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1. INTRODUCERE 

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 

• denumirea lucrării : 

PUZ - SCHIMBAREA FUNCŢIUNII DIN ZONĂ CU CARACTER INDUSTRIAL ÎN ZONĂ CU FUNCŢIUNI 

COMERCIALE (TERŢIARE) - Et - ACTIVITĂŢI ECONOMICE CU CARACTER TERŢIAR, PENTRU CONSTRUIRE 

SUPERMARKET, DEVIERE REŢELE, AMENAJARE ACCESE ŞI LOCURI DE PARCARE, SISTEMATIZARE 

VERTICALĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE ŞI TOTEM, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂŢI, 

AMPLASARE POST DE TRANSFORMARE ŞI BAZINE SUBTERANE, ÎMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE ŞANTIER , 

DEMOLARE CLĂDIRI EXISTENTE 

Sibiu, strada Theodor Mihali, nr. 3-5 

CF Sibiu nr. 104911, nr. cad. 104911, nr. topografic al parcelei 5386/1 

• beneficiar: 

• proiectantul general: 

BNM ARHITECŢI SRL prin 

arh. Ligia-Maria Nistor 

arh. Ioan Brad 

• subproiectanţi, colaboratori: 

• data elaborării : 

ianuarie 2022 

1.2. Obiectul lucrării 

Prezenta documentaţie tip plan urbanistic zonal a fost elaborată în scopul de a stabili modul de utilizare a terenului, de amplasare, 
dimensionare şi realizare a construcţiilor, amenajărilor şi plantaţi ilor în zona străzii Theodor Mihali , în vederea 

l configurări i unei zone cu activ i tăţi economice cu caracter terţia r . Amplasată pe strada Theodor Mihali, nr. 3-5 , în partea sudică 
a intravilanului municipiului Sibiu, parcela care a generat PUZ este înscrisă în CF Sibiu nr. 104911, nr. CAD. 104911, nr. top. 5386/1. 

• solicitări ale temei program 
Conform temei-program, pe parcela ce a generat prezenta documentaţie se intenţionează construirea unui supermarket. La solicitarea 
iniţiatorilor, a fost obţinut Cerificatul de urbanism cu nr. 2132 din 26.10.2021, prin care este prevăzută necesitatea modificarea utilizării 
funcţionale pentru parcela menţionată, stabilirea indicatorilor urbanistici şi a celorlalte reglementări privind circulaţi a, accesurile, regimul 
de construire, funcţiunea, înălţimea maximă admisă, retragerile clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi 

posterioare ale parcelei, precum şi caracteristicile arhitecturale ale clădiri lor de pe amplasamentul ce face obiectul prezentei 
documentaţi i. 

• prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii pentru zona stud iată 

Conform documentaţiei de urbanism nr. U066SB/2008 faza PUG, aprobată prin HCL Sibiu nr. 165 din 28.04.2011 , parcela ce face 
obiectul prezentei documentaţii aparţine intravilanului municipiului Sibiu, respectiv zonei funcţionale .Ei - Activităţi economice cu caracter 
industrial". Suprafaţa ce se va reglementa prin prezenta documentaţie, aşa cum este definită prin avizul de oportunitate nr. 27 din 
15.12.2021, cuprinde zona funcţional ă menţionată mai sus .Ei - Activităţi economice cu caracter industrial", precum şi zona funcţională 
"lsP - Instituţii şi servicii publice" şi respectiv clădiri aparţinând zonei funcţionale "Lei - Ansambluri de locuinţe colective realizate înainte 
de 1990, în sistem urbanistic închis". 
Conform certificatului de urbanism nr. 2132 din 26.10.2021 eliberat de Primăria Municipiului Sibiu, terenul este situat în intravilanul 
municipiului Sibiu, zonă cu interdicţie temporară de construire până la elaborare I aprobare documentaţiei PUZ pentru schimbare 
funcţională. 



r:; I 1~ru1u L:t: pre;:c:nta'e PUZ - ZONA CU FUNCTIUNI COMERCIALE (TERTIARE) - CONSTRUIRE SUPERMARKET - SIBIU. STR. TH. MIHALI, NR. 3.5 

1.3. Surse documentare 

• lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior PUZ 
- Planul Urbanistic General al municipiului Sibiu şi Regulamentul local de urbanism aferent PUG, nr. U066SB / 2008, aprobat prin HCL 

Sibiu nr. 165 din 28.04.2011; 
- Certificatul de urbanism nr. 2132 din 26.10.2021 , eliberat de Primăria municipiului Sibiu; 
- Avizul de oportunitate nr. 27 din 15.12.2021. 

• lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu PUZ 
- ridicarea topografică întocmită de ing. Horia Iordache, posesor al certificatului de autorizare ANCPI 8, C, nr. SB0132, şi vizată de 

OCPI Sibiu cu Rec. Nr. 15512022 din 17/01/2022; 
- referatul geotehnic; 

• date statistice 
Nu este cazul. 

• proiecte de investiţii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistică a zonei 
Nu este cazul. 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLT ĂRll 

2.1 . Evolutia zonei ( 

• date privind evoluţia zonei 
Conform PUG Sibiu, parcela care a iniţiat PUZ este situată în intravilanul municipiului Sibiu, iar conform extraselor de carte funciară, 
categoria de folosintă a terenului este curp construcpi. 
Terenul aparţine , conform Planului urbanistic general, zonei de activităţi economice cu caracter industrial, zonei de instituţii şi servicii 
publice şi respectiv zonei ansamblurilor de locuinţe colective realizate înainte de 1990, în sistem urbanistic închis. 

• caracteristici semnificative ale zonei, relaţionate cu evoluţia localităţii 
Momentan, pe parcela ce a generat studiul de fată se găsesc următoarele construcţii, conform extrasului CF nr. 139883 din 21 .12.2021: 

Corp C1 - hală producţie şi birouri, Sc=1774 mp; 
Corp C2 - hală producţie - montaj, Sc=990 mp; 
Corp C3 - magazie (butelii), Sc=94 mp; 
Corp C4 - magazie, Sc=19 mp; 
Corp C5 - magazie şi rezervoare apă, Sc=104 mp; 
Corp C6 - depozit, Sc=123 mp; 
Corp C7 - hală producţie (cabluri), Sc=395 mp; 
Corp ca -casa gaz, Sc=12 mp; 
Corp C9 - punct control, Sc=23 mp; 
Corp C10 - anexa, Sc=19 mp; 
Corp C11 - copertina, Sc=70 mp; 
Corp C12 - copertina, Sc=248 mp, ( 

Evol uţia de-a lungul timpului a localitătii, a dus la dezvoltarea în zona adiacentă amplasamentului, de constructii şi amenajări afectate 
functiunii de locuire şi respectiv funcţiuni i i nstituţii publice şi servicii - învăţământ. 

• potenţial de dezvoltare 
Prin pozitie, accesibilitate şi posibilitate de cooperare în domeniul edilitar, zona prezintă posibilităti de dezvoltare a functiunilor economice 
comerciale, de servicii şi de locuire. 

2.2. Încadrarea în localitate 

• poziţia zonei fată de intravilanul localităţii 
Amplasamentul ce a generat prezentul studiu este localizat la limita intravilanului municipiului Sibiu, în partea sudică a acestuia, în zona 
situată între cartierul Valea Aurie şi cartierul Calea Poplăcii. 
Terenul ce a generat prezenta documentatie este proprietate privată a persoanelor juridice, conform extrasului CF nr. 104911 Sibiu, nr. 
cad. 104911. 

•relaţionarea zonei cu localitatea, sub aspectul poziţiei, accesibilităţii , cooperării în domeniul edilitar, servirea cu 
i nstituţii de interes general etc. 
Zona studiată este deservită de Calea Poplăcii, de care strada Theodor Mihali se leagă direct, ce realizează legătura cu zona centrală a 
oraşului, şi respectiv de strada Ludoş, la limita de sud a zonei de studiat. Amplasamentul studiat se găseşte la aproximativ 3,5 km de 
centrul municipiului Sibiu, cu toate echipările edilitare şi de interes general aferente unei astfel de zone. 
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2.3. Elemente ale cadrului natural 

