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Amenajarea pentru amplasamentul A – Cetatea Săsească se justifica pe de o 
parte pentru folosinţa locuitorilor (în special în legătură cu şcoala din imediata 
vecinătate) şi pe de altă parte pentru folosinţa turiştilor: o zonă verde care se 
poate asocia cu o parcare amenajată, pentru a face un spaţiu de primire pentru 
vizitatorii obiectivului înscris în patrimoniul UNESCO.  

Din păcate, pentru acest amplasament, nu a fost gândit un sistem mai amplu de 
amenajare, care să ia în consideraţie în ansamblu spaţiile publice din această 
zonă extrem de importantă, care este practic, cartea de vizită a localităţii Prejmer. 

Staţia de transport în comun şi terenuri libere de al intersecţia dintre DN10 şi 
strada Mare, corelarea cu scuarul intens plantat pe contur, corelarea cu curtea 
şcolii, sau cu incinta aferentă clădirii primăriei ar fi fost tot atâtea argumente 
pentru a privi amenajarea spaţiului public într-un proiect coerent.

Figura 31. Spaţiul public propus în zona cetăţii săseşti 
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Amplasamentul B este rezultatul unei comasări de terenuri: un teren viran cu un 
teren care urma să fie eliberat de construcţii, şi care era transferat în domeniul 
public. Şi aici este un loc important pentru Prejmer: intersecţia între DN10 (strada 

Braşovului), şi respectiv strada Morii, o stradă importantă, paralelă cu Strada 
Mare.

Figura 32. Spaţiul public propus la interseţia DN 10 şi strada Morii, satul Prejmer 
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Amplasamentul C, în Stupinii Prejmerului, este parte din terenul şcolii generale de 
aici, şi utilitatea acestei amenajări este argumentată atât prin prezenţa şcolii, cât 
şi prin cea a căminului cultural: 

Figura 33. Spaţiul public propuc, adiacent şcolii din satul Stupinii 
Prejmerului 

  

 

Cel din urmă amplasament, în Lunca Câlnicului, fusese şi în trecut amenajat ca 
scuar aşa cum se menţionează în memoriul tehnic aferent Studiului de 
Fezabilitate din 2001. Deasemenea, un alt argument pentru amenajarea propusă 

constă în recomandarea cuprinsă în Planul Urbanistic General din 2000 de a 
organiza acest teren pentru agrement şi sport.  

Figura 34. Spaţiul public propus pentru Lunca Calnicului 

 

Analiza Planurilor Urbanistice Zonale 

După aprobarea PUG în 2000, situaţia a fost una de stagnare pentru aproximativ 
5 ani, dar începând cu 2005, regăsim o serie de iniţiative de dezvoltare imobiliară, 
atât ale administraţiei publice locale cât şi ale proprietarilor privaţi de terenuri, pe 
care le vom analiza în cele ce urmează.  
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Pentru proiectul de introducere a reţelei de canalizare, există o serie de 14 zone 
de dezvoltare, amplasate pe harta comunei Prejmer în schema de mai jos, dintre 
care pentru 7 am putut identifica o serie de Planuri Urbanistice Zonale în 
documentaţiile primite de la Primăria Prejmer. 

Tabelul 4. PUZ-uri aferente zonele de dezvoltare identificate in PUG  

Zona de 
dezvoltare 

PUZ 
Documentaţie de urbanism cu titlul 
din materialul oferit de Primărie 

ZONĂ DE DEZVOLTARE 
Funcţiunea principală şi 
repere de localizare 

Suprafaţa 
HA 

ZONA”A” PUZ Zona Industrială 
 varianta 1 în 2005: 
iniţiatori: S.C. GRAELLS  LLONCH 
INVEST S.R.L. 
Proiectant varianta 1: AGENTIA 
SARBU S.R.L., 
Proiectant varianta 2 în 2007:  
SC GLOBAL PROIECT SRL 
 

ZONA INDUSTRIALA  
(parc industrial) – 
 
în PUZ: 82,28 hectare 

84 
 

ZONA”B” PUZ Furnica Stejari – Zona de 
locuinţe CANTON 
Proiect Braşov S:A -Işa Lucian 
 
Lipsa parte scrisă 

ZONA CONSTRUCTII DE 
LOCUINTE 
(zona canton SCELIF)  
în PUZ: 96,32 

324 ca zonă 
de 

dezvoltare 
infrastructură  

 
 

