAL
REGULAMENT LOCAL DE
URBANISM
În scopul:

Întocmire și avizare PUZ
COMPLEX COMERCIAL SI HALE DE PRODUCTIE SI
DEPOZITARE

Adresa:
- nr. cad. 106978 situat în str. Câmpului, loc. Săcele, jud. Brașov;
- nr. cad. 102324 situat în, loc. Săcele, jud. Brașov;
- nr. cad. 102323 situat în, loc. Săcele, jud. Brașov;
- nr. cad. 104519 situat în, loc. Săcele, jud. Brașov.
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FAZA DE PROIECTARE:
PLAN URBANISTIC ZONAL

TITLUL LUCRĂRII:
PUZ - COMPLEX COMERCIAL SI HALE DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE

AMPLASAMENT:
- nr. cad. 106978 situat în str. Câmpului, loc. Săcele, jud. Brașov;
- nr. cad. 102324 situat în, loc. Săcele, jud. Brașov;
- nr. cad. 102323 situat în, loc. Săcele, jud. Brașov;
- nr. cad. 104519 situat în, loc. Săcele, jud. Brașov.

BENEFICIAR:
KAUFLAND ROMANIA S.C.S.

Proiectant general:
S.C. ALLIED ENGINEERS GRUP S.R.L.

Urbanism:
S.C. ARHITECȚI G402 S.R.L.
S.C. A26 QUARTET STUDIO S.R.L.

DATA:
02.2022
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ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
Art. 1. Regulamentul Local de Urbanism este o documentaţie cu caracter de
reglementare, care conţine prevederi referitoare la modul de utilizare a
terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul unei
zone studiate.
Art. 2. Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter
director, iar prevederile sale permit autorizarea directă.
Art. 3. Regulamentul local de urbanism cuprinde și detaliază prevederile
referitoare la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă
admisă, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.), procentul de ocupare a
terenului (P.O.T.), retrageri față de aliniament și limitele laterale și
posterioare ale parcelei, caracteristici arhitecturale ale clădirilor, materiale
admise.
Art. 4. Normele menţionate în prezentul Regulament Local de Urbanism au
fost elaborate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Capitolul I – PRESCRIPȚII GENERALE
Pentru întocmirea prezentului Regulament au fost obținute următoarele documente:
- Aviz de principiu Favorabil al Compania Apa Brasov – nr. 1711 din 02.08.2021;
- Aviz Favorabil de Principiu PUZ al Distrigaz Sud Retele – nr. 316626987 din 06.08.2021;
- Aviz Condiționat al S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONES S.A. – nr. 420BV
din 09.07.2021;
- Negatie I.S.U. „Țara Bârsei” al jud. Brașov – nr. 1812832 din 29.07.2021;
Conform Certificatului de Urbanism nr. 93 din 02.03.2021 și Avizului de Oportunitate
nr. 6 din 07.07.2021, eliberate de primăria Municipiului Săcele, proprietățile care fac
obiectul de studiu P.U.Z. se află în intravilanul mun. Săcele, fiind încadrate în zona PUG
UTR 15 - zonă unități industriale, mică industrie, depozite, prestări servicii și parțial
conform PUZ - zonă de locuințe și funcțiuni complementare.
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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 specifice.

•
•

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, acestea fiind un dat;

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:

•

Se va asigura accesul dintr-un drum public, în cazul de față din drumul De161 și drumul national DN1A, care
reprezintă legatura directă între zona studiata și municipiul Săcele precum și Municipiul Brasov. Amplasarea
construcțiilor față de drumul de acces auto în zonă trebuie să respecte profilul transversal caracteristic al drumurilor
cu retragerile impuse de acestea. (vezi planșa U04). Zona de protectie a drumului national DN1A-12,50m din axul
drumului

Recomandări privind organizarea circulației:

•

Se va ține seama de seria de standarde pentru lucrări de străzi 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 corela cu programul de construcții și instalații, respectându-se
prevederile tehnice de execuție din normative și standarde de 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 parcelelor odată comasate și studiate care vor fi reglementate
urbanistic și care vor avea în vedere accesul la un drum public sau alee carosabilă cu lățimea minimă de 6,00m.

