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1. INTRODUCERE 

1.1 Date de recunoaştere a documentaţiei 

• Denumirea obiectivului: PUZ „Drum de legătură între Intrarea Arieşu l ui şi Calea 
Dumbrăvii"; 

• Beneficiar: Municipiul Sibiu; 
• Amplasament: Judeţul Sibiu, Municipiul Sibiu, Intrarea Arieşului şi Calea Dumbrăvii ; 

• Elaboratorul proiectului: SC Total Business Land SRL; 
• Data elaborării: 08.2021. 
• Colectiv de elaborare 

Urb. peis. Mihail RĂSCOi 
Urb. Teodora FLOROAIC 
Urb. Vlad VĂCARU 
Urb. arh. Raluca VOINEA 
Urb. Atena GÂRJOABĂ t 

1.2 Obiectul lucrării 

Solicitări ale temei - program 
Prin realizarea proiectului de urbanism se urmăreşte stabilirea poziţionări i optime a viitoarei 

legături între strada Arieşu lui şi Calea Dumbrăvii , stabilirea zonelor afectate din cauza de utilitate 
publică , generate de integrarea unui drum de legătură de importanţă locală: stabilirea reglementărilor 
precum şi a condiţiilor de conformare şi de construire în zonă ; stabilirea categoriei de intervenţie 

urbanistică , în spiritul valorificării potenţialului existent şi înlăturării d isfuncţionalităţilor: stabilirea 
propo~iei dintre funcţiuni şi mutaţiile ce intervin în ocuparea propusă a terenurilor concretizată prin 
bilanţul teritorial: organizarea circulaţiei şi a transportului în comun (modernizarea şi completarea 
arterelor de circulaţie, asigurarea locurilor de parcare/garare; amplasarea staţiilor pentru transportul în 
comun etc.); servituţi impuse zonelor limitrofe; organizarea circulaţiei pietonale; reglementarea în 
domeniul echipării edilitare, pe categorii de echipare. 

Conform Regulamentului Local de Urbanism al PUG Municipiul Sibiu, aprobat prin HCL nr. 165 
din 28.04.2011, "pentru intervenţii importante asupra organizării sau funcţionării zonei se va elabora in 
mod obligatoriu PUZ". Se propune întocmire PUZ în scopul determinării regulilor urbanistice de 
construire în zonă, în vederea extinderii cirulaţiilor pentru viitoarele dezvoltări. Indicii urbanistici de 
ocupare şi utilizare a terenului vor fi în conformitate cu prevederile HG 525/ 1996 republicată privind 
aprobarea Regulamentului General de Urbanism şi ale Legii 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul cu toate modificările ulterioare. 

Documentaţia de urbanism va analiza următoarele: 
Corelarea tuturor documentaţiilor de urbanism aprobate în zonă, în special din punctul de 
vedere al căilor de comunicave; 

- Aprofundarea şi rezolvarea complexă a problemelor funcţionale, tehnice şi estetice ale 
zonei, având în vedere mobilarea în perspectiva (dimensionarea, funcţionalitarea, aspectul 
arhitectural) ţinând cont de condiţiile cadrului natural şi construit existent; 
Rezolvarea circu la ţiei carosabile şi pietonale, traseul, profilele longitudinale şi transversale 
a căilor de acces, intersecţi ile , nodurile de circulaţie; 

1 



( 

follll Busincs~ Lllnd S RI. 
Or.inJu-.e1 ::!4 B1wu I. t\lb:i luhu. t\B. 5 IO:? I 6 

lm1.m :!O. [1 I. i\Jro luha. AB. 510109 
JI 125 11 02 :!Ol -: Cl11 R0340900 16 

1. ~ -to~ Iii r~1<D 1G. r: · -to 358 110 61:? 
fnu1I nffic( li thlrmp C•I oe oe 

"'"' thhmm m 

Infrastructura edilitară existentă în zonă şi relaţionarea cu cea propusă în zona studiată; 
încadrarea scenariului propus în zona de studiu şi relaţia cu vecinătăţile şi propunerile de 
dezvoltare din documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism aprobate; 
Actualizarea regimului juridic al terenurilor. 