ZONA”C” PUZ Rândul II 
Marius LUNGU 
 
Lipsă parte scrisă 

ZONA CONSTRUCTII DE 
LOCUINTE 
(zona Rd.II situata in 
Prejmer) 

50 

ZONA”D” PUZ Parc Riu 
 
 

ZONA CONSTRUCTII DE 
LOCUINTE SI DESTINATIE 
INDUSTRIALA 
(zona I.A.S) 

86 

ZONA”E” PUZ Sportului Plopilor 
 
Lipsă parte scrisă 

ZONA CONSTRUCTII DE 
LOCUINTE 
(cartier SUNRISE 
HOUSING, in Prejmer) 

38 

ZONA”F” - ZONA CONSTRUCTII DE 
LOCUINTE 

79 

(zona pasune) 
ZONA”G” - ZONA CONSTRUCTII DE 

LOCUINTE SI DESTINATIE 
INDUSTRIALA 
(zona Stupini-Prejmer) 

70 

ZONA”H” - ZONA CONSTRUCTII DE 
LOCUINTE SI ZONA 
AGREMENT 
(zona padure pasune) 

248 

ZONA”I” - ZONA DE AGREMENT 65 
ZONA”J” PUZ Teiului Laterală  

Proiect Braşov S:A -Işa Lucian 
ZONA CONSTRUCTII DE 
LOCUINTE 
(zona targului) 

10 

ZONA”K” - ZONA INDUSTRIALA SI 
SPECIFIC AGRICOL 
(zona Carpinis DJ 120) 

400 ca zonă 
de 

dezvoltare 
infrastructură 

ZONA”L” - ZONA CONSTRUCTII DE 
LOCUINTE(zona Binder) 

15 

ZONA”M” PUZ Târg de vite 
 

ZONA TARG (zona Lunca  
Calnicului) 

6,5 

ZONA”N” PUZ Rădulescu 
Halta Ilieni 
Lipsă parte scrisă 
Lipsă parte desenată 

ZONA CONSTRUCTII DE 
LOCUINTE (cartier de 
locuinte Prejmer-zona Gara 
mica) 

5,2 

 Total intravilan PUG 2000: 
-Prejmer: 453 hectare 
-Lunca Câlnicului: 366 hectare 
-Stupinii Prejmerului: 174 
hectare 
TOTAL 993 hectare 

TOTAL zone de dezvoltare, care cuprind 
şi terenuri care sunt acum în intravilan:  
 

1480,7 

Sursa: Date furnizate de primăria Prejmer  
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Figura 35. Zonele de dezvoltare ale comunei Prejmer 

 

Pentru a putea urmări atent propunerile făcute prin PUZ-uri de introducere în 
intravilan a unor terenuri, planul cu zonele de dezvoltare a fost suprapus cu 
planurile satelor din PUG aprobat în 2000. 
În cele ce urmează, pentru fiecare zonă de dezvoltare pentru care a fost 
indetificat un PUZ în documentaţia primită de la administraţia publică locală, se 
vor prezenta câteva informaţii într-o fişă sintetică, cu comentarii. 

Figura 36. Satele comunei Prejmer suprapuse pe zonele de dezvoltare → 
(pagina următoare)
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Zona A Parc Industrial Prejmer 
 
Existent: 
Terenul se învecinează în partea de nord cu calea ferata Braşov – Sf. Gheorghe, 
la sud cu DN10, la vest se afla limita administrativa a comunei Harman, iar la est 
– fostul I.A.S. Prejmer. 
Zona de siguranţă a căii ferate este de 20 m din axul ultimei linii şi este 
expropriabilă şi restricţionată la orice fel de construcţii şi amenajări. Realizarea de 
noi drumuri, alei, reţele edilitare în zona studiată va fi suportată de către beneficiar. 
 