•

Prin parcelarea terenului astfel obtinut, 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 spațiile
destinate pietonilor: trotuarele, pietonalele, aleile precum si spatiile verzi conform reglementarilor.

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 conform reglementarilor.

•

Împrejmuirile respectiv formulele de delimitare a spatiilor public/privat se vor înscrie în aceeași gramatică
ornamentală cu restul construcției.
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Prin prezentul regulament de urbanism se produc următoarele modificări:
- se schimbă funcțiunea terenurilor analizate definind două zone funcționale ZC – zonă de
comerț și servicii și ZD – zonă depozitare și prestări servicii;
- se redimensionează și repoziționează drumul de acces De161 conform planșei de
reglementări.
Construirea poate fi realizată în conformitate cu următorul Regulament:
Tipuri de subzone permise:
ZC – zonă de comerț și servicii.
ZD – zonă depozitare și prestări servicii.

Capitolul II – UTILIZARE FUNCȚIONALĂ
Art. 1 - Utilizări permise
ZC – zonă de comerț și servicii:
- complex comercial cu spații comerciale comasate;
- administratie, birouri;
- spații comerciale;
- restaurant, baruri, cofetării, cafenele, zonă de grătar etc.;
- comerț cu amănuntul;
- spații pentru alimentație publică;
- showroom pentru produse de larg consum;
- parcaje la sol și/sau multietajate, semi-îngropate și/sau subterane;
- spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
- spații plantate;
- construcții pentru echipare tehnică;
- rețele tehnico – edilitare;
- împrejmuiri vegetale;
- împrejmuiri cu rol de izolare fonica;
- construcții și amenajări pentru funcțiuni compatibile sau necesare bunei
funcționări a zonei;
- locuri de joacă, sport și recreere în spații acoperite sau neacoperite;
- construirea în subteran este permisă pe maxim 80% din suprafața parcelei;
- construirea în subteran a unui subsol general pentru clădirile supraterane;
- sisteme de creștere a performanței energetice a clădirilor;
- platforme de precolectare a deșeurilor urbane.
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ZD – zonă depozitare și prestări servicii:
- activități industriale și productive nepoluante;
- unități depozitare, spații depozitare materiale aferente activității de bază;
- depozitare en-gros;
- administratie, birouri;
- activități productive și de servicii, activități manufacturiere;
- ambalarea, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse;
- parcaje la sol și/sau multietajate, semi-îngropate și/sau subterane;
- spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
- spații plantate;
- construcții pentru echipare tehnică;
- rețele tehnico – edilitare;
- împrejmuiri vegetale;
- împrejmuiri cu rol de izolare fonica;
- construcții și amenajări pentru funcțiuni compatibile sau necesare bunei
funcționări a zonei;
- construirea în subteran este permisă pe maxim 80% din suprafața parcelei;
- construirea în subteran a unui subsol general pentru clădirile supraterane;
- sisteme de creștere a performanței energetice a clădirilor;
- platforme de precolectare a deșeurilor urbane.
Art. 5 - Utilizări permise cu condiționări
ZC (zonă de comerț și servicii) + ZD (zonă depozitare și prestări servicii):
- dispuneri de panouri de afișaj și totemuri vor respecta prevederile Legii 185/2013
privind amplasarea și autorizarea mijlocelor de publicitate, republicată în temeiul art.
VIII din Legea nr. 154/2017;
- la faza D.T.A.C. se va solicita aviz de securitate la incendiu pentru investițiile
(obiectivele) care intră sub incidența HG nr.1739/2006, modificat cu HG nr.19/2014;
- construcții cu caracter provizoriu de orice natură, inclusiv cele pentru organizarea
executării lucrărilor, pe durată determinată, cu respectarea legislației în vigoare;
- se admit platforme ecologice de selectare a deșeurilor urbane cu condiția obținerii
avizului Direcției de Sănătate Publică;
- se admit stații de încărcare/reîncărcare vehicule electrice cu condiția obținerii
avizelor necesare conform legislației în vigoare.
Art. 6 - Interdicții permanente
ZC (zonă de comerț și servicii) + ZD (zonă depozitare și prestări servicii):
- locuințe individuale sau colective;
anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și/sau subzistență.
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Capitolul III – CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A
