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HOTĂRÂREA ................
din data d e ..... ...........

privind avizarea Planului Urbanistic Zonal- cort pentru nunti si anexe situat în Făgăraş zona de 
nord a imobilelor din strada Doamna Stanca 134-164

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

Analizând referatul 915 din data 14.01.2019 al arhitectului şef, prin care se propune avizare Planul 
Urbanistic Zonal- cort pentru nunţi şi anexe, situat în zona de nord a imobilelor din strada Doamna Stanca 
134-164, beneficiar SC Giocaluma SRL

Având în vedere prevederile art.32 alin (3), lit (a) din normele metodologice de aplicare a Legii 
50/1991 republicată-Ordinul 839/12.10.2009, art.47 şi art.56 şi anexa 1 la Legea 350/2001-privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul precum şi procedura de avizare din “Ghidul privind metodologia de 
elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal”, indicativ GM 010/2000, aprobat de MTCT cu 
Ordinul nr. 176/N/l6.08.2000,

în temeiul art.36 alin (2) lit.c), alin (5) lit.c) şi ale art.45 alin (2) Iit.e) din Legea nr.215/2001 -  
privind administraţia publică locală republicată,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1.- Se însuşeşte raportul informării şi consultării publicului privind documentaţia de urbanism 
Plan Urbanistic Zonal- cort pentru nunţi şi anexe, situat în zona de nord a imobilelor din strada Doamna 
Stanca 134-164

Art.2.- Se avizează Planul Urbanistic Zonal- cort pentru nunti si anexe situat în Făgăraş zona de 
nord a imobilelor din strada Doamna Stanca 134-164, întocmit de SC Case Diverse SRL, proiect 
nr.30/2018 , beneficiar SC Giocaluma SRL

Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului 
Făgăraş, prin arhitectul şef şi compartimentele de specialitate.

INIŢIATOR
PRIMAR,

GHEORGHE SUCACIU

Prezenta hotarare se comunica:
1 ex. Dosarul de şedinţa 
1 ex. Prefectura 
1 ex. Compartiment urbanism 
1 ex. Beneficiar

Vizat pentru legalitate

UNCA

/  /

- 1 ex. Colecţie
- 1 ex. Primar
- 1 ex Serviciu Taxe şi Impozite Locale

Cod: F-17
Hotararea s-a adoptat cu voturi pentru

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


14.01.2019
Nr. înregistrare: 915 data:

R e p a r t iz a t  p e n t r u  a v iz a r e \ l
<■  I

LA COMISIA: ........

SECRETARUL MUNICIPIULUI 
y P ,  , FAGARAS

..................................................
(

REFERAT 
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL 
privind avizare Plan Urbanistic Zonal -cort pentru nunţi şi anexe, situat în Făgăraş, 

zona de nord a imobilelor din strada Doamna Stanca 134-164

A. EXPUNEREA DE MOTIVE

-extinderea zonelor de intravilan cu destinaţia de agrement şi servicii , stabilirea 
regulamentelor de urbanism pentru dezvoltarea acestora

-iniţiativa proprietarilor de a dezvolta o afacere pe terenul proprietate personala şi 
crearea de noi locuri de muncă

-mobilarea zonei conform destinaţiei propuse
-întocmirea documentaţiei de urbanism şi avizarea favorabilă a acesteia de către 

furnizorii de utilităţi şi instituţiile abilitate
-solicitarea nr.40028/2018 a SC Giocaluma SRL de avizare a P.U.Z.

B. RAPORT DE SPECIALITATE
-analizând documentaţia de urbanism PUZ- cort pentru nunţi şi anexe, situat în 

Făgăraş, zona de nord a imobilelor din strada Doamna Stanca 134-164, proiect 
nr.30/2018 întocmit de SC Giocaluma SRL, precum şi avizele obţinute, constatând că 
aceasta respectă conţinutul cadru şi procedura de avizare din « Ghidul privind 
metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUZ », indicativ GM 010/2000 aprobat 
de MLPAT cu Ordinul 37/N /l6.06.2000 precum şi faptul că s-a respectat procedura de 
implicare a publicului în documentaţiile de urbanism , conform raportului

Propun avizarea PUZ

A P R O B A T ,
PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU

ÎNTOCMIT 
irh şef 

BOEFNLILIANA

Cod: F-l



CĂTRE,
PRIMĂRI A. MUR FĂGĂRAŞ

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Nr ţO O JS

Z iu a -Ă 3 ,L u n a _ ^ ^  Anul

CERERE
PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI Z / PUD

Subsemnatul ,§ S n , £ r X  &  ... S R L  *..... ftd. M A , •.. B f/ . IQ .â . .
e m J ^ .U L L ^ T J J A .Q J . ........................ cu domiciliul in judeluI^KiiunicipiuFor^tsFconnma

........  .... ,satul .........77...... . . . . . . ............. ,sectorul ......t . . .. .. .. .. . codul postai..
strada .^/ld(i4...^TS^fe.^........ nr .12..$.....,bl......T7T...... ,se ,77......ap...r......

t e l e f o n ....., va rog a^mi aviza documentaţia PUD / PUZ - întocmită de architect,
coirdxictm*~{H4Htect. . . S A L i t . ..& $ ,J ? .  ....... .......... . in vederea executării
lucrărilor de .......... ..... .
in judeţul M E A .Ş.ăV...........municipiuPorasuPccrrmma. J A & A E A > j?...Z L E A lE E S .!. T̂f. .
................. ,satul....  ....... ..........,sectorul  , codul postai......
...... .....................strada ...... . n r ............. ,bl................ sc.......... ap..........

Anexez: Certificatul de Urbanism n r./& 9 ./ $ £ . - . /¥„........... eliberat deS S h h !;»
n ^ M - m r r - rr- " ~»rl 4

Titlu de proprietate..........................
Avizul Consiliului Local, 
Avize.................................

nr...........

Documentaţie topografica vizata de 0.C.P1. n r ..!EErE>...cL k^. . (AE„„... 

Studiu geotehnic: întocmit de ..............................

Data ...SEMNĂTURĂ
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APROBAT
PRIMAR,

Nr. 37183 din 05.12.2018

RAPORT DE INFORMARE ŞI CQNStJÎ^
privind documentara-----

PLAN URBANISTIC ZONAL 
CONSTRUIRE CORT NUNŢI ŞI ANEXĂ

PUBLIC

Prezentul document s-a elaborat în baza Ordinului 2701/2010 a Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului pentru aprobarea “Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism“ şi a Hotărârii Consiliului 
Local nr.37/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, în scopul fundamentării deciziei Consiliului 
Local Făgăraş.

Amplasament: teren situat în intravilan (2200,OOmp), extravilan (26.500,OOmp) în Municipiul 
Făgăraş, proprietate privată persoană juridică.

Responsabil din partea Municipiului Făgăraş
- ing.Oancea Mariana, consilier Birou Urbanism, Cadastru şi Energetic

Beneficiar SC GIOCALUMA SRL

Proiectant SC CASE DIVERSE SRL D?

Acte ale autorităţii publice eliberate de Municipiului Făgăraş:
- certificat de urbanism nr. 100 din 06.07.2017 eliberat de Municipiul Făgăraş
- aviz de iniţiere nr. 1 din 09.11.2017 emis de mun.Făgăraş

Conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 
amenajare a teritoriului şi urbanism s-au parcurs următoarele etape:

l.etapa pregătitoare PUZ
- anunţul de intenţie s-a făcut în data de 09.10.2017 cu nr.29608 la sediul Municipiului 

Făgăraş , printr-o informare scrisă cu un minim de informaţii despre investiţia dorită.
- 2 panouri pe amplasamentul în cauză conform anexa nr. 1 la Ordinului 2701/2010 

Anunţul privind intenţia de elaborare PUZ a fost amplasat de către investitor pe panouri rezistente la 
intemperii în două locuri vizibile, pe teritoriul zonei studiate. Publicul a fost invitat să consulte 
documentele privind propunerile PUZ şi Ia sediul Primăriei Făgăraş.

Nu s-au primit observaţii, propuneri, sugestii din partea publicului interesat nici la beneficiar nici la 
sediul Municipiului Făgăraş.

http://www.priniaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@pnmaria-fagaras.ro


2.etapa elaborării PUZ
- anunţ public în presa locală Monitorul de Făgăraş (31.10.-06.11.2017) privind depunerea de 

solicitare de propuneri pentru proiectul Plan Urbanistic Zonal Construire Cort Nunţi şi Anexă
- anunţ nr. 32869/30.10.2017 la sediul Municipiului Făgăraş
- identificarea şi notificarea proprietarilor de imobile din zona de vecinătate a fost făcută de 

investitor -  în urma notificărilor nu au fost contestaţii, observaţii- data limită 15.10.2017.
Documentaţia a fost pusă la dispoziţia publicului la Biroul Urbanism Cadastru şi Energetic, 

din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraş.
Nu au fost solicitări de consultare, contestaţii sau observaţii.

Propunem:
- avizarea documentaţiei

Raportul va fi afişat la avizierul primăriei şi va fundamenta decizia Consiliului Local Făgăraş de 
adoptare/neadoptare a Planului Urbanistic Zonal- CONSTRUIRE CORT NUNŢI ŞI ANEXĂ.

Informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării PUZ se va face potrivit prevederilor Legii 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale Legii 544/2001 privind liberul 
acces la informaţii de interes public.