Îniţial, documentaţia PUZ a fost intocmită de S.C. AGENTIA SARBU S.R.L., 
aprobat cu HCL nr. 9 din 02.2006, Aviz Unic  Consiliul Judetean Brasov nr. 9 din 
01.02.2006. Ulterior, în 2007, a fost elaborat un PUZ modificator, întocmit de  SC 
Global Proiect SRL, pentru că s-a dorit modificarea zonei de institutii si servicii prin 
marirea suprafetei aferente cat si prin noi functiuni comerciale si de birouri, 
modificarea regimului de inaltime si a indicilor de teren POT, CUT., organizarea 
circulatiei ca urmare a realizarii unei noi artere de circulatie (in incinta perimetrului 
studiat) si modificarea traseului uneia din strazile propuse in PUZ-ul aprobat 
anterior, cu mentinerea profilelor stradale stabilite in documentatia anterior avizata, 
o noua parcelare in partea de V si E a terenului studiat, cat si modul de asigurare a 
dotarilor tehnico – edilitare, necesare bunei functionarii a noilor obiective a Parcului 
Industrial. 

Terenul studiat are o suprafata totala de 829 800 mp şi era trecut în PUG în 2000 
ca teren liber neconstruit (teren arabil) în intravilan, urmând a fi transformat în 
teren construibil. 

 
Propuneri: 

Zona este prevăzută pentru construirea unor hale industriale si anexele lor, birouri, 
dotari comerciale şi de prestări servicii. Acestea se prezintă grupate pe unităţi, 
astfel: 

Regimul de înălţime maxim: 
 Zi - zona unităţi de producţie şi depozitare    P+1 
Zc - zona comerciala, instituţii şi servicii    P+10 
Zcc - zona căi de comunicaţie, platforme, parcaje 
Zv - zone verzi amenajate 
Construcţiile aferente utilităţilor au regimul de înălţime parter sau parter şi demisol. 
Scurtă descirere a fiecărei zone: 
Zi - zona unităţi de producţie şi depozitare: ocupă cea mai mare parte a 
terenului studiat şi este, în prezent partial ocupata de construcţii, se propune 
construirea de hale industriale pe parcele care vor avea suprafeţe de cel puţin 
800 mp, iar în total zona cuprinde 70,16 ha. 
 

Zc - zona comerciala, instituţii şi servicii: cuprinde zona situată aproximativ în 
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centrul geometric al terenului studiat, fiind amplasată în lungul drumului principal 
de acces pe sit şi în vecinătatea intersecţiei cu sens giratoriu. Terenul este, în 
prezent, liber de construcţii. Se propune realizarea unor construcţii comerciale şi 
de prestări servicii (hotel, birouri, dotări pentru expoziţii şi conferinţe, bancă, staţie 
carburanţi, spălătorie auto, supermarchet, alimentaţie publică etc.) în suprafaţă 
totală de 0,32 ha; spaţiile comerciale vor avea platforme de depozitare, cu 
asigurarea parcajelor, iar parcelele vor fi de minim 800 mp. 

Zcc-zona căi de comunicaţie, platforme, parcaje: cuprinde suprafeţele de teren 
pe care vor fi amplasate circulaţiile, atât cele carosabile cât şi cele semicarosabile 
şi pietonale, aleile, trotuarele, platformele asfaltate şi parcajele. Din suprafaţa 
totală a terenului, 30,7 % reprezintă platforme şi parcaje, iar 18,63 % - căile de 
comunicaţie; pentru traseele de alei carosabile şi parcaje se vor întocmi 
documentaţii de specialitate conform reglementărilor în vigoare. 

Zv-zona verde amenajată: se găseşte cu precădere în zona de instituţii şi servicii, 
cu rol de agrementare a spaţiului urban interstiţial. Se propune realizarea unor 
plantaţii decorative şi de protecţie 

Accesul principal se va realiza prin drumul naţional DN 10, care leagă cele 2 
comune (Hărman şi Prejmer). Acest drum are o lăţime de 9,00 m şi acostamente 
de 0,5 m. De-a lungul terenului studiat, DN10 va avea 2 intersecţii cu drumuri de 
incintă care vor face legătura la reţeaua din interiorul proprietăţii. Aceasta va fi 
alcătuită tot din străzi de categoria a III-a, cu o lăţime de 10,00 m, bordate în mare 

parte de parcaje cu lăţimea de 4,50 m şi trotuare de 2,00 m. Din ele se realizează 
şi alei carosabile cu lăţimea de 4,00 m care deservesc ocazional obiectivele cu 
caracter utilitar. 

regim de inaltime comparativ între PUZ 2006 şi PUZ 2007:  

Zona Comerciala, Institutii, Birouri:  