1.3 Surse de documentare 

Actele legislative utilizate ca surse de documentare: 

- Planul Urbanistic General al Municipiului Sibiu aprobat prin HCL nr. 165 din 28.04.2011; 

Codul Civil; 

Legea nr. 350106.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu 
completările şi modificările ulterioare; 

Ordinul nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a 
recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu completările şi modificările 
ulterioare actualizat; 

Ordinul nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea şi realizarea străzilor in localităfile urbane, cu completările şi modificările 
ulterioare actualizat; 

Legea nr.3311994 privind expropriere a pentru cauză de utilitate publică; 

- Legea nr. 8211998 pentru aprobarea O.G. nr. 4311997 privind regimul juridic al 
drumurilor; 

Legea nr. 5411998 privind circulafia juridică a terenurilor; 

- Legea nr. 711996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară; 

- Legea nr.21311998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia; 

Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor; 
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

2.1 Evoluţia zonei 
Comparativ cu anul 2008, se observă modificări ale ţesutu lu i urban în imediata vecinătate de 

sud-est a zonei de studiu. în perioada 2012-2016, în această zonă s-a realizat dezvoltarea unui 
ansamblu de locu inţe colective. în interiorul zonei de studiu, cea mai evidentă modificare a fondului 
construit se remarcă pe terenurile identificate prin numerele cadastrale 130628, 130629 şi 130630 -
majoritatea construcţiilor fostei baze TURSIB de pe aceste terenuri au fost desfiinţate în intervalul 2016-
2018. Nu au fost identificate modificări majore la nivelul tramei stradale. 

2008 2012 

2016 2021 
Evoluţia zonei de studiu din punct de vedere urbanistic - intervalul 2008-2021. 

Sursă imagini: Google Earth Pro. Prelucrare: autor. 
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2.2 încadrarea în localitate 

09" .. '· 0-· . . . e 
Obiectivul este amplasat în partea sudică a Municipiului Sibiu, intre două căi de comunicaţie de 

importanţă majoră pentru oraş , respectiv Calea Dumbrăvii şi Calea Cisnădiei. Oraşul este situat în 
partea de sud a Transilvaniei , în Depresiunea Sibiului, străbătută de Râul Cibin. 

Zona propusă pentru reglementare este situată în intravilanul Municipiului Sibiu, în zona de sud, 
între Calea Dumbrăvi i ş i Intrarea Arieşului, corespunzând terenului cu numărul cadastral 130629, prin 
intermediul căruia urmează să fie realizată legătura între străzi le Calea Dumbrăvii şi Strada Arieşu lu i. 

Suprafaţa terenului reglementat prin PUZ este de 4318 mp {conform extrasului de carte funciară) . 

2.3 Elemente ale cadrului natural 
( Municipiul Sibiu este localizat în partea de sud a Transilvaniei, în Depresiunea Sibiului şi este 

străbătut de râul Cibin, fiind încadrat în bazinul hidrografic al Cibinului. Zona de studiu se află la o 
distanţă de aproximativ 2 km de râul Cibin. Clima specifică municipiului Sibiu corespunde unei zone cu 
climat submontan cu temperatură moderată . 

Cadrul natural specific zonei este diversificat. fiind un factor de atractivitate turistică . Zona de 
studiu nu se află în proximitatea niciunei arii naturale protejate din reţeaua Natura 2000 - cele mai 
apropiate arii naturale protejate Natura2000 sunt situl ROSCI0132 "Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu" 
(aflat la o d istanţă de aproximativ 7 km de zona de studiu) şi situl ROSCI0093 "Insulele Stepice Şura 
Mică - Slimnic" (aflat la o d istanţă de aproximativ 6 km de zona de studiu). Zona de studiu se află la o 
distanţă de aproximativ 400 de metri de Pădurea Dumbrava - arie cu valoare din punct de vedere 
conservativ, fiind reglementată ca arie naturală protejată de tip parc natural - conform PUG Municipiul 
Sibiu aprobat prin HCL nr. 165 din 28.04.2011. 

Localizarea spaţiilor verzi din municipiul Sibiu nu este una omogenă , majoritatea acestora fiind 
situate în zonele de sud-vest, nord-est şi adiacent râului Cibin şi pârâului Trinkbach. în zona de studiu 
este cuprins scuarul verde denumit .Parcul Cireşica" din partea de est, reglementat ca "zonă verde cu 
rol de agrement, sport sau cu caracter tematic" prin PUG Municipiul Sibiu aprobat prin HCL nr. 165 din 
28.04.2011. Cu toate acestea, scuarul este în prezent în cea mai mare parte neamenajat, singura zonă 
amenajată fi ind un loc de joacă pentru copii. La nivelul zonei din proximitate, spaţiul verde cel mai 
apropiat de zona de studiu este parcul "Sub arini", aflat la o distanţă de aproximativ 250 de metri de 
limita zonei de studiu - spaţiu reglementat ca "zonă verde cu rol de protecţie faţă de infrastructura 
majoră sau coridor ecologic" prin PUG Municipiul Sibiu aprobat prin HCL nr. 165 din 28.04.2011 , dispus 
de-a lungul pârâului Trinkbach. 