întocmit în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Responsabil din partea Municipiului Făgăraş
ing.Oancea Mariana, consilier Birou Urbansim, Cadastru şi Energetic

Beneficiar SC GIOCALUMA SRL

vizat,
arh. sef L&IANA BOER



PLAN URBANSTIC ZONAL -  CONSTRUIRE CORT PENTRU NUNŢI Şl ANEXE Faza : P.U.Z.
Beneficiar: S.C. GIOCALUMA S.R.L., adm. Bujor loan Proiect nr.30/2017
loc. FĂGĂRAŞ Data: 07.2018

REGULAMENT LOCAL DE iRBANISM AFERENT PUZ: 

CONSTRUIRE CORT PENTRU NUNTI SI ANEXEm 0

CUPRINS
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. ROLUL REGULAMENTULUI DE URBANISM.
2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

3. DOMENIUL DE APLICARE

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
4. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI SI9 0

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL Şl CONSTRUIT

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR SI LA APĂRAREA
0 9 9

INTERESULUI PUBLIC
6. REGULI DE AMPLASARE Şl RETRAGERI M IN IM E  OBLIGATORII
7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILI TARA

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA Şl DIMENSIUNILE TERENURILOR 

PENTRU CONSTRUCŢII

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASREA DE SPAŢII VERZI , PARCAJE Şl 
ÎMPREJMUIRI

III. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ
11. UNITĂTI SI SUBUNITĂŢI FUNCŢIONALE0 0 0 0



PLAN URBANSTIC ZONAL -  CONSTRUIRE CORT PENTRU NUNŢI Şl ANEXE Faza : P.U.Z.
Beneficiar: S.C. GIOCALUMA S.R.L. , adm. Bujor loan Proiect nr.30/2017
loc. FĂGĂRAŞ Data: 07.2018

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. ROLUL REGULAMENTULUI DE URBANISM.

1. Regulamentul local de urbanism este o docum entaţie  cu caracter de 

reglementare care cuprinde prevederile re feritoare la m odul de utilizare 

a te renu rilo r şi de realizare a investiţiilo r noi, cu funcţiun i com patib ile 

p ropunerilo r din Puz.

2. Normele cuprinse în prezentul regulam ent sunt ob ligatorii la 

autorizarea executării construcţiilo r în lim ite le  te r ito riu lu i studiat P.U.Z. 

Prezentul Regulament de urbanism explicitează şi detaliază prevederile 

cu caracter de reglementare ale zonei cuprinse în studiu încadrându-se 

în prevederile regulam entului de urbanism P.U.G. -ul al m unicip iu lu i 

Făgăraş.

3. Regulamentul local de urbanism constitu ie act de au torita te  al 

adm nistraţie i locale şi se va aproba îm reună cu Planul urbanistic Z ona l, 

în conform iate cu prevederi le fe g ii 50/1991 şi actualizări.

2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

Regulamentul local de urbanism s-a e laborat in con form ita te  cu Legea 

nr.50/1991 cu actualizări privind autorizarea executării construcţiilor, 

precum şi celelalte acte norm ative specifice sau com plem entare dom eniului 

p rin tre  care m enţionăm : Codul civil, Legea fondu lu i funciar 1S/1991, 

republicată/cu m odificări u lterioare, Legea adm in istra ţie i publice locale 

nr.215/2001, republicată /cu m odificări u lte rioare, Legea nr.54/1998 privind 

circulaţia jurid ică a terenurilor, republicată/cu m odificările  ulterioare, Legea 

cadastrului şi a pub lic ită ţii im obiliare nr.7/1996, republicată/cu m odificări 

u lterioare; Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată/cu 

m odificările u lterioare, Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului general de urbanism, republicată/cu m odificările  u lterioare; 

Ghidul cuprinzând precizările, deta lierile  şi exem plificările pentru elaborare



PLAN URBANSTIC ZONAL -  CONSTRUIRE CORT PENTRU NUNŢI Şl ANEXE Faza : P.U.Z.
Beneficiar: S.C. GIOCALUMA S.R.L., adm. Bujor loan Proiect nr.30/2017
loc. FĂGĂRAŞ Data: 07.2018

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI Şl 
PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL Şl CONSTRUIT

4.1 Autorizarea executării construcţiilo r pe te renurile  din extravilan este 

permisă pentru toa te  tip u rile  de construcţii si amenajari specifice zonei de 

agrem ent şi servicii.

4.2 A u to rită ţile  adm inistra ţie i publice locale vor urm ări, la em iterea autorizaţie i 

de construire, gruparea suprafeţe lor de teren afectate de construcţii, spre a 

evita prejudicierea a c tiv ită ţilo r agricole. Conform studiu lu i de 

fundam entare „Pedologie pentru încadrarea terenu lu i agricol in clase de 

calitate,, terenul arabil se încadrează in clasa V-a de calitate .

4.3 Prin autorizaţia de construire, te renurile  din extravilan se scot din c ircu itu l 

agricol, tem porar sau de fin itiv  conform  legii.

4.4 Este interzisă construirea de edificii, cu funcţiun i generatoare de riscuri 

tehnologice

4.5 Este obligatorie echiparea edilitară a investiţiei

4.6Deşeurile se vor depozita numai m locul special am enajat şi ridicate ritm ic
t

de serviciul de salubrita te. \

îndepărtarea apelor uzate menajere şi fecaloid-m enajere neracordate la un 

sistem de canalizare se face prin insta laţii de preepurare sau fose septice 

vidanjabile, care trebu ie  să fie proiectate şi executate conform  norm elor în 

vigoare şi amplasate la cel puţin  lOm  faţă de cea mai apropiată locuinţă; 

instalaţiile se în tre ţin  în bună stare de funcţionare; vidanjul se descarcă în 

cea mai apropiată staţie de epurare a apelor uzate

4.7 Obţinerea de către so lic itan tu l autorizaţie i de construire a avizelor şi 

acordurilor organelor specializate, în conform ita te  cu prevederile legale.



PLAN URBANSTIC ZONAL -  CONSTRUIRE CORT PENTRU NUNŢI Şl ANEXE Faza : P.U.Z.
Beneficiar: S.C. GIOCALUMA S.R.L., adm. Bujor loan Proiect nr.30/2017
loc. FĂGĂRAŞ Data: 07.2018

trebu ie  să fie protejată sanitar,în con form ita te  cu norm ele legale în vigoare, 
astfel încât să se prevină accesul public şi al animalelor. De asemenea, zona 
trebuie  să fie prevenuta cu pantă de scurgere pentru prevenirea baltici apei în 
sezoanele cu precip ita ţii atmosferice. Construcţiile ce se vor realizate vor fi de 
bună calitate , cu structuri care să prezinte siguranţa în exploatare , şi vor 
respecta normele si legislaţia în vigoare.

5.5Procentul de ocupare a te renu lu i şi a coefic ientu lu i de utilizare a 

terenulu i

Autorizarea executării lucrărilo r de construire se face cu condiţia ca

procentul de ocupare al terenulu i şi al coefic ientu lu i de utilizare al terenulu i să

nu depăşească lim ita superioară stabilită :
P.O.T existent 0 %  C.U.T. existent 0.0
P.O.T. min propus 2 %  C.U.T. min propus 0.1
P.O.T.max propus 15% C.U.T. max propus 0.3

Zona reglementată face referire la parcelele:
C.F.102912/8994-Fgş., nr.top.: 2265/1/3, 2265/2/3; - suprafaţă 12.500 mp 
C.F.102911/8994-Fgş., nr.top.2265/1/2, nr.top.2265/2/2 suprafaţă 14.000 mp
cu o suprafaţă totală de 26500 mp

Pentru parcelele din intravilanul loc^alitătiise vor menţine coeficienţii indicaţi in P.U.G.
si anume zonă de locuire L1C „  SUB^ONA LOCUINŢELOR CU REGIM MIC DE ÎNĂLŢIME DISPUSE 
INTR-UN TESUT URBAN VECHI REALIZATĂ PE BAZA UNOR PARCELĂRI ANTERIOARE,,

III. CONDIŢII DE AMPLASARE Şl CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

6. REGULI DE AMPLASE Şl RETRAGERI M IN IM E  OBLIGATORII

6.1 O rientam entul faţă de punctele cardinale.

Autorizarea executării construc ţiilo r se face cu respectarea cond iţiilo r şi 
recom andărilor de orientare faţă de punctele cardinale.
Construcţiile de ag rem en t,sălile de tip  club vor fi o rien ta te  sud, sud-vest sau 
sud-est.

Se vor respecta norm ative cuprinse in O rdinul nr.536j/1997 pentru 
aprobarea Norm elor de igienă şi a recom andărilo r priv ind mediul de viaţă al 
popula ţie i

Igiena şi confortu l urban se realizează a tâ tprin  respectarea norm elor de
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7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESURILOR OBLIGATORII 

Accesurile carosabile

Autorizarea executării construcţiilo r este permisă numai dacă există 

posib ilitatea de acces la drum urile  publice, d irect sau prin servitute, conform  

destina ţiilo r construcţie i. Caracteristicile acceselor la drum urile  publice trebuie 

să perm ită intervenţia m ijloacelor de stingere a incendiilor.Pentru toate 

categoriile de construcţii se va asigura accesul separat pentru public de accesul 

de serviciu şi în treţinere in cadrul parcele lor studiate.

Accesurile şi pasajele carosabile nu trebu ie  să fie  obstrucţionate prin m obilie r 

urban şi trebuie  să fie  păstrate libere în perm anenţă.

Zonele carosabile vor f i  asfaltate,şi/sau cu pietriş margaritar. Parcajele vor fi 
tratate cu materiale permeabile tip: pietriş, sisteme de pavaje-pavele 
Accesurile pietonale

Accesurile pietonale vor fi conform ate astfel încât să perm ită circulaţia 

persoanelor cu handicap care folosesc m ijloace speciale de deplasare.

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

\
?

8.1Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existentă

Autorizarea executării construc ţiilo r este permisă numai dacă există 

posibilitatea racordării de noi consum atori la reţe le le existente de apă, şi la 

insta la ţiile  de energie electrică.

Reţea publică de canalizare -ex is ten tă  cu posibilitatea de branşament. 

Derogare de la mai sus scrisa regulă se poate face cu avizul organelor 

adm inistra ţie i com petente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească reţeaua 

existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară,sau se obligă să 

mărească capacitatea re ţe le lo r existente, fie să construiască noi reţele.