•elemente ale cadrului natural ce pot interveni în modul de organizare urbani stică: relieful, reţeaua h idrografică, clima, 
condiţii geotehnice, riscuri naturale 
Fundamentul geologic al spatiului depresionar peste care se extinde teritoriul administrativ al Municipiului Sibiu este alcătuit din şisturi 
cristaline (identificate prin foraje la o adâncime de 1500 m) şi este acoperit cu o cuvertura groasa alcatuita din depozite sedimentare mio
pliocene şi cuaternare. Prelungirea cristalinului Carpa~lor Meridionali în fundamentul Depresiunii Transilvaniei este evidentiata în 
apropierea Municipiului Sibiu prin magurile cristaline care ies la zi la limita sudică şi sud-vestică a depresiunii: Cisnădioara, Măgureaua 

Poplaca, Dealul Zidul. Depozitele sedimentare care aflorează în perimetrul analizat aparţin structurilor tinere, fiind reprezentate prin 
formaţiuni sedimentare diferite în ceea ce priveşte gradul de cimentare, de consolidare, rezistenta la acţiunea factorilor de mediu. 
Depozitele pannoniene ocupă cea mai mare parte a teritoriului şi sunt alcătuite din argile, nisipuri argiloase, marne, cu un grad foarte 
redus de cimentare. Ele vin în contact direct cu formaţiunile cristaline şi aflorează la zi în Dealul Guşteriţa şi pe frontul de cuestă al 
Podişului Hârtibaciului ce intră în teritoriul administrativ al municipiului spre est şi nord-est. Depozitele cele mai recente sunt cele 
cuaternare, care acoperă aproape în totalitate teritoriul administrativ al Sibiului şi sunt reprezentate prin depozitele de terasă şi depozite 
proluviale (conuri de dejecţie) de vârstă pleistocen, diferite ca geneză, grosime şi alcătuire granulometrică (pietrişuri), cu tendin ţă de 
formare de conglomerate (nisipuri înglobate într-o masă argi loasă) acoperite de o cuvertură de sol de grosimi variabile, precum şi de 
depozite aluviale actuale (pietri şuri, nisipuri, mâluri holocene) foarte bine reprezentate în luncile Cibinului şi afluentilor acestuia. 
Clima este temperată, de trecere intre clima oceanică şi cea continentală , cu o temperatură medie de 8,9°C. încărcările date din zăpadă 
sunt de 150 daN/mp. 
Conform ST AS 6054177 adâncimea maximă de înghet în zona amplasamentului este de 0,90 m. Normativul P100/2013 încadrează 
amplasamentul în zona seismică D, având a9=0,20 g şi perioada de colt Tc=0,7 sec. 
Apa subterană fost interceptată în foraj (sub formă de infiltraţii) la adâncimea de - 1,50m, - 3,20m şi la adâncimea de - 3,40m. în 
condiţiile în care se coboară cu fundaţiile la aceste adâncimi, atunci sunt necesare lucrări de epuisment la executarea săpăturilor. 

2.4. Circulaţia 

• aspecte critice privind desfăşurarea în cadrul zonei a circulaţiei rutiere 
Circulaţia rutieră se desfăşoară pe strada Theodor Mihali cu care amplasamentul studiat se învecinează pe limita de nord, şi respectiv pe 
strada Ludoş, localizată pe limita de sud a acestuia. Strada Theodor Mihali descarcă circulaţia rutieră în Calea Poplăcii, iar strada Ludoş 
în Calea Poplăcii şi Calea Dumbrăvii, ambele străzi legate de zona centrală a oraşului. Accesul rutier la parcela ce a generat prezentul 
studiu se poate face atât din strada Theodor Mihali cât şi strada Fânânele. 