CONSTRUCȚIILOR
Art. 7 - Criterii generale de amplasare, principii și norme pe tipuri de dotări
ZC (zonă de comerț și servicii) + ZD (zonă depozitare și prestări servicii):
- asigurarea acceselor pietonale, carosabile și a spațiilor de parcare;
- asigurarea echipării tehnic-edilitare;
- asigurarea condițiilor în exploatare.
Art. 8 – Retrageri minime obligatorii
ZC (zonă de comerț și servicii):
- spre nord retragerea va fi de minim 10.00 m din axul str. Măceșului;
- spre sud retragerea va fi de minim 22.50 m din axul str. Câmpului Ocolitoare
Săcele;
- spre est retragerea va fi de minim 24.40 m din axul străzii propuse ce modifică
drumul de acces De161 – str. Gorganului;
- spre vest retragerea va fi de minim jumătate din înălțimea la cornisă, dar nu mai
puțin de 3.00 m de la limita de proprietate.
- se admit locuri de joacă și amenajări urbanistice (pergolă, mobilier urban pe zona
rezultată între aliniere și aliniament cu condiția de a nu fi acoperite și/sau închise);
- se admit construcții provizorii tip cabină de poartă pe zona rezultată între aliniere
și aliniament.
ZD (zonă depozitare și prestări servicii):
- spre nord retragerea va fi de minim jumătate din înălțimea la cornisă, dar nu mai
puțin de 3.00 m de la limita de proprietate.
- spre sud construcțiile propuse vor fi amplasate pe aliniament sau retras față de
acesta;
- spre est retragerea va fi de minim jumătate din înălțimea la cornisă, dar nu mai
puțin de 3.00 m de la limita de proprietate.
- spre vest retragerea va fi de minim 19.00 m din axul străzii propuse ce modifică
drumul de acces De161– str. Gorganului;
- se admit construcții provizorii tip cabină de poartă pe zona rezultată între aliniere
și aliniament.
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Art. 9 - Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă
ZC (zonă de comerț și servicii) + ZD (zonă depozitare și prestări servicii):
- se pot amplasa mai multe construcții care să se încadreze în zona edificabilă cu
condiția de a respecta principiile de confort și de iluminat natural conform legislației
în vigoare;
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);
- realizarea unui număr mai mare de construcții pe aceeași parcelă va fi
condiționată de respectarea unei compoziții arhitecturale unitare.
Art. 10 - Circulații și accese
ZC (zonă de comerț și servicii) + ZD (zonă depozitare și prestări servicii):
- parcela este construibilă numai daca are asigurat un acces carosabil de min.
6,00m lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal
obținut pe una din proprietățile învecinate pentru functiunile principale;
- noile obiective vor avea acces la un drum public, racordat la trama stradală
existenta;
- 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 în caz de incendii, avarii la rețelele
edilitare precum si a ambulanței;
- autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă
numai dacă se asigură accesuri pietonale, potrivit importanței și destinației
construcției;
- în amenajarea incintei, respectiv a zonelor destinate circulațiilor carosabile și
pietonale, se recomandă ca finisajul circulației sa fie astfel rezolvat încât să asigure
siguranța utilizatorilor;
- pentru prevenirea posibilelor accidentări (ex.alunecare) străzile propuse vor avea
îmbrăcăminți asfaltice sau din beton cu ciment, trotuarele fiind asfaltate sau cu dale;
- caracterul turistic al localității se va reflecta în materialele alese cel puțin în
alegerea bordurilor și delimitărilor proprietății;
- zonele intermodale de mobilitate (stațiile de autobuz, parcările bicicletelor,
mopedelor vor fi de asemenea alcatuite din materiale locale exprimând identitatea
localității prin utilizarea unor materiale corelate cu aspectul exterior al construcțiilor
(texturi, cromatică).
- sunt permise circulațiile accidental carosabile/pietonale;
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- se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului, permanent
sau numai în timpul programului de funcționare, precum și pentru accesuri de
serviciu;
- accesurile pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația
persoanelor cu dizabilități;
- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a
persoanelor cu dizabilități;
- staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara
circulațiilor publice;
- locurile de parcare se vor asigura preponderent la sol, respectând normele tehnice