8.2Realizarea de reţele edilitare : apă,e lectrice,telefonie

Extinderea, devierea, mărirea de capacitate a re ţe le lo r se va realiza de 

către investitor în condiţiile  contractate cu fu rn izo rii adm in is tra ţiilo r 

com petente.
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în condiţiile  în care caracteristicile geotehnice o perm it este admisă 

realizare de subsoluri şi dem isoluri.

în cazul c lăd irilo r amplasate pe te renuri în pantă, înălţim ea maximă 

admisă poate fi considerată pe întreaga am prentă la sol a clădirii. în această 

s itua ţie  , nici un punct al clădirii nu va depăşi planul paralel cu terenul şi care 

conţine punctul de înă lţim e maximă admisă, măsurată conform alin ia tu lu i 

anterior.

Mansarda se consideră nivel

Panta acoperişului va fi funcţie  de panta înve lito rii din norm ative 

Aspectul exterior al construcţiilor

Noile construcţii se vor înscrie în specificul zonei sau vor adopta o 

a titud ine  modernă .

Nu se adm it culorile stridente, se vor utiliza cu lori pastelate în 

con form ita te  cu tra d iţiile  locale .

Acoperişul va avea o form ă simplă - t ip  terasă ,sau în concordanţă cu 

trad iţia  locală având pante simetrice, în două sau patru ape. Nu se adm it 

pante asimetrice, coamele rupte sau suprapuse. Instalaţiile tip  panouri solare 

pentru  producerea de energie electrica sau apă caldă menajeră se pot amplasa 

şi pe acoperiş cu aceeaşi pantă a înve lito rii. Nu sunt admise amplasarea de 

panourilo r cu boilerţrezervor de apă) încorporat.

Se interzice utilizarea panourilo r prefabricate metalice tip  sandwich cu 

fin isare exterioară de tablă .

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASREA DE SPAŢII VERZI, PARCAJE Şl 
ÎMPREJMUIRI

Parcaje

Autorizarea executării construc ţiilo r care, prin destinaţie necesită spaţii 

de parcare se em ite numai dacă se asigură realizarea acestora în in te rio ru l 

parcelei pentru care se solicită autorizaţia de constru ire , în afara dom eniului 

public.

Pentru toate categoriile de construcţii şi am enajari de agrem ent vot fi 

prevăzute parcaje în funcţie  de capacitatea co n s tru c ţie i, câte un loc de parcare 

pentru 10-30 persoane.



PLAN URBANSTIC ZONAL -  CONSTRUIRE CORT PENTRU NUNŢI Şl ANEXE Faza : P.U.Z.
Beneficiar: S.C. GIOCALUMA S.R.L., adm. Bujor loan Proiect nr.30/2017
loc. FĂGĂRAŞ Data: 07.2018

publice sunt de com petenţa instanţe lor judecătoreşti, in cond iţiile  Legii 

conteciosului adm inistrativ.

III. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ

11. UNITĂŢI Şl SUBUNITĂŢI FUNCŢIONALE

Zonă funcţională: agrement şi servicii 
Utilizări admise -permisiuni:

Agrem entul si servicii presupune utilizarea unor funcţiun i dedicate -

(a) a lim enta ţie  publică-cort nunti cu anexă

(b) cazare turistică (pensiuni, vile turistice, cam ping,m otel)

(c) picnic

(d) spo rt în aer liber

(e) pescuit sportiv

(f) am enajări pentru activ ită ţi în aer liber - te renuri de sport, p la tform e cu 

destinaţii diverse (spectacole,picnic, grătare, etc), alei, parcaje

(g) edicule, ca parte a am enajărilor pentru susţinerea ac tiv ită ţilo r în aer

liber ••

Utilizări interzise: \ ?
Se interzic urm ătoare utilizări

-ac tiv ită ţi productive p o lu a n te , cu risc tehnologic sau care generează 

tra fic(vehicole de transport greu, prin utilizarea incintei pentru depozitare şi 

producţie);

-depozitare en-gross; depozitări de m ateria le refolosib ile ;

PROCENT MAX DE OCUPARE A TERENULUI 
-P.O.T.max = 15%

COEFICIENT MAX DE UTILIZARE A TERENULUhC.U.T.
-C.U.T. max = 0,3 * Aed /Mpteren

Indicatorii urbanistici POT (procent de ocupare a terenului) şi CUT



PLAN URBANSTIC ZONAL -  CONSTRUIRE CORT PENTRU NUNŢI Şl ANEXE
Beneficiar: S.C. GIOCALUMA S.R.L., adm. Bujor loan
ioc. FĂGĂRAŞ___________________________________________________

Faza : P.U.Z.
Proiect nr.30/2017 
Data: 07.2018

CĂI RUTIERE 

Utilizări admise:

-se pot autoriza lucrări de străzilor şi a tro tua re lo r pentru noile construcţii; 

lucrări de reamenajare , a a leelor şi căilor de acces existente din incinta 

p ro p r ie tă ţii, creare de noi alei pietonale.

Utlizări interzise:

-orice construcţie care , prin extindere, configuraţie sau exploatare, 

impietează asupra bunei desfăşurări, organizării şi d irijă rii de pe drum ul 

public sau prezintă riscuri de accidente vor fi interzise în zonele de siguranţă 

şi protecţie a drum urilor.

-accesul auto la proprie ta te  va fii de min 3,80 . Iar caiile de circulaţie 

interioara vor asigura accesul m aşin ilor de intervenţie, conform  avizelor de 

specialitate 

Necesar parcaje:

Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajari de agrem ent vor fi 

prevăzute parcaje în funcţie  de capacitatea cons truc ţie i, câte un loc de parcare 

pentru 10-30 persoane.

Pentru restaurante va fi prevăzut căte un loc de parcare la 5-10 locuri la 

masă. La acestea se vo r adăuga spafji de parcare sau garare a vehicule lor

proprii, care pot fi amplasate independent de parcajele clienţilor.

Pentru categoria de construcţii de turism  vor fi prevăzute locuri de 

parcare , in funcţie  de tipu l de clădire şi categoria de con fort 1-4 locuri de 

parcare la 10 locuri de cazare.Pentru m ote luri se vor asigura 4-10 locuri de 

parcare la 10 locuri de cazare.

SPAŢII LIBERE Şl SPAŢII PLANTATE

Se va asigura un m inim  de 30 % suprafaţă verde . Se va planta un număr 

de 1 arbore la fiecare 150mp suprafaţă construită, si un nr de 1 arbore la 

fiecare nr 4 locuri de parcare.

Speciile de a rbori,p lan ta ţi vor fi autohtone de ta lie  medie



OCPI
OFICliri. UE CADASTRU 
îj J • P U B L I C I T A T E  IMOBILIARA
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PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE Nr. 1328/2018

întocmit astăzi 17.05=2018, 
privind lucrarea 8366 din 2018 

având Aviz de începere a lucrărilor cu nr. data ........

1. Beneficiar: BUJOR IOAN
2. Executant: Longin Cătălin CORSATEA
3. Denumirea lucrărilor recepţionate: Ridicare topografică în scopul „în tocm ire 

P.U.Z. si constru ire.
4. Nominalizarea documentelor şi a documentaţiilor care se predau Oficiului de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară BRAŞOV conform avizului de începere a lucrărilor: 
Extrase CF 102913, 102911, 102912, 100621 UAT FAGARAS.
Certificat de Urbanism nr. 100/06.07.2017 emis de Primăria Municipiului Fagaras.
Plan topografic, sc. 1:500.

5. Concluzii:
Planul topografic, scara 1:500, conţine reprezentarea reliefului, detaliile topografice 

existente si limitele zonei studiate. Zona studiata se suprapune pe. imobilele nr. cad 
102911, 102912, 102913, 100621, 105833, 105295 Fagaras.

Lucrarea este declarată ADMISĂ

r-.-rrm rr .. .—j  uzz-uzz- __ ; wS.z.' uacswra’W
OCPI BRAŞOV/Str. Zizinului, Nr. 46 A, Cod poştal 500414, Braşov, Jud. Braşov, ROMÂNIA 
Telefon: (0268) 47 18 08 ; Fax: (0268) 41 10 68; e-mail: bv@ancpi.ro; www.ancpi.ro

Certificat SR EN ISO 9001:2008 
Nr. 27921/09/R

mailto:bv@ancpi.ro
http://www.ancpi.r


APA CANAL SIBIU S.A,

1894

Str. Eschil nr. 6 550096, Sibiu, România
Nr. mreg. J  32/1023/1998
CUI RO 2684940
Tel: 0269-22 2916
Fax: 0269-22 34 68
E-mail: officefeapacansb.ro

Sucursala Fagaras 
Birou Tehnic Investiţii

Operator de date cu caracter personal nr. 38299

Nr.55/10.01.2019

Către,
GIOCALUMA S.R.L.
Jud.Brasov, mun.Fagaras,strada D-na Stanca, nr. 136

Ca urmare a cererii GIOCALUMA S.R.L., inregistrata la societatea noastra sub numărul 55 din 
10.01.2019, privind prelungirea avizului de amplasament nr. 1860/01.09.2017 privind executarea unor 
lucrări de construire, in calitate de operatori prin fumizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu 
apa si de canalizare in Fagaras, eliberam prezentul:

A V I Z  DE A M P L A S A M E N T

Pentru obiectivul „întocmire PUZ si construire cort pentru nunti si anexa”, situat in 
jud.Brasov, mun.Fagaras, str.D-na Stanca, n.136, conform certificatului de urbanism nr. 100/06.07.2017 
si planului de situaţie anexat, va comunicam avizul de amplasament, pentru realizarea lucrărilor din 
soluţia proiectata, cu următoarele precizări si condiţii:

1) Se poate executa obiectivul deoarece pe zona de amplasament nu exista reţele de apa si de 
canalizare aflate in administrarea noastra.