2.4 Circulaţia 
Tangenţa zonei de studiu la două artere de circulaţie importante la nivelul tramei stradale a 

municipiului, îi conferă accesibilitate, fiind asigurată legătura cu centrul municipiului Sibiu - Calea 
Dumbrăvii (tangentă la zona de studiu pe latura de vest) şi Calea Cisnădiei (tangentă la zona de studiu 
pe latura de est). în interiorul zonei de studiu sunt cuprinse artere de circulaţie de importanţă locală, cu 
acces din arterele majore de circulaţie. 
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Din punctul de vedere al accesibilităţii, terenul studiat are un grad ridicat de accesibilitate, atât 

din Calea Dumbrăvii, cât şi din Strada Arieşului . La momentul întocmirii studiului însă , circulaţia pe 
Calea Dumbrăvii pe tronsonul dintre Strada Siretului - Strada Bahluiului şi Strada Argeşului este oprită 
temporar pentru lucrări de modernizare în baza proiectului uModernizarea străzii Calea Dumbrăvii din 
Municipiul Sibiu". 
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Mărimea fluxurilor de trafic vehicule/ zi. Sursa.Planul de Mobilitate Urbană Durabilă- 2016-2030 
pentru Municipiu/ Sibiu 
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2.5 Ocuparea terenurilor 
Terenul care au generat PUZ este situat în intravilan, aflându-se în domeniul public al 

municipiului Sibiu. 
Terenul care au generat PUZ se învecinează cu: 

la nord - terenul identificat prin numărul cadastral 130628; 
la est - Strada Arieşului; 

la sud - terenul identificat prin numărul cadastral 130630; 
la vest - cale de circulaţie cu acces din Calea Dumbrăvii; 

Terenul care a generat PUZ se află în zona de sud a oraşului Sibiu, într-o zonă de confluenţă a 
ţesutului construit de tip locuinţe individuale şi colective. Totodată, terenul are o poziţie strategică din 
punctul de vedere al circulaţiei carosabile, aflându-se în imediata vecinătate a Căii Dumbrăvii şi în 
vecinătatea Căii Cisnădiei. 

LIMITĂ ZONĂ ST\JOIA TĂ 
LIMITĂ TEREN\.AJ CARE AU GENERAT PVZ (ZONĂ REGLEMENTATĂ) 

Umila zonei studiate şi limita zonei reglementate prin PUZ. 
Sursa plan suport: Google Earth Pro. Prelucrare: autor. 

Terenul care a generat PUZ este liber de construcţi i, neamenajat, cu imaginea de teren viran 
ocupat de vegetaţie crescută spontan, fără valoare peisagistică . Zona reglementată prin PUZ se 
învecinează pe latura de nord-est cu profilul Intrării Arieşului , iar pe latura de vest cu profilul Căii 

Dumbrăvii. 

6 



( 

( 

forul Business Lantl SIU. 
Dr.irn.lu-.e1 :!-1. Ruou I.Alba luhn.t\ll. 510:?16 

Tminn :!O. Lt I. Alb.1 lulin. AD. 510109 
Jl 125 11 0:!.:!015; Clfl R0.,40900 16 

T: +.j() J 18 mo J I 6. F: +40 J5X 7 IO 61 :! 
f·mail· nllic.:1111hh•n1J110 

1\\1'11 1hl1m1p m 

OGO 
BILANT TERITORIAL - SITUATIA PROPUSĂ- Teren care agenerat PUZ 

UTILIZARE TEREN I Suprafată (mp) I Suprafată (%) 
TEREN VIRAN I 4318 I 100,00% 

2.6 Echipare edilitară 
Se va asigura racordarea din sistemul public pentru toate tipurile de reţele. Modul de racordare 

va putea fi detaliat ulterior obţinerii avizelor din partea instituţiilor responsabile, aşa cum sunt specificate 
în Certificatul de Urbanism nr. 19 din 09.01 .2020, respectiv: 

alimentare cu apă şi canalizare -S.C. APA CANAL S.A.; 
- alimentare cu energie electrică - SDEE ELECTRICA; 

gaze naturale - DEL GAZ SUD; 
- fibră optică - SC RDS-RCS S.A.; 
- telefonie - S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. 