• capacităţi de transport, greutăţi în fluenta circulaţiei, necesităţi de modernizare, capacităţi şi trasee ale transportului în 
comun etc. 
La momentul actual, circulatia principală se desfăşoară pe strada Theodor Mihail şi strada Ludoş care descarcă în Calea Poplăcii , 
ambele străzi având o lătime a carosabilului de aproximativ 7,00 m la momentul actual şi câte o bandă pe fiecare sens, cu trotuare de o 
parte şi de alta a străzii. în condiţii normale de trafic, gabaritul străzilor este suficient ca dimensiune. 
Latura de sud-vest a amplasamentului studiat este delimitată de strada Fânânele, care descarcă în strada Theodor Mihail şi strada 
Ludoş, fiind stradă de categoria IV - de folosinţă locală, care asigură accesul la locuinte şi pentru servicii curente sau ocazionale, în 
zonele cu trafic foarte redus, care are la momentul actual o ampriză de aproximativ 11 m cu circulaţie în două sensuri, trotuare pe ambele 
părţi şi zonă de parcare pe o singură parte. Gabaritul acesteia este suficient pentru preluarea traficului local la momentul actual. 
Strada Sibiel care descarcă în strada Ludoş este o fundătură , capătul dinspre strada Theodor Mihali fiind blocat. Strada Sibiel are o 
lăţime a carosabilului de aproximativ 7,00 m la momentul actual şi câte o bandă pe fiecare sens, cu trotuare având 1,25 m lătime, de o 
parte şi de alta a străzii. În condiţii normale de trafic, gabaritul străzii este suficient ca dimensiune. · 

2.5. Ocuparea terenurilor 

• principalele caracteristici ale funcţiunilor ce ocupă zona stud iată 

Parcela studiată este la momentul actual ocupată cu construcţii destinate activităţilor economice cu caracter industrial. Frontul nordic al 
străzii Theodor Mihali este ocupat de construcţii de locuinţe individuale. Frontul sudic al aceleiaşi strazi, precum şi frontul vestic al strazii 
Fântânele precum şi restul amplasamentului studiat este ocupat de clădiri de locuinţe colective cu, sau făra, functiuni comerciale şi de 
servicii la parter. Partea sudică a amplasamentului este afectată funcţiunilor instituţii publice şi servicii, respectiv clădirea şcolii gimnaziale 
nr. 25. 

• relaţionări intre funcţiuni 
Relationarile intre functiunile întâlnite în zonă nu ridică probleme, cu excepţia parcelei aferente funcţiunii industriale, atipic inserată în 
ţesutul rezidential şi în lipsa unei infrastructuri potrivite acestei funcţiuni, cu impact asupra zonei de locuinţe. 

• gradul de ocupare a zonei cu fond construit 
Parcela ce a generat prezentul studiu este la momentul actual ocupată cu construcţii Industriale (hale de producţie şi depozitare) precum 
şi dotări aferente (magazii, punct control, rezervoare apă etc.) . 
Zona este construită în cea mai mare parte, fiind vorba în general despre construcţii rezidenţiale de locuinţe individuale sau colective 
realizate în cea de a doua jumătate a secolului XX. 
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• aspecte calitative ale fondului construit 
Fondul construit existent pe parcelă constă, aşa cum s-a menţionat, în construcţii tip hală metalică sau cu structură prefabricată din 
beton, având destinaţie de producţie şi depozitare, cu regim de înălţime P înalt, aflate în general într-o stare bună. 

Construcţiile de locuinţe colective, cu structură din beton armat, cu regim de înălţime P+4 construite în jurul anilor 1980 se află într-o stare 
relativ bună, în general afectate doar de intervenţiile necontrolate de închidere a balcoanelor, termoizolarea apartamentelor şi 
mansardare. 

• asigurarea cu servicii a zonei, în corelare cu zonele vecine 
Zona este deservită de un nucleu de servicii de tip comercial aferentă centrului cartierului Valea Aurie, respectiv de zona centrală a 
oraşului, localizată la o distanţă de 3,5 km, de care este legată prin intermediul străzii Calea Poplăcii şi strada Calea Dumbrăvii. 
Având în vedere că amplasamentul este localizat la limita dintre cartierele reziden~ale Valea Aurie şi Calea Poplăcii, este benefică 
completarea nucleului comercial cu un nou pol de activită~ economice cu caracter comercial. 

• asigurarea cu spaţii verzi 
Se impune replantarea zonei prin vegetaţie în interiorul parcelelor şi realizarea de plantaţii de aliniament. 

• existenta unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine 
Nu este cazul. 

• principalele disfuncţionalităţi 
Nu este cazul. 

2.6. Echipare edilitară 

• stadiul echipării edilitare a zonei, în corelare cu infrastructura local ităţii 
Utilităţile vor fi asigurate din reţelelor tehnico-edilitare ale oraşului - energie electrică, apă, telefonie. 