2) Pentru alimentarea cu apa a obiectivului: in zona de amplasament a obiectivului 
dumneavoastră, respectiv pe str.D-na Stânca deţinem sistem public de apa, amplasat pe trotuar la 
cca.3,00m fata de limita de proprietare a imobilului nr.136, conform planului de situaţie anexat 
prezentului aviz, acesta fiind cel mai apropiat punct de bransare a obiectivului dumneavoastră;

Pentru racordarea la reţeaua de canalizare a obiectivului: in zona de amplasament a obiectivului 
dumneavoastră deţinem sistem public de canalizare, amplasat pe carosabil la cca.8,50m fata de limita de 
proprietare a imobilului nr.136, conform planului de situaţie anexat prezentului aviz, acesta fiind cel 
mai apropiat punct de racordare a obiectivului dumneavoastră;

Pentru a beneficia de serviciile de alimentare cu apa si de canalizare, trebuie sa depuneţi la 
societatea noastra documentaţia necesara pentru eliberarea consultaţiei tehnice, pe baza careia se va 
intocmi un proiect tehnic de specialitate realizat de un proiectant autorizat, iar proiectul tehnic se va 
aviza de societatea noastra.
Atât proiectul tehnic, cat si branşamentul de apa, precum si racordul de canalizare se vor realiza pe 
cheluiala proprie a solicitantului.

3) Prezentul aviz are valabilitate 1 an de la data eliberării.

Director Sucursa. 
Manta Vâsli'

Sef Birou Tehnic Investiţii 
Brenesu-Radoiu Cristina



SDEE
Transilvania Sud

Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. 
Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Braşov
Stc Pictor Luchian Nr. 25, 500193, Braşov, Jud. Braşov 

Tel: +40 268 305 999 C.U.I: 14526006

Fax: +40 268 475 541 R.C: 108/328/2002

Ca pica! Social: 423.967 400 lei

Cod operator date cu caracter personal: 21641

Serviciul Energetic, Acces Reţea

C Ă T R E
BUJOR IO A N

ju d e ţ BRAŞOV, lo ca lita te  FAGARAS strad a  
DNA STANCA  nr. 1 3 6  co d  p o sta i 5 0 5 2 0 0  

p en tru  SC GIOCALUNA SRL

R efer itor  la  cererea  de  aviz de am p lasam en t-P U Z  în reg istra tă  
cu  nr  7 0 1 0 1 6 1 9 7 4 8  /  1 6 .0 6 .2 0 1 6 ,  p en tru  o b iec tiv u l ÎN TO CM IRE PUZ- 
CO N STRU IRE CO RT PE N TR U  N U N TI S I  ANEXA (CF 1 0 2 9 1 3 /6 9 5 0 , CF 
1 0 2 9 1 2 /8 9 9 4 , CF 1 0 0 6 2 1 /4 4 6 3 , CF 1 0 2 9 1 1 /8 9 9 4 ) ,  a m p la sa t în  ju d eţ  
BRAŞO V, lo c a lita te  FAGARAS

în  urm a an a lizăr ii d o c u m e n ta ţie i faza  PUZ, s e  em ite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL N r 701 O l6 1 9 7 4 8 1 2 7 .0 7 .2 0 1 7

Utilizarea amplasamentului propus, se va face respectându-se următoarele condiţii:

In Comisia Tehnico-Economica a SDEE BRAŞOV s-a avizat documentaţia nr. 101/2017 01Echipare 
edilitara-faza PUZ[ ]  intocmita de SC TOMAIDA SRL cu următoarele observaţii :

□  Se avizeaza in CTE-SDEE Braşov nr.413/2017 varianta nr.2 din variantele prezentate , urmând ca la 
faza DTAC sa se stabilească sursele de alimentare cu energie electrica si soluţia definitiva

D  Echiparea edilitara a zonei se va face imconformitate cu documentaţia nr. 101 /2017 planul nr.06 vizat 
spre neschimbare de SDEE Braşov.

□  Se va delimita si se va trece in domeniiţl public terenul care va fi ocupat de PT si RED de m t/j.t sau se 
va incheia act notarial pentru utilizarea terenului si servitute-servitute ce se va trece in CF la faza DTAC 
(conform planului avizat in CTE )

0  Racordarea la RED a reţelelor proiectate pentru zona studiata in PUZ, precum si stabilirea sursei de 
alimentare ( a punctului de racordare) se vor definitiva numai după depunerea chestionarul energetic 
si a documentatei pentru obţinerea ATR-ului

□  Datele energetice prezentate si avizate in CTE nr.413/201 7 la faza PUZ se vor menţine si vor fi identice 
cu cele din chestionarul energetic ce se depune in vederea obţinerii Avizului tehnic de racordare.

□  Orice modificare a datelor energetice avizate( marirea puterii cerute, re dimensionare a instalaţiilor 
electrice,mutare amplasament post de transformare ,etc . ), generează reavizarea documentaţiei

□  A v i z i i /  de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis.
□  Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilitatii certificatului de urbanism si isi pierde valabilitatea 
in cazul nerespectarii planului vizat de CTE.

Q  Pentru faza următoare (autorizaţie de construire) se va prezenta o noua solicitare anexand si 
următoarele :

-Acordul unic emis de CJ pentru aprobare PUZ 
- Plan reglementari urbanistice vizat de CJ la faza PUZ 
-Avizul CTE nr.413/2017

Aviz nr. 70101619748 /27 .07.2017 1/2



DISTRIGAZ SUD 
REŢELE^

eNcsîe

Direcţia Operaţionala
Departament Mentenanta Specializata
B-dul. Marasesti, nr. 4-6
Sect. 4, Bucureşti
Cod postai: 040254
Contact Online: wvnM.distriaazsud-retele.ro 
InterlocutorrEugen Scripcaru 
Nr.312839563/data 10.07.2018

GIOCALUMA SRL prin BUJOR IOAN

Str.D-na Stanca nr.136 
Loc.Fagaras 
J ud. Braşov

Referitor la documentaţia dvs. înregistrata cu nr. 312839563 din 28.06.2018, prin care solicitaţi emiterea 
avizului de amplasament pentru lucrări de construire- întocmire PUZ si construire cort pentru nunti: 
loc.Fagaras, str.D-na Stanca, nr.136, jud.Braşov, va restituim planul de situaţie scara 1:1000 proiect nr. - 
elaborat de - completat cu datele solicitate si va transmitem următoarele:

Conform planului de situaţie prezentat, in zona in care urmeaza a se amplasa construcţia societatea noastra nu 
deţine reţele sau alte instalaţii de distribuţie a gazelor naturale

Zonele de protecţie si siguranţa respecta prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea si execuţia sistemelor 
de alimentare cu gaze naturale NTPEE -  2008, Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si 
Ordinului nr.47/2003 emis de Ministerul Economiei si Comerţului. în zona de protecţie nu se execută lucrări fără 
aprobarea prealabilă a operatorului Sistemului de Distribuţie.

In urma analizării documentaţiei depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL
■>

Cu menţiunile: ’

1. Dezvoltarea reţelei de gaze naturale se va face in funcţie de solicitările din zona respectiva, in conformitate
cu prevederile Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale aprobat prin 
HG.nr. 1043/2004.

2. Amplasarea de obiective noi, construcţii noi şi lucrări de orice natură in zona de protecţie a reţelelor de
gaze naturale existente, se realizează numai cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea si 
execuţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE -  2008. prevederilor Legii energiei electrice si a 
oazelor naturale nr, 123/2012 si a Ordinului nr.47/2003 emis de Ministerul Economiei si Comerţului.

3 . După aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z., se va solicita un nou certificat de
urbanism, in vederea construirii (conform menţiunilor din C.U. anexat!).

4. Având in vedere ca reţeaua de gaze este in dezvoltare, prin Certificatele de Urbanism emise
ulterior, veţi solicita si avizul societăţii noastre.

5 . Avizul nu este valabil pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire si reprezintă o informare
asupra reţelelor de gaze naturale existente in zona studiata.

6. Avizul nu este valabil si pentru bransamente(racord la utilitati).
7 . Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii, numai pentru obţinerea Avizului de

Oportunitate si promovare P.U.Z.- conform legilor in vigoare.

Oi-.Mr :-»az :.un
S e d iu  s o c ia l t f . j  v to i n r  4 <.■ S e r t 4 ,
Sm in pmi < od t*ostal OJOjfvî 
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ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢE 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov

A V I Z
de amplasare în parcelă 

nr. 290/18/SU/BV/PSI din 04.05.2018

Ca urmare a cererii înregistrate cu nr. 1881402 din 23.04.2018, adresată de SC GIOCALUMA 

SRL prin BUJOR IOAN, cu sediul/domici 1 iul în judeţul Braşov, municipiul / oraşul /comuna Făgăraş, 

sectorul/satul, str. D-na Stanca nr. 136, et. ap.., codul poştal ...., telefon 0727693226, fax...., e-mail,

în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492 /2004 cu modificările şi 

completările ulterioare privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă 

profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului 

general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

se avizează din punctul de vedere al securităţii la incendiu amplasarea în parcelă 

a construcţiei -  “CONSTRUIRE CORT PENTRU NUNŢI ŞI ANEXĂ” dispusă în judeţul Braşov, 

municipiul/oraşul/comuna Făgăraş, sedorul/şptul, str. D-na Stanca nr. 136, pentru care se asigură 

posibilităţi de acces şi intervenţie în caz de incendiu.
i

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de securitate la 

incendiu.

Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza 

emiterii acestuia.