2. 7 Probleme de mediu 
Deşi zona de studiu a PUZ are un caracter privilegiat din punctul de vedere al localizării în 

cadrul ţesutului urban şi, în special, al tramei stradale, această zonă este totodată supusă poluării cu 
noxe generate în cea mai mare parte de automobilele care tranzitează zona pe căile Dumbrăvii şi 
Cisnădiei. Suplimentar, la nivelul zonei de studiu a fost identificată poluarea aerului cu praf, generată pe 
străzile neasfaltate. Din acest punct de vedere, proximitatea faţă de pădurea Dumbrava constituie un 
avantaj major pentru diminuarea poluării aerului. 

2.8 Opţiuni ale populaţie i 

Ulterior procedurii de consultare a publicului, realizată conform Ordinului nr. 2701 din 
30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, documentaţia va putea fi 
modificată ţinând cont de eventualele sesizări pertinente primite din partea publicului. 
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare 
Conform Certificatului de Urbanism nr. 19 din 09.01.2020, concomitent cu întocmirea 

documentaţiei de urbanism este necesară întocmirea unui studiu de circulaţie şi a unui studiu geotehnic. 

Conform studiului de circulaţii: 
Pentru eliminarea disfuncţionalităţilor specifice tramei stradale, se consideră oportună 
prelungirea Străzii Arieşului în vederea conectări i sale cu Calea Dumbrăvii , pentru 
decongestionarea străzilor de legătură aferente locu inţelor individuale. 
Prin realizarea acestei căi de circulaţie care asigură legătura între Calea Cisnădie i şi Calea 
Dumbrăvii, se urmăreşte crearea unei căi suplimentare de circu laţie , care va avea ca efect 
fluidizarea ş i decongestionarea traficului de pe Calea Cisnădiei. Realizarea acestei legături 
va permite crearea de sensuri unice pe Strada Siretului, Prelungirea Arieşului şi Gheorghe 
Dima. 
În cadrul programului de dezvoltare a municipiului Sibiu se prevede necesitatea asigurări i 
căi lor de acces în scopul creşterii mobilităţii urbane. 
La elaborarea conceptului general se vor avea în vedere urmatoarele aspecte: 

o Realizarea unei străzi cu o ampriză de 12 m compusă din carosabil de 7 m, piste 
de biciclete în stânga şi în dreapta carosabilului, de 1 m, şi trotuar de o parte şi de 
cealaltă a pă~i i carosabile cu o lăţime de 1,5 m fiecare. 

o Realizarea unei reţele de iluminat public, a sistemului de colectare a apelor pluviale 
şi a unei canalizaţii pentru cablaj metropolitan. 

Conform studiului geotehnic: 
Nivelul hidrostatic nu a fost identificat până la adâncimea de - 4 metri, însă în cazul în care 
va apărea la săpăturile pentru fundaţii, se vor prevedea i nsta laţii de evacuare a apei din 
săpătură. 

În perioada execuţie i se vor lua măsuri de asigurare a stabilităţii terenului din jur, a 
construcţiilor sau amenajărilor existente în apropiere. 
Pentru fundaţie se prevede un strat de piatră spartă cu cca. 0,30 m grosime, peste care se 
adaugă un strat de balast de cca. 0,20 metri grosime, compactat, respectiv un strat de 
asfalt de cca. 0, 10 m grosime. 
Din punctul de vedere al exigenţelor geotehnice cu condiţiile de fundare şi cu valorile de 
calcul obţinute în urma studiului geotehnic, proiectul este fezabil. 

3.2 Prevederi ale PUG 
Conform Avizului de Oportunitate nr. 41781 din 19.06.2020 şi conform PUG Municipiul Sibiu, 

aprobat prin H.C.L. nr. 165 din 28.04.2011 , zona de studiu a PUZ cuprinde următoarele subdiviziuni ale 
UTR Siretului: 

UTR Siretului a - locuinţe colective; 
UTR Siretului b - bază Tursib; 
UTR Siretului c - spaţii verzi; 
UTR Siretului d - locuinţe unifamiliale. 
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Zona reglementată prin PUZ cuprinde terenul identificat prin numărul cadastral 130629, teren 
care provenit din dezmembrarea terenului fostei baze a TURSIB, încadrat în UTR Siretului_a şi UTR 
Siretului_b. 

