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Proiect nr. 309.19- lntocmire P.U.Z. in baza A.O. pentru constituire trup intravilan pentru construire spaţii anexe de 
deservire a dotări l or sportive şi amenajare/construire funcţiuni sportive - pârtie schi, sanie, patinoar exterior 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
Constituire trup intravilan pentru construire spaţii anexe de deservire a dotărilor sportive şi 
amenajare/construire funcţiuni sportive - pârtie schi, sanie, patinoar exterior 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Rolul RLU 

Regulamentul local de urbanism cuprinde ş i detaliază prevederile Planului Urbanistic Zonal 
referitoare la modul curent de utilizare a terenurilor, precum şi de amplasare, dimensionare şi 
realizare a volumelor construite, amenajărilor şi plantaţiilor. 

2. Baza legală a elaboră rii 

Terenul studiat se încadrează în UTR TDF conform PUG Sibiu, aprobat cu HCL nr 65/ 
28.04.2011 . Prin avizul de oportunitate s-a avizat constituirea unui trup intravilan pe o parte a parcelei 
studiate. Restul zonei reglementate, fiind păşune, se propune a fi încadrată în reglementările UTR 
TDA. Prezentul regulament local de urbanism a fost elaborat pe baza Regulamentului General de 
Urbanism Sibiu mai sus mentionat. 

' 

Pe terenurile cuprinse in prezentul PUZ se pot construi si amenaja lucrari in concordanta cu 
PATJ Sibiu si cu PATZIC Paltinis Cindrel (în curs de aprobare). 

3. Domeniul de aplicare 

Regulamentul de faţă se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor 
amplasate pe teritoriul delimitat prin PUZ- Zona Platoş-Poiana Poplăcii , situat pe partea stângă a 
drumului judeţean Sibiu-Păltiniş (DJ 1 OOA). 

( Documentaţia a fost întocmită pentru o suprafaţă 44617 mp şi are ca obiect stabilirea condiţiilor 
tehnice în care se pot realiza pe acest teren diverse construcţii care să faciliteze o mai bună 
practicare a sporturilor de iarnă din acest areal. 

Oocumentatia a fost generată de parcela de teren C.F. Sibiu 126609, cu o suprafaţă de 44617 
mp iar următoarele capitole se vor referi strict la trupul intravilan nou propus cu o suprafaţă de 237 43 
mp, figurat pe planşa U04 Reglemetări urbanistice. 
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TRUP INTRAVILAN - TI Arena 

li. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENULUI 

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii: 

Art. 1. Retrageri 

a) Noile construcţii vor fi amplasate la o distanţă minimă de 15 m faţă de marginea 
îmbrăcămintei asfaltice a drumului judeţean Sibiu-Păltiniş. 

b) Noile construcţii se vor retrage cu cel puţin 5 m faţă de aliniament, conform planşei de 
reglementări U04 ataşata documentaţiei 

c) Construcţiile se vor retrage cu cel puţin 5 m faţă de limitele laterale şi limita posterioară 

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii: 

Art. 2. Accese carosabile 

Noile construcţi i vor avea, prin conectarea la circulaţi ile existente: 
- accese carosabile pentru personalul angajat şi pentru turişti; 
- accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de 

stingere a incendiilor; 
- accese la parcaje; 
- accesul la noua parcare propusă în sudul trupului intravilan delimitat se va realiza din DJ1 06A 

pe drumul care duce spre Schitul Păltiniş şi Biserica Schimbarea la faţă 

Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie păstrate 
libere în permanenţă; 

Art. 3. Accese pietonale 

Noile clădiri vor avea accese pietonale ce vor asigura accesul la dotările specifice ale pârtiilor. 
Circulaţiile pietonale noi vor avea lăţimea minimă de 1,Sm; 

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară: 

Art. 4. Echipare tehnico-edilitară 

Alimentarea cu apă se va face prin racordarea la reţeaua existentă a complexului de schi şi 
agrement. 

Canalizarea apei uzate se va face prin conectarea la reţeaua de canalizare a complexului de 
schi şi agrement. 

Alimentarea cu energie electrică se va face prin utilizarea reţelei existente. 
Se interzice expunerea aeriană a acblurilor de orice fel (telefonice, electrice, CATV, etc.) 
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Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi a construcţiilor 

Art. 5. Parcelarea 
Nu se vor face parcelări noi decât prin documentaţii PUZ 

Art. 5. Înălţimea clăd irilor 
Înălţimea maximă admisă a clădirilor este de 1 O m. 

Art. 6. Procentul de ocupare a terenului 

Procentul maxim de ocupare a terenului= 10%; 

Art. 7. Coeficientul de utilizare a terenului 

Coeficientul maxim de utilizare a terenului = 0,5; 

Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi, spaţii de parcare şi împrejmuiri 

Art. 8. Spaţii verzi 
Procentul de spaţii verzi respectă hotărârea 525/1996. Terenul neconstruit este în cea mai mare 

parte pasune ş i îşi va păstra această funcţiune . 

Art. 9. Parcaje 
Locurile de parcare vor fi asigurate pe lângă parcajul existent al Complexului de schi şi agrement cu 
acces direct din drumul judeţean DJ 106A, Sibiu-Păltiniş în noul areal din partea de sud a terenului, 
conform planşei de reglementări urbanistice U04, parcare ce va avea acces din DJ 106A. 
Se va planta cel puţin câte un arbore la fiecare 4 locuri de parcare. 

Art. 10. Împrejmuiri 

Este permisă realizarea de împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, necesare 
delimitării unor zone în cadrul parcelei; 

III ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ 

Terenul ce a generat PUZ este destinat amenajării de pârtii de schi si de activitati de agrement 
pentru iarnă şi vară 

Art. 11. Funcţiunile complementare admise 

- cazare pentru turişti 
- dotări specifice pentru transportul turiştilor (telescaun, teleschi , etc.) 
- spaţii verzi amenajate; 
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- accese pietonale şi carosabile, parcaje, garaje; 
- reţele tehnico-edilitare; 
- dotari pentru alimentatie publica; 
- echipamente tehnice aferente functiunii de agrement (instalatii suspendate - tiroliene, 

pasarele, indicatoare, amplasamente pentru instalatii demontabile de agrement) 
- trasee turistice de picior, bicicleta, etc, folosind terenul neamenajat 
- patinoar 
- dotari pentru necesitati de intretinere si pentru infrastructuri tehnice (administratie , depozitari , 

cazare personal, garaje utilaje) 

Utilizarea funcţională 
ART. 12. Utiliză ri permise 

- Construcţii şi amenajări sportive 
- Construcţii pentru agrement şi recreere 
- Alimentaţie publică 
- Construcţii pentru turism 
- Administratie 

IV Prevederi la nivelul TRUP INTRAVILAN -îl Arena, în suprafaţă de 23743 mp, figurat pe 
planşa U04 Reglemetări urbanistice. 

TRUP INTRAVILAN - î l ARENA 
Procent maxim de ocupare a terenului (POT) 

POT maxim 10%. 
Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT) 

CUT maxim 0,5. 
Înăltime maximă . 

H max.= 10m 

r• 

Sibiu, 09.2020 

Întocmit: 
şef proiect, 

Arh. Mihai ŢUCĂ 
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