Cu stimă,

(î) INSPECTOR ŞEF,



1. a

500090. Bra.;ov. Belul Mihai Kog Inicoanu, nr. 11 
te 1:0268-547972. 0368-001010. Fax 0268-547973 

htlpr/fw wrvv.dspbv.ro E-mail: dspj.brasov@rclsljnk.ro

Nr. 1384/A/02-08-2018
Beneficiar:

GIOCALUMA SRL
FAGARAS Str.DOAMNA STANCA Nr. 136 

Punct de lucru:
PUZ -  CONSTRUIRE CORT PT. NUNTI SI ANEXA
FAGARAS Str.D-NA STANCA Nr.136 

Evaluator:
AS. BUJOAREANU G. -REF. NR.860/M/2018

Descriere si funcţionare proiect:
întocmire PUZ si construire cortpt. nunti si anexa, in condiţiile CU nr. 100/07.07.2018, emis de Municipiul Fagaras.
Suprafaţa teren - 29859 mp;
Bilanţ teritorial: zona construcţii (propus) - 3,75%; zona lacuri (propus) - 35,95%; zona verde amenajata curte - 3,77%; zona verde 
neamenajate agricol - 0%; zona verde amenjata gazon - 41,37%; zona circulaţii drum -  5,83%; zona trotuare - 0,11%; zona circulaţii 
interioare -  1,30%; zona alei si platforme pietonale - 5,24%; zona parcari autovehicule - 2,68%.
POT max.propus 15%; CUT max.propus 0,3.
Se vor asigura utilitati: apa curenta, canalizare etc;

Obligativităţi:
Respectarea permanenta a legislaţiei sanitare in vigoare. Orice modificare in structura si funcţionalitatea proiectului va fi notificata la 
DSPJ Bv.

Legislaţie:
L. 95/2006, 458/2002; Ord.M.S. 119/2014, 1\

NOTA: Asistenta de specialitate de sanatate publica nu tine loc de aviz sanitar.
Documentul eliberat nu reprezintă un act juridic (adresa M.S.44689-44690/30.09.2009) Listat in data de28-08-2018 09:22:52 AM1— a

mailto:dspj.brasov@rclsljnk.ro


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE 
FILIALA TERITORIALĂ DE î. F. MUREŞ OLTUL SUPERIOR

Calea Feldioarei, nr.6A 
Braşov, 500450 ROMANIA 
CIF 29500705

Tel: ; 0268.440.809
Fax: 0268.440.021
E-mail: brasov@anif.ro

JAŞ-ANZ

y y.

ROU.OMSfl* ̂ C 0 0 6 y rw  -

Braşov,

, ' ' Nr- w / c > 7

Ref.: Aviz ANIF pentru „ÎNTOCMIRE PU£ ŞI CONSTRUIRE,, pe suprafaţa de 29859 mp, în 
intravilanul şi extravilanul localităţii Făgăraş, Jud. Braşov.

în urma analizării documentaţiei depusa de S. C. GIOCALUMA SRL şi înregistrată la Agenţia 
Naţională de îmbunătăţiri Funciare, Filiala Braşov, cu nr. 467 din 28.11..2017, prin care solicitaţi Avizul 
pentru „ÎNTOCMIRE PUZ ŞI CONSTRUIRE,, pe suprafaţa de 29859 mp, în intravilanul şi 
extravilanul localităţii Făgăraş, Jud. Braşov, conform CU nr. 100 din 06.07.2017, identificat prin 
extrasele: CF 102912,nr. cad. 102912; CF 10291 l,nr. cad. 102911; CF 100621, nr. cad. 100621; CF 102913, 
nr. cad. 102913, şe constata că :

• . ' ; i  * • * 1

Terenul luat în studiu în cadrul proiectului „ÎNTOCMIRE PUZ ŞI CONSTRUIRE,, pe 
suprafaţa de 29859 mp, în intravilanul şi extravilanul localităţii Făgăraş, Jud. Braşov, nu face parte din 
Amenajările de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea ANIF:

Faţă de cele de mai sus, A.N.I.F. este de acord cu avizarea la faza P.U.Z. a investiţiei 
„ÎNTOCMIRE PUZ ŞI CONSTRUIRE,, pe suprafaţa de 29859 mp, în intravilanul şi extravilanul 
localităţii Făgăraş, Jud. Braşov.

Prezentul Aviz are valabilitate 12 luni de la data emiterii şi mi ţine loc de Acord tehnic A.N.I.F. 
care trebuie solicitat în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire.

Cu stimă,

Ing. Dumitru Dorel NECŞULESCU 
Director Filială,

S.C. GIOCALUMA S.R.L.
Localitatea Făgăraş, Str. Doamna Stanca, nr. 136, jud, Braşov

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE 
Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Mureş Oltul Superior
Calea Feldioarei, nr. 6A, Braşov, jud. Braşov, cod 500450
telefon: 0268.44.08.09
fax: 0268.44.00.21
e-mail: fil.bvanif@vahoo.com
F-7.5-02 . ' ‘ ■

mailto:brasov@anif.ro
mailto:fil.bvanif@vahoo.com
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Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 14394/14.11.2018

Ca urmare a notificării adresate de SC GIOCALUMA SRL cu sediul in judeţul Braşov, 
municipiul Fagaras, strada D-na Stanca, nr. 136, reprezentata prin BUJOR IOAN, privind planul 
“  întocmire PUZ Construire cort pentru nunti si anexa” situat in judeţul Braşov, municipiul 
Fagaras, strada Doamna Stanca, nr. 136, sau identificat cu CF102913-Fagaras, nr. cad. 
102913, CF 102912-Fagaras, nr. cad. 102912, CF 102911-Fagaras, nr. cad. 102911, CF 
100621-Fagaras, nr. cad. 100621, (conform CU nr. 100 din 06.07.2017 cu valabilitate 24 de luni, 
emis de Primăria Municipiului Fagaras), inregistrata la APM Braşov cu nr.14394 din 13.09.2018, 
cerere inregistrata electronic cu nr. 647/12.09.2018, in baza:

■ HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

• OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

■ HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 
planuri şi programe;

■ OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 
a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

■ Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a
efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes 
comunitar; - \

■ Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de 
arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei 
ecologice europene Natura 2000 în România.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov:
> ca urmare a consultării autorităţilor publice participante în cadrul şedinţei Comitetului 

Special Constituit din data de 01.10.2018, a completărilor depuse la documentaţie;
> în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 şi a anexei nr. 1 -  Criterii pentru determinarea 

efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea 
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

> în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat, 
decide:

planul “ întocmire PUZ Construire cort pentru nunti si anexa” situat in judeţul Braşov, 
municipiul Fagaras, strada Doamna Stanca, nr. 136, sau identificat cu CF102913-Fagaras, nr. 
cad. 102913, CF 102912-Fagaras, nr. cad. 102912, CF 102911-Fagaras, nr. cad. 102911, CF 
100621-Fagaras, nr. cad. 100621, (conform CU nr. 100 din 06.07.2017 cu valabilitate 24 de 
luni, emis de Primăria Municipiului Fagaras), titular SC GIOCALUMA SRL cu sediul in judeţul 
Braşov, municipiul Fagaras, strada D-na Stanca, nr. 136, reprezentata prin BUJOR IOAN, nu 
necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării

aviz de mediu.__________________________________________ ______________ __
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI Braşov 

V L ii ' Str.Politehnicii, nr.3, Braşov, Cod 500019
E-mail: office@apmbv.anpm.ro: Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292

mailto:office@apmbv.anpm.ro


propune amenajarea podului-podet existent. Drumul va fi folosit ocazional doar pentru accesul 
la construcţiile propuse si doar in perioada desfăşurării evenimentelor.

Se propune realizarea unui inel de alei pietonale in jurul lacurilor si platforme pietonale 
amenajate cu mobilier urban, avand dimensiune variabila de la 0,6 m la 1,6 m.

Pentru elaborarea PUZ-ului s-a emis Avizul de iniţiere nr. 1 din 09.11.2017 eliberat de 
Primăria Municipiului Fagaras.
Bilanţ teritorial si indici urbanistici propuşi:__________________________________________

ZO NE FU N C ŢIO N A LE
Existent Propus

mp % mp %
Zona construcţii 461,00 1,54 1121 3,75
Zona lacuri 10735,00 35,95 10735,00 35,95
Zona verde am enajata  cu rte 2898,00 9,71 1124,00 3,77
Zona verde neam ena jata  agrico l 15765,00 52,80 0 0
Zona verde am ena jata  gazon 0 0 12352,00 41,37
Zona circu laţii drum 0 0 1741,68 5,83
Zona trotuare 0 0 32,12 0,11
Zona circu laţii in terioare 0 0 388,0 1,30
Zona alei si p la tform e p ie tona le 0 0 1564,84 5,24
Zona parcari autoveh icu le 0 0 800,00 2,68
TOTAL ZONA STUDIATA 29859 100 29859 100

POT max. propus = 15,00 %; CUT max. propus = 0,3;
b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în 
care se integrează sau care derivă din ele - nu este cazul;
c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales 
din perspectiva promovării dezvoltării durabile - nu este cazul;
d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program- nu este cazul;

Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin extindere la reţeaua centralizata de alimentare 
cu apa potabila a municipiului Fagaras, existenta pe strada Doamna Stanca.
Apele uzate m enajere de pe amplasament vor fi evacuate prin extindere pana la reţeaua 
centralizata de canalizare a municipiului Fagaras.
Apele pluviale convenţional curată de p,e acoperişul construcţiilor se vor colecta prin jgeaburi, 
burlane si se vor descarcă liber pe scatiu verde.
Apele pluviale potenţial impurificate de pe drumurile de acces si parcari vor fi colectate printr-o 
reţea de canalizare pluviala, trecute printr-un separator de hidrocarburi petroliere si descărcate in 
lacul cu suprafaţa S=8376 mp existent pe proprietate.
Apararea impotriva inundaţiilor: Terenul pe care se va realiza investiţia se situează in incinta 
indiguita cu asigurare de 5%, asa cum reiese din Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 170 din 
19.07.2018 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov.
Pentru soluţiile de alim entare cu apa, evacuare ape uzate menajere si pluviale titularul a 
obtinut Avizul de principiu favorabil nr. 1860 din 01.09.2017 emis de SC Apa- Canal SA Sibiu 
si Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 170 din 19.07.2018 emis de Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Braşov.
e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare 
de mediu- nu este cazul;

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:
a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor - nu este cazul;
b) natura cumulativă a efectelor- nu este cazul;
c) natura transfrontieră a efectelor- nu este cazul;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI Braşov
Str.Politehnicii, nr.3, Braşov, Cod 500019 

E-mail: office@apmbv.anpm.ro: Tcl/Fax. 0268.419013, 0268.417292
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ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ "APELE ROMÂNE"
ADMIN ISTRAŢIA  BAZIN A LA  DE A P Ă  OLT
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR BRAŞOV

Str. M. Cranţa, nr. 32, cod 500084, Braşov, Braşov, ROMÂNIA,
Tel: 0268 412277; Fax: 0268 412277, e-mail: dispecerat.bv@dao.rowater.ro 

COD IBAN: R081 TREZ 1315 01701X015873
Acest document a fost întocmit într-un sistem de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2008

Cod: F-AA-1

AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR 
Privind: „PUZ- Construire cort pentru nunti si anexa”

Nr. 170 din 19.07.2018
Mun. Fagaras, str. Doamna Stanca, nr. 136, jud. Braşov. 