UTR Siretului_a - locuinţe colective - Reglementări conform PUG Muniapwl Sibiu aprobat pnn HCL 
r1 . f 6 dm LS.C .201., m n 1nut.._ pnn PUZ 

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

1. UTILIZĂRI ADMISE 
- Funcţiuni aferente echipării tehnico-edilitare. 
- Echipamente publice aferente zonelor de locuinte. 
- Străzi , alei pietonale, accesuri, parcaje la sol (exclus garaje individuale), parcaje colective, 

spatii verzi, locuri de joacă , amenajări ale spatiului public, grăd in i de folosintă ind ividuală în jurul 
clădirilor de locuinţe . 

2. UTILIZĂRI ADMISE CU COND ITIONĂRI 
Se admit reparatii şi modificări interioare ale locuintelor existente, cu condiţia ca acestea să se 

menţină în interiorul volumului existent al clădirii. 
Se admit servicii aferente zonelor de locuinţe numai la parterul construcţiilor de locuinte în spatii 

special destinate acestora prin proiectul iniţial. 

Se admit servicii aferente zonelor de locuinte prin conversia apartamentelor, cu respectarea 
următoarelor condiţii: 

· apartamentele sunt situate la parterul clădirilor; 

· accesul va fi separat de cel al locatarilor; 
· accesul se face dintr-o stradă prin faţada principală şi nu din curtea locuinţelor, din 

grădină sau din zona spaţiilor verzi; 
· activitatea nu va perturba locuinţele. 

Prin excepţie, se admit următoarele servicii profesionale prin conversia apartamentelor situate 
la parterul clădirilor şi care pot utiliza accesul locatarilor: cabinete medicale individuale, cabinete de 
medicină veterinară, cabinete individuale de contabilitate, birouri ş i ateliere de proiectare şi design, 
birouri individuale de consultanţă . 

3. UTILIZĂRI INTERZISE 
Sunt interzise mansardarea, supraetajarea şi extinderea construcţiilor de locuinţe existente. 

Această reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi modificată prin PUZ. 
Este interzisă construirea de locuinţe noi. Această reglementare are caracter definitiv ş i nu 

poate fi modificată prin PUZ. 
9 
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Este interzisă construirea de garaje individuale. 
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SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEJE. FORME. DIMENSIUNI 
Se interzic operatiunile de parcelare, reparcelare sau divizare a parcelelor, cu exceptia celor 

initiate de administraţia publică. 

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE ALINIAMENT 
Nu există parcelar (aliniament). Amplasarea clădirilor se va face conform PUZ. 

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 

Nu există parcelar. Amplasarea clădirilor se va face conform PUZ. 

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 
Clădirile de locuinţe vor păstra între ele o distantă minimă egală cu înălţimea celei mai înalte 

dintre ele, măsurată la atic sau cornişă în punctul cel mai înalt. 
Pentru clădirile cu alte destinaţii - conform PUZ. 

8. CIRCULATll SI ACCESURI 
Se vor respecta prevederile capitolului 3 - Condiţii generale privitoare la construcţii. Se 

recomandă realizarea de studii de optimizare şi eficientizare a sistemului de circulaţie şi parcări la nivel 
de UTR şi cartier. 

9. STAJIONAREAAUTOVEHICULELOR 
Se interzice staţionarea autovehiculelor pe spaţiile verzi. 
Pentru clădirile noi se va asigura numărul necesar de locuri de parcare în afara domeniului 

public. Se recomandă realizarea de studii de optimizare şi eficientizare a sistemului de circulaţie şi 

parcări la nivel de UTR şi cartier. Se recomandă realizarea de parcaje colective cu maximum două 
niveluri supraterane. 

10. ÎNĂLTIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR 
Pentru parcaje colective, se recomandă maximum două niveluri supraterane, cu o înăltime 

l iberă de 2,25 m. 
Regimul de înălţime maxim admis este de două niveluri supraterane. Suplimentar, este admis 

un nivel retras, conform definiţiilor din glosarul anexat. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre 
următoarele configuraţii: P+ 1 +R, D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D - demisol, P - parter, M -
mansardă , R - nivel retras). 