PUZ 2006:  P+2, Propus prin PUZ 2007:  P+10 

indicii urbanistici comparativ între PUZ 2006 şi PUZ 2007:   

Zona industriala (productie, depozitare): 

PUZ 2006:  POT = 70%, CUT = 1,50 

PUZ 2007:  POT = 80%, CUT = 1,60 

Zona Comerciala, Institutii, Birouri 

PUZ 2006:  POT = 70%, CUT = 1,50 

PUZ 2007:  POT = 80%, CUT = 8,00 
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Figura 37. PUZ varianta 1 – 2006  

 

Figura 38. PUZ varianta 2 – 2007 
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Tabelul 5. Bilanţul teritorial PUZ Parc Industrial 

Nr. 

Crt. 

ZONE FUNCŢIONALE 

 

EXISTENT 

ha 

EXISTENT 

% 

PROPUS 

ha 

PROPUS 

% 

1. Zona unităţi de producţie şi 
depozitare – Zi 

-- -- 70,16  84,55 

2. Zona comerciala, instituţii şi 
servicii – Zc 

-- --   0,32    0,38 

3. Zona căi de comunicaţie, 
platforme, parcaje – Zcc 

-- -- 10,68  12,87 

4. Zone verde amenajată – Zv -- --   1,82  2,02 

 TOTAL ZONĂ STUDIATĂ 82,98 100 82,98 100,00 

 

Zona B - Zona de locuinţe CANTON – PUZ Furnica Stejari 
 
Între Prejmer şi Lunca Câlnicului, ca o pană către est, cu un singur punct de 
articulaţie cu intravilanul existent , în dreptul cantonului de unde vine şi numele 
lotizării, acest proiect iniţiat de autoritatea publică locală demonstrează ambiţiile 
acesteia pentru viitorul comunei.  

Figura 38. PUZ Furnica-Stejari 
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Tabelul 6. Bilanţul territorial PUZ Furnica Stejari 

 

Introducerea în intravilan a 96,32 hectare este un demers deci foarte important. 
Considerăm că acest proiect ar avea nevoie de o argumentaţie solidă, şi o 
etapizare clară. Înafara reglementărilor de urbanism şi a compoziţiei urbane, 
pare că lipseşte o abordare operaţională. Este nevoie într-adevăr de un 
număr atât de important de parcele noi de introdus în intravilan? În ipoteza 
conform căreia comuna Prejmer doreşte să atragă populaţie din Braşov sau 
din alte locuri care să vină să se instaleze aici, credem că se pot găsi şi alte 
formule de a crea lotizări pe terenuri care sunt deja în intravilan şi care ar 

asigura o continuitate spaţială atât de necesară de exemplu pentru a lega 
Stupinii Prejmerului de Drumul Naţional, sau pentru a reduce din terenul 
agricol din miezul pateurilor existente în morfologia localităţii Prejmer.  
 
La intrare, spre estul lotizării, ZR zona rezervă pentru funcţiuni viitoare (cu 
albastru deschis în schema de mai jos)  
 
ZD - Zone de dotări: 
ZD1 – regim de înălţime P  3 M  
ZD2 – urmează a se stabili prin PUD 
ZD 3 nuclee de dotări (cu roz pal în schema de mai jos): învăţământ, sănătate, 
comerţ, şi un regim maxim de înalţime de 5 nivele (parter, 3 etaje, mansardă). 
 
ZL -Zonă de locuinţe: aproape 50% din suprafaţa proiectului imobiliar 
Regim de înălţime P 1 M 
POT max 35% 
CUT max 1,5 
Suprafaţa parcelei de minim 500 mp. 
 
ZS – zona dotări sportive şi de agrement 
ZV1 – zona verde amenajată – agrement, recreere 
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ZV2 – zona verde de protecţie – către calea ferată (100 m de o parte şi de alta), 
culoar tehnic LEA 110KV (25m de o parte şi de alta – interdicţie de construire) şi 
către pârâu 
 
Zb – zona aferentă cantonului SCELIF – existent 
 
ZC – zone de circulaţii 

ZC1 – zonă circulaţii carosabile şi pietonale 
ZC2 – zonă circulaţie feroviară 
Za – zonă cursuri de apă propuse pentru amenajare 
 
Regim de aliniere propus: 15 pentru locuinţe din axul străzilor, pentru dotări 
urmează a se stabili prin PUD-uri ulterior. 