Cod cadastral: râul Olt, parau! Racovita, cod cadastral: VIII-1.89

1. Date generale : 
Titularul investiţiei:

Denumire investiţie: 
Localizare obiectiv: 
Proiectant general: 
Elaborator de 
specialitate:
Bazinul hidrografic: 
Regimul juridic al 
terenurilor:

SC GIOCALUMA SRL, CUI: RO27791101, RC. J08/1375/2010 
mun. Fagaras, str. Doamna Stanca, nr. 136, jud. Braşov.
PUZ- Construire cort pentru nunti si anexa;
Mun. Fagaras, str. Doamna Stanca, nr. 136, judeţul Braşov
SC Case Diverse SRL
SC Luc Instal 2000 SRL -  Certificat de atestare nr. 63/2015 domeniul d

Râul Olt, parau! Racovita, cod cadastral VIII. 1.89 
Terenul in suprafaţa de 29859 mp este amplasat in intravilanul si 
extravilanul mun. Fagaras, proprietate privata Bujor Io an cu drept de 
uzufruct pe o perioada de 7 ani in favoarea SC Giocaluma SRL, conf. 
Extras CF nr. 102912 nr. top nr. 102912, proprietate privata Bujor Ioan 
conf. Extras CF nr. 102913, nr. top nr. 102913, Extras CF nr. 102911 
nr. top 102911, si proprietate privata Gottschling Walter, conf. extras 
CF nr: 100621 nr. top nr. 2266/10/2 si Certificat de urbanism nr. 
100/06.07.2017, emis de Primăria Fagaras. 2 3 4

2. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei:
Beneficiarul investiţiei doreşte realizarea PUZ-ului in vederea organizării arhitectural - urbanistice a 
suprafeţei de 29859 mp, pentru stabilirea noilor funcţiuni si incadrarea intr-o soluţie de ansamblu 
coerenta precum si organizarea circulaţiei carosabile si pietonale pentru asigurarea unor legaturi 
corespunzătoare cu celelalte zone, avand ca scop realizarea pe terenul studiat a unui cort pentru nunti si 
o anexa.
3. Situaţia existenta: Parcela studiata in suprafaţa totala de 29859 mp are folosinţa de locuinţa, teren 
arabil si ape statatoare.
Urmare a celor doua mediatizari, nu au fost făcute niciun fel de observaţii, sesizări sau recomandări.
4. Elemente de coordonare şi cooperare:
- Certificatul de urbanism nr. 100 din 06.07.2017 emis de Primăria Municipiului Fagaras.
- Aviz de iniţiere PUZ nr. 32872/09.11.2017 emis de Primăria Municipiului Fagaras.
- Aviz nr. 1860/01.09.2017 emis de SC Apa Canal SA Sibiu.
- Aviz nr. 448/07.12.2017 emis de ANIF Braşov.
încadrarea în clasa de importanţă: în conformitate cu STAS 4273/83, in v e s tiţia ^ Ş i^ |d i^ z ă  în 
clasa a IV a de importanţă a căror avariere are o influenţă scăzută asupra obiectivelortsoâal-ec6|ifimice 
din zonă, categoria 4 - lucrări dc interes public. Conform STAS 4273/83 constffe^J^/Bifii-olîMice 
privind alimentarea cu apă şi canalizarea se încadrează în clasa de importanţă I ^ ^ c ’dî& ncţii 
permanente principale.

http://www.rowatef.ro/daolt/sgabrasov
mailto:dispecerat.bv@dao.rowater.ro


Obiectivul se încadrează în schema directoare şi de management a Bazinului Hidrografic Olt şi nu 
influenţează negativ regimul de scurgere al apelor subterane şi de suprafaţă şi nici alte obiective 
existente sau care urmează a se executa în zonă.
Urmare a solicitării si a documentaţiei tehnice fii/ 12.06.2018, inregistrata la SGA Braşov cu 
nr.5145/12.06.2018, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si 
completările ulterioare, a OUG nr. 107/2002 privind infiintarea Administraţiei Naţionale “Apele 
Romane”, cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 662/2006 al Ministrului 
Mediului si Gospodăririi Apelor privind procedura si competentele de emitere a avizului si a 
autorizaţiei de gospodărire a apelor, se emite :

AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR

privind: „PUZ- Construire cort pentru nunti si anexa” - Mun. Fagaras, str. Doamna 
Stanca, nr. 136, jud. Braşov, care conform documentaţiei prevede:

Organizarea arhitecturală urbanistică: a unei suprafeţe de 29859 mp, pentru realizarea pe terenul 
studiat a unui cort pentru nunti si o anexa.
Accesul la terenul studiat se va realiza din DN 1 -  str. Doamna Stanca ce face legătură dintre Mun. 
Braşov si Mun. Sibiu cu respectarea reglementarilor specifice. 2 3 4

1. Bilanţ teritorial parcela studiata:

Zone funcţionale Existent Propus
mp % mp %

Zona construcţii 461,00 1,54 1121 3,75
Zona lacuri 10735,00 35,95 10735,00 35,95
Zona verde amenajata curte 2898,00 9,71 1124,00 3,77
Zona verde neamenajata agricol 15765,00 52,80 0 0
Zona verde amenajata gazon 0 0 12352,00 41,37
Zona circulaţii drum 0 0 1741,68 5,83
Zona trotuare * 0 0 32,12 0,11
Zona circulaţii interioare 0 0 388,00 1,30
Zona alei si platforme pietonale 0 0 1564,84 5,24
Zona parcari autovehicule 0 0 800,00 2,68
TOTAL ZONA STUDIATA 29859 100 29859 100

POT max propus l̂ V30%  CUTmax propus- 0,3

2. Ansamblu de lucrări pentru dotarea urbanistica a spaţiului analizat se vor încadra în clasele de 
importanţa corespunzătoare, conform STAS 4273/83. Pentru localitati STAS 4273/83 stabileşte
clasa a IV a de importanţă a construcţilor hidrotehnice de alimentare cu apa şi canalizare.
3. Dotări hidroedilitare:
3. L Alimentarea cu apa se va realiza prin extindere din reţeaua centralizata a Mun. Fagaras, 
existent pe str. Doamna Stanca, conform aviz nr. 1860/01.09.2017 emis de SC Apa Canal SA Sibiu.
3.2. Apele uzate menajere de pe amplasament vor fi evacuate prin extindere pana la reţeaua 
centralizata de canalizare a Mun. Fagaras, conform aviz nr. 1860/01.09.2017 emis de SC Apa Canal 
SA Sibiu.
3.3. Apele pluviale de pe acoperişul construcţiei vor fi evacuate liber pe zona verde, iar apele pluviale de
pe drumurile de acces si din parcari vor fi colectate printr-o reţea de canalizare pluviala, trecute printr-un 
separator de hidrocarburi petroliere si descărcate in lacul cu suprafaţa de S = 8 3 7 6 ^ ^ p ^ |te n t  pe 
proprietate. //ir  ^ ' SG'4 <su v
4. Apararea împotriva inundaţiilor: terenul studiat se afla in incinta indiguita cu



Avizul de gospodărire a apelor se emite cu următoarele condiţii:
1. Se vor respecta prevederile din documentaţia tehnică înaintată spre avizare precum şi condiţiile din 

Certificatul de Urbanism .
2. La faza următoare de proiectare (D.T.A.C) se vor prezenta spre avizare detaliile tehnice 

privind alimentarea cu apa, colectarea si evacuarea apelor uzate menajere, colectarea, 
epurarea si evacuarea apelor pluviale, printr-o documentaţie tehnica ce va fî intocmita de o 
firma certificata MMAP si va respecta normele de conţinut conform Ordin nr. 799/2012;

3. Avizul de gospodărire a apelor pentru planul urbanistic poate fî folosit numai pentru 
reglementarea urbanistica si nu conferă dreptul de execuţie a lucrărilor hidroedilitare 
inscrise in aviz.

4. Elaboratorul documentaţiei tehnice îşi asumă responsabilitatea exactităţii datelor şi informaţiilor 
cuprinse în prezentul proiect, conform Ordinului 662 din 2006, cap. II. Procedura de emitere a 
avizului de gospodărirea apelor - secţiunea 1. Avizul de gospodărirea apelor, art. 18 (2).

5. Orice modificare de soluţie fata de cea avizata duce la obţinerea unui nou aviz de gospodărire a 
apelor.

6. Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate în apele de suprafaţa, pe sol sau acviferul freatic, 
atât pe perioada executării construcţiilor cât şi după punerea în funcţiune a acestora.

7. Orice poluare accidentala produsa de beneficiar va fi anunţata in timp util la dispecerat SGA 
Braşov, telefon 0268/414567; se vor lua masuri operative de stopare, eliminare a cauzelor ce au 
produs-o si inlaturarea efectelor acesteia.