10 
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Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la corn işa superioară sau la aticul ultimului nivel 

neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 10 m. 
Înă ltimea maximă admisă a clăd i rilor, măsurată la coama acoperişu lui sau la aticul nivelului 

retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 15 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
Sunt interzise lucrări de natură a deprecia aspectul faţadelor existente. 
Lucrările de modificare a faţadelor (reabilitare termică , închiderea balcoanelor, construirea de 

balcoane sau terase, renovări) se vor realiza în mod unitar pentru întreaga construcţie . 

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Se interzice dispunerea cablurilor ş i a 

i nstalaţiilor de climatizare în locuri vizibile din spatiul public. 

13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE 
Se interzice eliminarea vegetaţiei înalte mature, cu excepţia situaţiilor unde aceasta reprezintă 

un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor. 
Pentru fiecare arbore matur tă iat în cond i ţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul 

aceleiaşi zone, minimum trei arbori, din specia căre ia i-a aparţinut arborele tă iat. 

Se interzice ocuparea spaţiilor verzi existente cu locuri de parcare, cu excepţia situaţie i în care 
sunt create spatii verzi de aceeaşi dimensiune la o distantă maximă de 100 m fată de spaţi ile verzi 
afectate. 

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. 

14. ÎMPREJMUIRI 
Se recomandă împrejmuiri din gard viu pentru grădinile din jurul clădirilor de locu inţe colective şi 

pentru parcajele la sol. 

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 
Nu este cazul. Amplasarea construcţiilor se va face pe baza reg lementărilor cuprinse în 

Secţiunea 3 a. 

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZAREA TERENULUI (CUT) 
Nu este cazul. Amplasarea construcţiilor se va face pe baza reglementărilor cuprinse în 

Secţiunea 3 a PUG Municipiul Sibiu, aprobat prin HCL nr. 165 din 28.04.2011 . 
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UTR Siretului_b - baza Tursib - Reglementăn conform PUG Municipiul S1bw, aprobat prm HCL nr. 
t5 _ 1 28.C .2C 1, i_ . __ p n PUZ 

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

1. UTILIZĂRI ADMISE 
Funcţiuni de gospodărire comunală: depou pentru vehiculele transportului public. 

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIIIONĂRI 
Se admite modificarea destinaţiei terenului prin relocarea depoului. în această situaţie, noua 

( destinaţie a terenului, precum ş i organizarea urbanistică a zonei vor fi reglementate prin PUZ la nivelul 
întregului UTR. 

( 

3. UTILIZĂRI INTERZISE 
Sunt interzise orice utilizări , altele decât cele admise la punctul 1 ş i punctul 2. Sunt interzise 

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele 
adiacente. 

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFETE1 FORME. DIMENSIUNI 
Se admit operaţiun ile de parcelare, dar numai prin PUZ, cu respectarea capitolului 3. Condiţii 

generale privitoare la construcţii al PUG Municipiul Sibiu, aprobat prin HCL nr. 165 din 28.04.2011, a 
servituţilo r stabilite prin PUG şi a legislaţiei în vigoare. 

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE ALINIAMENT 
Prin realiniere, aliniamentul la Calea Dumbrăvii se va retrage cu 3 m, măsurat de la poziţia 

iniţială , în vederea modernizări i şi extinderii amprizei stradale. Amplasarea se va face conform PUZ. 
Autorizaţia va putea fi condiţionată de efectuarea dezmembrărilor pentru realizarea sistematizări lor 

stradale şi a realinierilor stradale. Parcelele rezultate şi destinate realinierilor, cuprinse intre aliniamentul 
vechi şi cel retras, vor trece în proprietate publică gratu ită sau în caz contrar vor fi grevate de o 
interd icţie definitivă de construire cu excepţia lucrărilor de interes ş i/sau utilitate publică . 

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 

Conform PUZ. 

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ALTELE PE ACEEAŞ I PARCELĂ 
Conform PUZ. 
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8. CIRCULATll $1 ACCESURI 
Se vor respecta prevederile capitolului 3. Condiţii generale privitoare la construcţii al PUG 

Municipiul Sibiu, aprobat prin HCL nr. 165 din 28.04.2011. Se recomandă realizarea de studii de 
optimizare şi eficientizare a sistemului de circulaţie şi parcări la nivel de UTR şi cartier. 