în vigoare, numarul minim al acestora va fi în raport cu funcțiunile propuse,
dimensionat conform prevederilor din HG Nr. 525/1996 republicata in 2002 inclusiv
pentru persoanele cu dizabilitati.
Art. 11 – Parcaje
ZC (zonă de comerț și servicii) + ZD (zonă depozitare și prestări servicii):
- necesarul de parcaje va fi dimensionat conform prevederilor Normativului
P-132-93.
Art. 12 - Racordarea la rețele tehnico edilitare existente
ZC (zonă de comerț și servicii) + ZD (zonă depozitare și prestări servicii):
- autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea
racordării la rețelele existente de: apă, la instalațiile de canalizare și energie electrică;
- de la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor
administrației publice locale, în următoarele condiții: realizarea de soluții de echipare
în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului.
Art. 13 - Realizarea de rețele tehnico-edilitare
ZC (zonă de comerț și servicii) + ZD (zonă depozitare și prestări servicii):
- extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice pot fi
realizate de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în
condițiile contractelor/acordurilor încheiate;
- lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în
întregime de investitor sau de beneficiar.
Art. 14 – Parcelarea
ZC (zonă de comerț și servicii) + ZD (zonă depozitare și prestări servicii):
- terenurile sunt construibile în baza prezentului regulament.
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Art. 15 - Înălțimea construcțiilor
ZC (zonă de comerț și servicii) + ZD (zonă depozitare și prestări servicii):
- este permis un regim de înălțime de maxim S+P+1E parțial;
- înălțimea maximă admisă a construțiilor este de 12,00m;
- înălțimea maximă admisă a semnalelor publicitare este de maxim 25.00 m;
- supraetajarea este permisă cu respectarea legislației în vigoare.
Art. 16 - Aspectul exterior al construcțiilor
ZC (zonă de comerț și servicii) + ZD (zonă depozitare și prestări servicii):
- 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 (lipsite de siguranţă si de
trăinicie, de exemplu: azbociment, carton asfaltat, tabla ondulata, 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;
- se recomandă o tratare similară a tuturor fațadelor aceleiași clădiri;
- orice construcție nouă trebuie să se înscrie armonios în zonă, fiind posibilă și
armonia prin contrast.
Art. 17 - Spații verzi
ZC (zonă de comerț și servicii) + ZD (zonă depozitare și prestări servicii):
- suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme pentru colectarea
deșeurilor menajere conform Ord. Ministerului Sănătății nr. 119/2014, art. 4, vor fi
plantate și tratate peisager;
- documentația care stă la baza emiterii autorizației de construire va conține obligația
creării de spații verzi și plantate.
- autorizarea de construcții noi va fi condiționată de amenajarea de spații verzi cu
suprafața de cel puțin 20% din suprafața totală a parcelei; necesarul procentual de
min. 20% al spațiilor verzi poate fi asigurat atât pe teren cât și pe terase înierbate;
- zonele adiacente drumului de acces vor fi prevazute cu delimitari sau perdele de
protectie si/ sau spații destinate plantațiilor decorative – în functie de caz;
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- sunt interzise speciile de plante străine neadaptate bioclimatului local, invazive
sau otravitoare (ex: Buxus sempervirens, Taxus baccata, Ilex aquifolium, Thuja
occidentalis, etc) care pot crea disconfort sau accidente.
Art. 22 – Împrejmuiri
ZC (zonă de comerț și servicii) + ZD (zonă depozitare și prestări servicii):
- aspectul împrejmuirilor se va supune acelorași exigențe ca și în cazul aspectului
exterior al construcției.
- gardurile în interiorul parcelei, se pot realiza din gard viu și/sau cu elemente de
susținere a vegetației, nu mai înalte de 1.80 m;
- împrejmuirea pe limita de proprietate nu va depăși înălțimea de 2.00 m;
- se admite amplasarea sistemelor de control acces bariă și/sau bolarzi pe
aliniament.
Art. 23 - Procentul de ocupare a terenului
ZC (zonă de comerț și servicii) + ZD (zonă depozitare și prestări servicii):
- P.O.T. maxim = 35%.
Art. 24 - Coeficientul de utilizarea a terenului
ZC (zonă de comerț și servicii) + ZD (zonă depozitare și prestări servicii):
- C.U.T. maxim = 0,5 mp A.D.C./mp teren.

Întocmit
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