 
Figura 39. Plansă PUZ Funica Stejari 
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Zona C - PUZ rândul II -  
Strada carpaţilor est-vest 
cenuşii nord -sud 
viilor 
La sudul străzii carpaţilor, în extremitatea sudică a comunei Prejmer  
viilor şi prunilor pe direcţia est vest, existente, dar traseele lor nu se prelungesc în 
propunerea PUZ în care orientarea pe direcţia nord-sud este preferată. Pentru că 
parcelarul existent – fâşii lungi – deci cât mai puţine schimbări în regimul de 
proprietate. 
 

Figura 40. Existent PUZ rândul II 

 

Este parţial introducere în intravilan – mai mult de jumătate era deja teren agricol 
în intravilan, propus în PUG în 2000 pentru folosinţă ca zonă mixtă de locuinţe şi 
servicii şi unităţi de producţie complementare locuirii.  
Figura 41. Propunere PUZ rândul II→(pagina următoare)



STUDII PROSPECTIVE PENTRU ACTUALIZAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ – COMUNA PREJMER 
Studiul de urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

  
 

70 



STUDII PROSPECTIVE PENTRU ACTUALIZAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ – COMUNA PREJMER 
Studiul de urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

  
 

71 

Tabelul 7. Bilanţul territorial PUZ Furnica Stejari 

 

Zona D – S.C Parc RIU SRL  (reper: IAS) 
Cartier de locuinţe şi dotări pe un teren în suprafată de cca 3,5 ha , parţial în 
intravilan, restul aflându – se în extravilanul localităţii. 

Figura 42. Încadrare în teritoriu PUZ Parc RIU 

 

Zona studiata in cadrul prezentului proiect este amplasata in partea de v est a 
localitatii, la intrarea în fostul IAS , parţial situată în intravilan. In cadrul P.U.G. 
pentru zona aflată în intravilan se prevede zona prestari servicii şi mica industrie, 
cu interdictie de construire pana la elaborarea P.U.D. sau P.U.Z.. 

Accesul la terenul studiat se face din D.N.- 10 şi de la un drum de acces pentu 
fostul IAS ,amplasat pe latura de est a parcelei. totalul teritoriului zonei studiate, 
0,42 ha apartin domeniului public, iar restul de 4,63 ha apartin persoanelor fizice 
sau juridice, din care 0,31 ha este drum de servitute (drum de acces în fostul IAS) 

Figura 43. Amplasament PUZ Parc RIU 
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Suprafata zonei studiate este de aproximativ 5,00 ha, din care 3 % este ocupata 
de zona unităţi agricole şi prestări secvicii, 16 % de circulatii( drumuri fâşii verzi 
aferente) iar restul de 81%  de teren arabil. 

Terenul care face obiectul planului urbanistic zonal are o f orma aproximativ 
trapezoidală şi are suprafaţa de 35.720 mp. Acesta se margineste la sud cu 
drumul naţional, la est cu drumul de acces pentru fostul IAS, la vest cu teren 
arabil iar la nord cu zona unităţi agricole. 

Terenul este traversat de linia convenţională a intravilanului şi îl împarte pe acesta 
aroximativ în două părţi egale.  

În partea de nord- vest a teren există un transformator de electricitate, care 
asigură curentul electric pentru construcţiile existente ale fostului IAS.  
Terenul este traversat de două reţele electrice aeriene L.E.A. astfel:  

- prima reţea este amplasată în partea de sud, paralelă cu drumul naţional; 
- cea de-a doua reţea traversează terenul în formă de V ,până la punctul de 
transformare, afectând jumătatea de nord a terenului. 

 

 

 

 

Figura 44. Existent PUZ Parc RIU 

 

 
 
 
 



STUDII PROSPECTIVE PENTRU ACTUALIZAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ – COMUNA PREJMER 
Studiul de urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

  
 

73 

Propunere: 
Suprafaţa care se propune a fi introdusă in intravilanul localităţii este de 
17.848 mp( 1,7 ha). 
70 de locuinţe unifamiliale amplasate pe un teren în suprafaţă de 35.720 mp , 
realizate cuplat sau înşiruit, amplasate pe loturi cu suprafeţe cuprinse între 
200 – 580 mp . 
 