9. STAJIONAREAAUTOVEHICULELOR 
Conform organizării interne a depoului. 

10. ÎNĂLTIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR 
Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisă 

o mansardă sau un nivel retras, conform definiţiilor din glosarul anexat la Regulamentul Local de 
Urbanism al PUG Municipiul Sibiu, aprobat prin HCL nr. 165 din 28.04.2011. Regimul de înălţime nu 
poate depăşi nici una dintre următoarele configuraţii: S+P+3+M, S+P+3+R, S+D+P+2+M, S+D+P+2+R 
(semnificaţiile prescurtări lor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (locuire). Se 

interzice realizarea de pastişe arhitecturale. Materialele folosite vor fi de bună calitate, în acord cu 
programul şi arhitectura clădirilor. Serviciile profesionale ale ocupanţilor vor putea fi marcate prin plăci 
metalice gravate cu dimensiunea maximă de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în 
afara domeniului public. 

12. CONDITll DE ECHIPARE EDILITARĂ 
Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice. Se interzice dispunerea cablurilor ş i a 

instalaţiilor de climatizare în locuri vizibile din spaţiul public. 

13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE 
Conform PUZ. 

14. ÎMPREJMUIRI 
Se vor respecta prevederile capitolului 3. Condi~i generale privitoare la construcţii. 

SECŢIUNEA 4. POS IBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POD 
Se admite un POT maxim de 70%. 

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 
Se admite un CUT maxim de 1,6 ADC/mp teren. 

13 
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Prin actuala documentaţie PUZ se propune menţinerea UTR Siretului_b- baza Tursib, cu următoarele 
specificaţii. 

UTR Siretului_b - circulaţi i rutiere publice şi amenajări aferente - Reglementări propuse 

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

1. UTILIZĂRI ADMISE 
Construcţii , instalaţii şi amenajări aferente traficului rutier, unităţi de întreţinere şi depozitare 

aferente traficului rutier. 

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDITIONĂRI 

3. UTILIZĂRI INTERZISE 
Sunt interzise orice utilizări , altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. Sunt interzise 

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spatiile publice sau de pe parcelele 
adiacente. 

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFETE. FORME1 DIMENSIUNI 
Conform studiilor tehnice de specialitate. 

( 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE ALINIAMENT 
Conform studiilor tehnice de specialitate. 

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 

Conform studiilor tehnice de specialitate. 

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 
Conform studiilor tehnice de specialitate. 

8. CIRCULAŢII $1 ACCESURI 
Conform studiilor tehnice de specialitate. 

9. STATIONAREAAUTOVEHICULELOR 
Conform studiilor tehnice de specialitate. 

14 
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10. ÎNĂLTIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR 

Conform studiilor tehnice de specialitate. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
Conform studiilor tehnice de specialitate. 

12. CONDITll DE ECHIPARE EDILITARĂ 
Conform studiilor tehnice de specialitate. 

13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE 
Conform studiilor tehnice de specialitate. 

14. ÎMPREJMUIRI 
Conform studiilor tehnice de specialitate. 

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 
Conform studiilor tehnice de specialitate. 

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZAREA TERENULUI (CUT) 
Conform studiilor tehnice de specialitate. 

3.3 Valorificarea cadrului natural 
Prin propunerea PUZ, se încurajează suplimentarea spaţiilor verzi existente în zona 

reglementată cu spaţii verzi pentru vegetaţia de aliniament, fâşii plantate şi cu spaţiile verzi adiacente 
funcţiunilor/ investiţiilor care se vor dezvolta în viitor. 

3.4 Modernizarea circulaţiei 
Beneficiarul urmăreşte crearea unei noi artere de circulaţie care să tranziteze zona de sud a 

oraşului Sibiu, între Calea Dumbrăvii şi Strada Arieşului , facilitând legătura cu Calea Cisnădie i. 
Propunerea traseului străzii a luat în considerare şi traseul conform PUG Municipiul Sibiu, aprobat prin 
HCL nr. 165 din 28.04.2011 , însă varianta în aleasă s-a optat pentru un traseu care să nu afecteze 
ţesutul construit din vecinătate. Organizarea circulatiei în zonă se fundamentează pe caracteristicile 
traficului actual şi de perspectivă , preluând şi adaptând prevederile PUG. Circulaţia şi legăturile 
exterioare ale acesteia se vor asigura prin grija investitorului. 

Noua circulaţie propusă urmează să aibă o ampriză de 12 m compusă din carosabil de 7 m, 
piste de biciclete în stânga şi în dreapta carosabilului, de 1 m, şi trotuar de o parte şi de cealaltă a părţii 

carosabile cu o lăţime de 1,5 m fiecare. Totodată , se urmăreşte realizarea unei reţele de iluminat public, 
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a sistemului de colectare a apelor pluviale şi a unei canalizaţii pentru cablaj metropolitan. 