8. Se interzice depozitarea, deşeurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apa sau in albia acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage răspunderea administrativă după
caz, precum şi răspunderea civilă sau penală conform prevederilor Legii Apelor nr. 107 din
1996, cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz nu se referă la rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor.
Un exemplar din documentaţie, ştampilat şi semnat spre neschimbare, s-a transmis solicitantului,
împreună cu un exemplar diţf aviZ.^ 'X

/<• f  , \  -•

p.DIRECTOR, / X X  " „k X
ing. Mihai UTA

*  ^ 4 ^
p.INGINER SEF,
ing. Dorin Gheorghe POMÎRLEANU

SEF BIROU AA,
ing. Ionela STĂNCULESCU

întocmit,
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Nr.înreg. 32872 din 09.11.2017

Ca urmare a cererii adresate de BUJOR IOAN, în calitate de reprezentant SC 

GIOCALUMA SRL, cu sediul în Judeţul Braşov, Municipiul Făgăraş, strada Doamna Stanca 

nr.136, CUI 27791101, înregistrată sub nr.32872 din 30.10.2017

privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal -cort pentru nunti şi anexe generat de imobilul 

situat in zona de nord a imobilelor din strada Doamna Stanca 134-164, înscris în CF 102913- 

Făgăraş, CF 102912-Făgăraş, CF 102911 -Făgăraş şi CF 100621-Făgăraş , cu stabilirea :

1 .Teritoriul care urmează să fie reglementat prin PUZ

Terenul reglementat este delimitat la nord - de terenul arabil A696 , proprietăţi particulare; 

la vest -HS 694, HPR 699, proprietăţi particulare din strada Doamna Stanca nr.144; la sud -  

strada Doamna Stanca ; la est-HS 694 şi PDT 695, proprietăţi particulare

2.Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi

Zona ce urmează a fi reglementată se află în extravilanul localităţii, teritoriul administrativ 

al municipiului , fără reglementări urbanistice. Se propune reglementarea unei zone de 

agreement şi servicii.

în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare , se emite prezentul

AVIZ DE INIŢIERE

nr.l din 09.11.2017

3.Indicatori urbanistici obligatorii ( limite minime şi maxime) 

POT existent=0,00% , POT min=2% POTmax=15%

CUT existent=0 CUT max=0,3

Pag.l
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4. Dotări de interes public necesare -asigurarea acceselor, parcaje, utilităţi

Se va asigura accesul necesar funcţiunii propuse , atât auto cât şi pietonal.

Parcările necesare se vor dimensiona conform prevederilor HGR 525/1996 şi se vor 

executa exclusiv pe terenul beneficiarului.

Construcţiile propuse vor fi racordate la toate reţelele edilitare necesare astfel încât să 

poată funcţiona în condiţii optime cu respectarea tuturor avizelor şi acordurilor necesare.

Se va amenaja o platformă gospodărească pe care se vor amplasa pubelele de gunoi 

menajer.

5. Capacităţi de transport admise

Capacitatea de transport admisă va fi analizată prin PUZ pentru funcţiunea de zona 

agrement şi servicii.

6. Acorduri / avize specifice ale organismelor centrale şi/ sau teritoriale pentru PUZ

Avizele şi acordurile necesare întocmirii şi aprobării PUZ sunt enumerate în Certificatul de

urbanism nr. 100/06.07.2017. Avizele/ acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/ 

sau ale serviciilor descentralizate sunt ANIF Braşov, Consiliul Judeţean Braşov, DRDP Braşov ( 

daca e cazul), SGA Braşov şi APM Braşov.

7.Obligaţiile iniţiatorului PUZ ce derivă din procedurile specifice de informare şi 

consultare a publicului

Se va respecta HCL nr.37/20l f privind aprobarea Regulamentului local de implicare a 

publicului în elaborarea şi revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.

Obligaţiile privind procedura de informare şi consultare a publicului revine în totalitate 

beneficiarului.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a 

Certificatului de urbanism nr. 100/06.07.2017, emis de UAT Municipiul Făgăraş.

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/ posta la data d e .........................

ARfflTECT SEF

l il ia X a. BOER
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CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 2
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE ORGANIZARE ŞI

DEZVOLTARE URBANISTICĂ, 
REALIZAREA LUCRĂRILOR 
PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA 
MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE 
ARHITECTURĂ

AVIZ NR. /  / 21.01.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.2 AVIZEAZĂ (NILAVTZEAZA) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- avizarea Planului Urbanistic Zonal -  cort pentru nunti si anexe situat in Fagaras, 
zona de nord a imobilelor din str.Doamna Stanca 134-164

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Ercău Bruno

SECRETAR, 
Suciu Andreea



CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII 
PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. /  / 21.01.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- avizarea Planului Urbanistic Zonal -  cort pentru nunti si anexe situat in Fagaras, 
zona de nord a imobilelor din str.Doamna Stanca 134-164

Amendamente propuse:

o  J T 7 -

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu Nicolae

SECRETAR, 
Cârlan Anca

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 6
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE TURISM, RELAŢII

EXTERNE ŞI INTEGRARE 
EUROPEANĂ

AVIZ NR. /  / 21.01.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.6 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- avizarea Planului Urbanistic Zonal -  cort pentru nunti si anexe situat in Fagaras, 
zona de nord a imobilelor din str.Doamna Stanca 134-164

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Stengel Norbert

SECRETAR, 
Clonţ Valentin

Cod: F-18 V



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 

ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. /Q  /22.01.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- avizarea Planului Urbanistic Zonal -  cort pentru nunti si anexe situat in Fagaras, 
zona de nord a imobilelor din str.Doamna Stanca 134-164

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
Biza Radu



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 1
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE

ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

AVIZ NR. / / ?  /22.01.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr. 1 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- avizarea Planului Urbanistic Zonal -  cort pentru nunti si anexe situat in Fagaras, 
zona de nord a imobilelor din str.Doamna Stanca 134-164

Amendamente propuse:

A  _ £

’REŞEDINTE, 
NeeMlă Ion

SECREr r , 
Şuteu Mari

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR. / ( ]  / 22.01.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- avizarea Planului Urbanistic Zonal -  cort pentru nunti si anexe situat in Fagaras, 
zona de nord a imobilelor din str.Doamna Stanca 134-164

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Bogdan Ion

Cod: F-18

SECRETAR, 
Malene Petru



Profil str^dâf B-B

P.O.T. min 2.00% i P.O.T. Max 15%
C.U.T. min 0.04 !C.U.T. Max 0.3

BILANŢ TERITORIAL SUPRAFAŢĂ STUDIATĂ
' . Existent Propus

Suprafaţa zonei studiate mo % mo %
1 Zona construcţii 461 1.54 1081 3.62
2 Zona constructii-demolari 0 0.00 40 0.13| 3 Zona lacuri 10735 35.95 10735 35.95

z
o 4 Zona verde amenajata curte 2898 9.71 1124 3.77
& S Zona verde neamenajata-agricol 15765 52.80 0 0.00zg 6 Zona verde amenajata-gazon 0 0.00 12352 41.37
UI 7 Zona circulaţii drum ; 0 0.00 1741.68 . 5.83
o 8 Zona trotuare ~ 0 0.00 32.12 0.11

9 Zona circulaţii interioare 0 0.00 388 1.30
10 Zona alei si platforme pietonale 0 0.00 1564.84 5.24
11 Zona parcaţi autovehicole 0 0.00 800 2.68

Total zonă studiată 29859 100.00 29859 100.00

BILANŢ TERITORIAL SUPRAFAŢĂ REGlfMENTATĂ

Suprafaţa zonei studiate
Existent

mp %
Propus

mp %
1 Zona verde neamenajata-agricol 15765 59.49 0 0.00
2 Zona lacuri /bălţi 10735 40.51 10735 40.51
3 Zonaconstruibilă 0 0.00 3975 15.00
4 Zona verde amenajata-gazon 0 0.00 9436 35.61
5 Zona circulaţii

Subzona circulaţii drum 0 0.00 1234 4.66
Subzona trotuare 0 0.00 320 1.21
Zona alei si platforme pietonale 0 0.00 0 0.00
Zona parcaţi autovehicole 0 0.00 800 3.02

LEGENDA
Limite

Limita PUG intravilan !■.....

Limita zona studiata

Limita de proprietate parcele studiate

3

Ocuparea terenurilor

Lac I i

Canal

Drum neamenajat pietruit 

Construcţii existente 

Curţi construcţii- zonă verde |

Teren agricol ]

Carosabil str Doamna Stanca - E 68 j 

Trotuar str Doamna Stanca - E 68 [

Reglementări P.U.G.
Zona locuinţelor individuale si colective ,________

mici situate in zone constituite: UTR L1C I

Drum propus spre amenajare PUG |—

Zonă de siguranţă a infrastructurii feroviare | ]

Reglementări-zoniflcare
Zona de agrement şi serviciii

P.O.T. min 100% P.O.T. Max 15%
C.U.T. min 0.04 C.U.T. Max 0.3

Construcţii propuse

Limită de siguranţă lac/bălţi- 2m de la taluz \--------------]

Retragere faţă de limita de i------------- j
proprietate ‘ vecinătate- 5m '------- ------ 1

imită zona locuinţelor individuale si colective
mici situate in zone constituite: UTR L1C i i

se vor respecta reglementările 1 "
P.U.G. al Municipiului Făgăraş

Zona circulaţii

Subzona parcări-auto | ; ]

Subzona alei carosabile | ]

Subzona alei pietonale J |

Zone verzi

Zone lac/bălţi

I zonă reglementată 26500 100.00 26500 100.00

Suport topografic fsalizot do Ing. Corpatoo Longin C4iâlin -p.v. nr 1328/2018 tnregislral cu nt 8366/2018

Proiectant general 
Nr. proiect. 39/2017 

Fagaras, 
slr.Negolu, bl. 5A,sc. B, ap. 6 

CUI 33089315

Beneficiar
S.c. GIOCALUMA S.r.l. 
adm:Bujor loan

Colecliv

Şef proiect

Proiectant
Desenat

Arh. DELIA BARBAT

^ • Z-‘  CONSTRUIRE CORT  
PENTRU N U N ŢI SI ANEXĂ Arh. ALINA C. CLOCA

Amplasament obiectiv Faza Titlu planşa Nr. planşa Data
Mun. Făgăraş, Judeţ Braşov

Cf. iroU/MSO.flr.taa.ittK/VLUTVUCVl.rttVUVLC*.tmu/im,

Avizare

P.U.Z.