-functiunea zonei va fi cea de locuit şi fucţiuni complementare compatibile cu 
cele de locuit, nu se admit alte functiuni decat cele de locuinta;         
 - organizarea circulatiei auto si pietonale; 
 - mutarea reţelei electrice şi găsirea de soluţii pentru integrarea punctului 
de transformare cu cadrul natural şi cel artificial nou construit;  
 -   dezvoltarea retelelor tehnico-edilitare; 

- amenajarea de spaţii verzi; 
- plantarea de aliniamente de arbori. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 45. Propunere PUZ Parc RIU 
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Regimul de inaltime propus pentru noile constructii este de trei niveluri 
P+1E+M (  parter + 1 etaj + mansarda) . Construcţiile nou proiectate nu vor 
depăşi 10,00 m înălţime la coamă, măsurat de la cota terenului amenajat, 
pentru construcţiile realizate cu şarpantă şi 7,00 m înălţime la cornişă pentru 
construcţiile realizate în terasă. 
 
Construcţiile nou proiectate se vor amplasa la 11,50m faţă de axul drumului 
de acces existent şi la 9,50 m faţă de axul drumurilor noi proiectate. 

 

Figura 46. Exemplu de construcţie proiectată pentru noul cartier de case 

 

 

 

 

 

Tabelul 8. Bilanţ territorial PUZ Parc RIU 

 

Pentru zona 1(Z1) se propun urmatorii indici: 
 P.O.T.max = 30 % 
 C.U.T.max =0,9 
Pentru zona 2(Z2) se propun urmatorii indici: 
 P.O.T.max = 40% 
 C.U.T.max =1,2 
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Figura 47. Vedere 3D a noului cartier 

 

Terenurile pe care se vor trasa drumurile şi aflate în proprietatea persoanelor 
fizice sau juridice , vor trece în proprietatea statului Român cu utilitate publică 
(domeniul public).Acestea vor fi în suprafaţă de 1,34 ha (inclusiv drumul de 
servitute existent). 
COMENTARII: 
Dimensiunile relativ modeste ale acestei lotizări precum şi localizarea într-o 
zonă adiacentă DN10 pe care era interdicţie temporară de construire şi care 
vine în continuitate cu Prejmer fac din această propunere o soluţie viabilă 
de dezvoltare a segmentului rezidenţial pentru absorbţia unor eventuale 
afluxuri de populaţie din Braşov. Propunerea de lotizare este una echilibrată 
la nivel de indicatori urbanistici de ocupare a terenului, răspunsul la 

constrângerile impuse de prezenţa reţelelor electrice aeriene este unul 
corect. Ar fi fost poate necesar să fie prevăzut mai mult spaţiu verde în 
folosinţă publică, şi poate un mic nucleu de funcţiuni complementare 
locuirii (comerţ de proximitate, grădiniţă, un mic spaţiu public cu o oglindă 
de apă...).  

Zona E – Sportului Plopilor  
Figura 48. PUZ Sportului Plopilor situaţie existent 
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Figura 49. PUZ Sportului Plopilor propuneri 

 

Tabelul 9. Bilanţ territorial PUZ Sportului Plopilor 

 

COMENTARII: 

Practic, prin acest PUZ se consfinţeşte nevoia de a transforma teren liber de 
construcţii în teren care poate primi construcţii – anulând astfel interdicţia 
temporară de construire impusă prin PUG, care nu se justifica, de fapt, 
având în vedere faptul că structura parcelarului era deja foarte clară, cu 
dimensiuni de lot echilibrate, şi structura de circulaţii era şi ea evident 
trasată. Singura modificare necesară în regimul juridic al terenurilor a fost 
trecerea în domeniul public a unei mici porţiuni care împiedica continuarea 
traseului străzii Plopilor (la est). 

 

Zona M – targ de vite şi autoturisme - Lunca Câlnicului 6,5 ha 
Proiect iniţiat de primăria comunei Prejmer 
Teren situat pe Str. Mare nr. 565 Judeţul Braşov 
Proiectant general: S.C. PROIECT BRAŞOV SA 
În Planul de Urbanism General (PUG) al Comunei Prejmer terenul în studiu se 
află parţial în intravilanul comunei. 
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Figura 50. PUZ Târg de Vite 

 

Terenul conform Certificatului de urbanism şi a extrasului de carte funciară 7414 
are destinaţia de păşune. 
Prin realizarea obiectivului din tema de proiectare târg de vite – târg de 
autoturisme, terenul rămâne ca proprietate privată a localităţii. 
 