3.5 Zonificarea funcţională - reglementări, b ilanţ teritorial, indicatori urbanistici 
maximali (POT, CUT) 

Pe zona reglementată prin PUZ se propune menţinerea subUTR Siretului_b: 

subUTR Siretului_b: 
POT max= conform studii tehnice de specialitate; 
CUT max = conform studii tehnice de specialitate; 
Rh max= conform studii tehnice de specialitate; 
H max= conform studii tehnice de specialitate. 

BILANŢ TERITORIAL - SITUAŢIA PROPUSĂ- Teren care agenerat PUZ 

UTILIZARE TEREN Suprafaţă (mp) Suprafaţă (%) 

Circulaţie rutieră fi CONSTRUCŢII o 0,00% 

amenajări aferente SPATIU VERDE o 0,00% 
CIRCULA îl I 4318 100,00% 

TOTAL 4318 100,00% 

3.6 Dezvoltarea echipării edilitare 
Se va asigura racordarea din sistemul public pentru toate tipurile de reţele . Modul de racordare 

va putea fi detaliat ulterior obţinerii avizelor din partea instituţiilor responsabile, aşa cum sunt specificate 
în Certificatul de Urbanism nr. 19 din 09.01.2020, respectiv: 

- alimentare cu apă şi canalizare - S.C. APA CANAL S.A.; 
- alimentare cu energie electrică - SDEE ELECTRICA; 
- gaze naturale- DEL GAZ SUD; 
- fibră optică - SC RDS-RCS S.A.; 
- telefonie - S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. 

3.7 Protecţia mediului 
Conform Certificatului de Urbanism nr. 19 din 09.01.2020, va fi necesară obţinerea acordului 

Agenţiei pentru Protecţia Mediului pentru aprobarea documentaţiei de urbanism. Ulterior obţinerii 
acestui acord, daca va fi cazul, documentaţia se va modifica în funcţie de cerinţele impuse, astfel încât 
investiţia propusă să nu genereze probleme de mediu sau să nu amplifice problemele de mediu 
potenţial existente în prezent. 

3.8 Obiective de utilitate publică 
Considerând trama stradală ca fiind un obiectiv de utilitate publică, se justifică nevoia realizării 

unei conexiuni pe direcţia vest-est, care să realizeze legătura dintre Strada Arieşului şi Calea Dumbrăvii. 
Având în vedere obiectivele de utilitate publică prezente în zonă - unităţi de come~. Grădiniţa nr. 5, 
Biserica Ortodoxă "Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul" şi arterele majore de circulaţie (Calea 
Dumbrăvii şi Calea Cisnădiei) , această legătură va contribui la fluidizarea traficului din zonă . 
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4. CONCLUZII , MĂSURI ÎN CONTINUARE 

Prezentul plan urbanistic zonal pentru terenul ce a generat PUZ va reorganiza funcţional situaţia 
existentă în PUG/ PUZ astfel: 

Pe traseul străzii nou propuse se va institui o zonă de circulaţii rutiere şi pietonale publice ce va 
completa reţeaua de străzi a oraşului. Se propune realizarea unei legături directe între Strada 
Arieşului şi Calea Dumbrăvii. 

in cadrul programului de dezvoltare a municipiulul Sibiu se prevede necesitatea asigurării căilor 
de acces în scopul creşterii mobilităţii urbane. Prin realizarea obiectivului de investiVi propus, respectiv 
Drum de legătură intre Intrarea Arieşului şi Calea Dumbrăvii, se urmăreşte asigurarea unei căi de 
legătură între Calea Dumbrăvii şi Calea Cisnădiei, în scopul fluidizării traficului şi a creşterii mobilităţii 
urbane. 

Investiţia este oportună întrucât: 

desfăşurarea circulaţiei se va face în condiţii de siguranţă; 

va conduce la decongestionarea traficului; 

se urmăreşte scăderea gradului de poluare al aerului, solului şi apelor; 

se urmăreşte creşterea calităţii vieVi locuitorilor; 

Prin propagarea efectelor pozitive ale proiectului (echipare cu utilităţi şi realizare de străzi 
astfaltate) se vor genera noi surse de finanţare pentru dezvoltarea altor proiecte de investiţie din 
imediata vecinătate. 

întocmit, 
master urb .. ~p · · · Cristian 
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