REGLEMENTARI
URBA N IS TIC E- PROPUNERE 

ILU STR AR E G RAFICĂ

07/2018 

Nr. proiect
30/20171:1000



O T ---------- y
g  D d in  F lo rina  F. L . i.

Arh. DELIA BARi

Arh .  ALINA C. CLOCA

Titlu planşa

iCONţfRANS

Limita de proprietate 
si zona reglementata

[Blaerfca

Municipal
■ 3gSraş

SC DUPLEX SA

DJrec^a judeţeană de 
drumuri şl poduriSC HPROCONSlKUCfl

|SC NICQĂR^ŢRANS

Suport : reglementari urbanistice Municipiu

Limita zona studiata

Limita PUG intravilan -v-
\ i \ S-
-»i* - - \  \ . •

Trup 8 ^
Locuinţe £

AMENAJAREA
DESECARE

i  ■ a  n r r m  ■ i i t a

LEGENDA
Limită PUG intravilan

3

ÎNCADRARE in teritoriu
scara 1:5000

Limită zona studiata

Limite de proprietate

Limită propusă spre reglementare

UMÎTE:

O
o

LIMITA TERITORIU ADMINISTRATIV 

LIMITĂ TEREN INTRAVILAN PROPUS

LIMITĂ TEREN INTRAVILAN EXISTBYT 
(CONFORM PUG APROBAT)

LIMITĂ PUD / PUZ APROBAT
LIMITĂ NATURA 2 0 0 0  -  SITU R I SPA /  S C I

M O N U M EN T IS T O R IC  ÎN S C R IS  
ÎN  U S T A  M O N U M E N T ajO R  IS T O R IC E  

CLĂDIRE PROPUSĂ PENTRU CLASARE

CURSURI DE APĂ, LACURI 

CALE FERATĂ

■ COMUWIC&TK:
TRASEU AUTOSTRADA TRANSILVANIA 
(FAZA PROIECT)

TRASEU DRUM NAŢIONAL

TRASEU DRUM JUDEŢEAN

STRĂZI /  TROTUARE

DRUM /  STRADĂ PRO PU S(Ă ) PE TRASEU NOU 

DRUM /  STRADĂ PROPUS(Ă) PE TRASEU DE 
DRUM EXISTENT

SEN SU R I GIRATORII PROPUSE

INTERSECŢII IMPORTANTE DE AMENAJAT Ş I 
ECHIPAT CORESPUNZĂTOR

PODURI PROPUSE

REZERVARE TEREN PENTRU INFRASTRUCTURA 
RUTIERĂ DE PERSPECTIVĂ SAU PENTRU 
REAMENAJAREA/MODERNIZAREA CELEI 
EXISTENTE 

TRASEE PIETONALE

REGLEMENTARI:
----------- UMITĂ ZONĂ CENTRALĂ

--------  LIMITĂ UTR
(UNITATE TERITORIALĂ DE REFERINŢĂ)

" ■ UMITĂ ZONĂ CONSTRUITĂ PROTEJATĂ

--------  LIMITĂ SIT ARHEOLOGIC
----------- UM ITĂ ZONĂ DE PROTECŢIE

SIT ARHEOLOGIC (cf. studiu arheologic) 
a» m • UMITĂ ZONĂ DE PROTECŢIE A FOSTULUI

COMBINAT CHIMIC NITRAMONIA 
(cf. studiu elaborat do S.C. ASRO SBW S.RL Sibiu) 

ZONĂ PROTEJATĂ PE BAZA NORMELOR 
SANITARE (SURSE DE APĂ, STAŢII DE 
EPURARE, CIMITIRE, ETC)
ZONĂ DE SIGURANŢĂ A  
INFRASTRUCTURII FEROVIARE

(-------U  ZONĂ DE PROTECŢIE CĂI DE
L ----- 1 COMUNICAŢIE MAJORE
•  •  •  "UMITĂ AMENAJARE CU LUCRĂRI 

DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE 
INTERDICŢIE DE CONSTRUIRE PÂNĂ LA 
REAUZAREA UNUI DIAGNOSTIC 
ARHEOLOGIC INTRUZIV SAU A UNOR 
DESCĂRCĂRI DE SARCINI ARHEOLOGICE 
ZONE DE REGENERARE URBANĂ

nmm

W / f ' \  ZONE d e  r e c o n v e r s ie  fu n c ţ io n a lă

ZONE DE SIGURANŢĂ REŢELE 
EDILITARE MAJORE - CONSTRUIREA 
ESTE CONDIŢIONATĂ DE OBŢINEREA 
AVIZELOR DEŢINĂTORILOR DE REŢELE 
U4 - ACTIVITĂŢI CU VULNERABILITATE 
SCĂZUTĂ ŞI O EXPUNERE LA RISC MAI MICĂ*

K t; - ]  U6 -  ACTIVITĂŢI CU VULNERABILITATE
1--------1 SCĂZUTĂ Ş I  O EXPUNERE LA RISC MAI MICĂ*
F Ş Ş Z a  U 7-A C T IV IT Ă Ţ I INDUSTRIALE Ş I  ALTE 

PROCESE TEHNOLOGICE CARE NECESITĂ 
FACTORI DE MEDIU LIPSIŢ I DE IMPURITĂŢI* 

V ///A  U8 -  A C T T V irĂ n CU VULNERABILITATE 
1-Z Z Z d  SCĂZUTĂ Ş I O EXPUNERE LA RISC MAI MICĂ* 

* Conform Studiului "AneRza Tehnică s Suprafeţei ConMnatuM 
NKramonb In Vederea ActutdfcM PUG MuntrtpM Făgăraş", 
elaborat de SjC. ASRO SERV 8 J U . SWu

UTR-urt /  ZOK ÎFÎCA RE FUNCŢIOHAlJL"

K H  DENUMIRE UTR 

ZONA DE LOCUINŢE
|---------1 ZONA L O CU IN ŢBO R INDIVIDUALE
1--------- 1 Ş I  COLECTIVE M ia SITUATE I n  ZONE

CONSTITUITE: UTR U c ,  UTR U d ,  UTR U -U 4
|---------1 ZONA LOCUINŢELOR INDIVIDUALE
L----------1 ş i  COLECTIVE M i a  SITUATE ÎN ZONE

NECONSTRUITE: UTR L 2a , UTR L2b,
UTR L2-U 4, UTR L2-U 8 

• ZONA LOCUINŢELOR COLECTIVE MEDII 
1 ! Ş l ÎNALTE 8rTUATE tN  ANSAMBLURI

REZIDENŢIALE: UTR L3c, UTR L3d

ZONA INSTITUŢII PUBLICE Ş I  SB W IC II 

I 1 DOTĂRI SERVICII

f  1 d o t ă r i Înv ă ţă m â n t

H i  DOTĂRI SĂNĂTATE 

m  DOTĂRI CULTE 

ZONA MIXTĂ
ZONĂ MIXTĂ SE R V IC II Ş I  LOCUINŢE:
UTR M l,  UTR M 1-U 7 , UTR M 1-U 8

H i  ZONĂ MIXTĂ (S E R V IC II, MICĂ INDUSTRIE 
Ş I  D EPO ZITE): UTR M 2, UTR M 2-U 8

ZONA DE ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE 

I 1 ZONĂ ACTIVITĂŢI ZOCJT&INICE: UTR A l

ZONĂ ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE Ş I
1---------- 1 DEPOZITARE: UTR A 2, UTR A 2-U 7, A 2-U 8

j ____ | ZONA DE ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE
AFERENTE FOSTULUI COMBINAT 
NITRAMONIA: UTR U 2, UTR U3 ş l  UTR U9 

ZONA SPAŢIILOR VERZI 

H M  SPAŢII PUBLICE PLANTATE,
1------  SPAŢII DE AGREMENT LO ISIR  Ş I  SPORT:

UTR V I ,  UTR V 1-U 8
j CULOARE DE PROTECŢIE FAŢĂ

“ DE INFRASTRUCTURA TB IN IC Ă  Ş I
O G U N Z I DE APĂ DIN INTRAVILAN: UTR V2

ZONĂ DOTĂRI TURISTICE Ş I  SERV ICII 
COMPLEMENTARE
r ZONĂ DOTĂRI TU RISTICE Ş I

! S E R V IC n COMPLEMENTARE: UTR S t

ZONĂ CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

[ 3 T 1 ]  ZONĂ CU DESTINAŢIE SPECIALĂ: UTR S

ZONA DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

I I ZONĂ CONSTRUCŢII Ş I  AMENAJĂRI
' PT. GOSPODĂRIRE COMUNALĂ: UTR G1

r  ] ZONĂ a M IT lR E : UTR G 2 

ZONA DE CĂI DE COMUNICAŢIE

|---------j ZONA CĂILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ:
1---------J UTR T I

1 ZONA CĂILOR DE COMUNICAŢIE FEROVIARĂ: 
U T R T 2

REŢELE EDILITARE M AJORE
-----------  TRASEU MAGISTRALĂ GAZE
------ ---- TRASEU LEA 110K V

TRASEU LEA 20KV 
CANAL DE DESECARE
(Include zona de protecţie de 2 metri pe flecare 
latură - conform Ordin M.A.D.R. nr. 227/2006)

C A S E
D IV E R S E

Beneficiar
S.c. GIOCALUMA S.r.l. 
adm:Bujor loan ___
Titlul
P.U.Z. -  CONSTRUIRE CORT 
PENTRU NUNTI SI ANEXĂ

Proiectant general 
Nr. proiect. 39/2017 

Fagaras, 
str.Negoiu, bl. 5A,sc. B, ap. 6. 

CUI 33089315

Amplasament obiectiv
Mun. Făgăraş, judeţ Braşov

Nr. planşa Data elab.
U.01 07/2018
Scara Nr. proiect
1:5000 30/2017

Sef proiect

Colectiv

Proiectant
Desenat

Avizare
P.U.Z. PLAN DE 

ÎNCADRARE