Figura 51. Existent PUZ Tîrg de vite 
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Figura 52. Propunere PUZ Tîrg de vite 

 

 

Tabelul 10. Bilanţ teritorial PUZ Târg de Vite 

Zone funcţionale Existent 
ha % 

ZA - Zonă pentru târg de vite 1,6 25,7 
ZB - Zonă pentru târg de autoturisme 1,40 21,5 
ZV - Zona verde amenajată  0,73 11,2 
Te - Zona construcţiilor tehnico edilitare 0,35 5,4 
CC – Zona căilor de comunicaţii rutiere 0,50 7,7 
TA – Teren arabil (liber – cursuri de apă 
– canale) 

1,85 8,5 

Total zona studiată 6,50 100 
Ca indici urbanistici se propune pentru realizarea locuinţelor un procent de 65%  
aceasta fiind suprafaţa ocupată de cele 2 târguri de vite şi autoturisme.  Suprafaţa 
construită este însă mult mai mică cca. 500 mp adică 0,05 ha, rezultând un POT 
de 1,31%. 
Regimul de înălţime al construcţiilor propuse va fi parter, iar aliniamentul minim 15 
m din axul drumului. 
Ca reglementări impuse se remarcă: 
Zona de protecţie şi de siguranţă a drumului judeţean cu interdicţie temporară de 
construire pânăla obţinerea avizului admistratorului drumului. 
Zona de protecţie LEA 110 KV cu interdicţie definitivă de construire. 
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În Planul de Urbanism General (PUG) al Comunei Prejmer terenul în studiu se 
află în intravilanul comunei cu destinaţia târg de vite limitat pe 3 loturi de fronturile 
stradale existente. 
 
Zona în studiu nu a evoluat în trup, terenul utilizat în urmă cu mulţi ani era utilizat 
drept păşune comunală şi unde în ultima perioadă se ţinea târgul de vite. 
Zona în care se prevede realizarea de locuinţe se caracterizează printr-un nivel 
freatic ridicat, în unele locuri apărând chiar izvoare la suprafaţă. În perioada de 
primăvară apele provenite din topirea zăpezilor în masivele Bucegi şi Postăvarul 
ajung în zona aval a localităţii Prejmer – Lunca Câlnicului până la suprafaţa 
terenului producând inundaţii. Pentru prevenirea acestor inundaţii este executat 
un front de puţuri forate care captează apa şi o trimite în cursuri de apă cu 
evacuare spre râul Olt. O parte din această apă captată prin foraje este pompată 
în instalaţiile de alimentare ale municiiului Braşov şi ale localităţilor învecinate. 
Pe mijlocul zonei studiate, pe direcţia sud-nord există un canal de cca. 3,0 m 
lăţime şi 1,0 m adâncime care colectează apele din pânza freatică şi le conduce 
în aval spre pârâul Valea Neagră, afluent al râului Olt. În acest pârâu este 
deversat şi un izvor ce apare în zonă. 
 
 
 
 

COMENTARII: 
Prin acest PUZ, primăria a dorit să răspundă la nevoia de a transforma teren 
liber de construcţii în teren aferent târgului de vite şi respectiv târgului de 
maşini, într-o zonă favorabilă acestei funcţiuni.  

 

Zona N – Rădulescu halta Ilieni 5,2 ha  
Nu au existat suficiente informaţii pentru a asigura o analiză solidă a acestui 
proiect. Totuşi, având în vedere apropierea de linia de cale ferată şi de Halta Ilieni, 
se poate face presupunerea conform căreia gradul de accesibilitate al acestei 
lotizări ar putea atrage navetişti care să locuiască aici şi să meargă la lucru în 
Braşov sau în localităţi apropiate. Legătura cu restul localităţii Prejmer nu este 
una facilă însă dacă implică traversarea în cotidian a unei linii de cale ferată, deci 
se poate interpreta că această lotizare are potenţial să fie cumva orientată către 
interior, şi există riscul de a deveni „gated community” (comunitate închisă). 

În plus, apreciem faptul că există şi altfel de funcţiuni înfara de locuinţe.  

 

 

 

 