• principalele disfuncţionalităţi 
Nu este cazul. 

2.7. Probleme de mediu 

• relaţia cadru natural - cadru construit 
Din analiza situa~ei existente se constată că sunt respectate normele de protecţie a mediului în conformitate cu legea protecţiei mediului 
nr 137/95 cu completările aferente. 
Schimbarea func~unii din zonă cu caracter industrial în zonă cu funcţiuni comerciale este benefică, func~unea propusă nu afectează 
negativ mediul de viaţă al oamenilor. 

• evidenţierea riscurilor naturale şi antropice 
Nu este cazul. 

• marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din categoriile echipării edilitare ce prezintă 
riscuri pentru zonă 
Nu este cazul. 

• evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie 
Nu este cazul. 

( 

• evidenţierea potenţialului balnear şi turistic ( 
Nu este cazul. 

2.8. Opţiuni ale populaţiei 

Opţiunile populaţiei sunt analizate şi preluate în urma procedurii de informare şi consultare a publicului, în conformitate cu HCL Sibiu nr. 
137 din 28.04.201 1. 
Punctul de vedere al administraţiei publice locale s-a manifestat în avizul de oportunitate nr. 27 din 15.12.2021. 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 

Ridicarea topografică pune în evidenţă un amplasament cu o denivelare de aproximativ 3 m intre colţul de nord-est şi colţul de sud-vest 
al parcelei oe a generat prezenta documentaţie . 

Parcela ce a generat prezenta documentaţie are o formă aproximativ pătrată, cu front la strada Thodor Mihali de 87,825 m şi repectiv la 
strada Fântânele având un front de 85,965 m. 
Conform studiului geotehnic, investigaţi ile de teren şi de laborator au evidenţiat o uniformitate litologică în zona amplasamentului, 
caracteri zată prin dezvoltarea areală mare a argilelor nisipoase şi a argilelor prăfos nisipoase cu un strat acoperitor de umplutură/ sol 
vegetal. 
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Terenurile existente pe amplasamentul cercetat, conform STAS 3300/2-85 şi Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru 
constructii, indicativ NP 074-2014, se încadrează astfel: 
- pământuri fine cu plasticitate mare (lp>20 %): argile nisipoase, argile prăfoase şi argile, având e < 1, 1 şi Ic>= O, 75, în condiţiile unei 
stratificaţii practic uniforme şi orizontale. 
Pentru stratul de argilă nisipoasă (0,40 - 1,80/ 1,90 m), pentru care se indică următoarea valoare a presiunii convenţionale de 
bază: pconv = 275 kPa - terenuri bune de fundare. 
Pentru stratul de argilă prăfos-nisipoasă (0,60/ 1,90 - 6,00 m), pentru care se indică următoarea valoare a presiunii convenţionale de 
bază : pconv = 300 kPa - terenuri bune de fundare. 
Caracteristicile geotehnice ale terenurilor permit estimarea portantei acestora pe baza presiunii conventionale de calcul (de bază) -
pconv, conform STAS 3.300/2 - 85, Anexa B, în felul următor: valorile indicate pentru presiunea conven!ională de bază corespund 
pentru fundatii având lătimea tălpii B = 1,00 m şi adâncimea de fundare fată de nivelul terenului sistematizat Of= 2,00 m. 

3.2. Prevederi ale PUG 

Conform documentatiei de urbanism faza PUG, aprobată prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 165 din 28.04.2011, 
amplasamentul este situat în intravilanul municipiului, în partea sudică a acestuia a acestuia. Suprafaţa ce se va reglementa prin 
prezenta documentaţie, aşa cum este definită prin avizul de oportunitate nr. 27 din 15.12.2021, cuprinde zona funcţională menţionată mai 
sus .Ei - Activităţi economice cu caracter industrial•, precum şi zona funcţională "lsP - Instituţii şi servicii publice· şi respectiv clădiri 
aparţinând zonei funcţionale "Lei -Ansambluri de locuinţe colective realizate înainte de 1990, în sistem urbanistic închis". 

3.3. Valorificarea cadrului natural 

Se vor valorifica facilităţile determinate de caracteristicile terenului şi condiţiile optime de fundare. 

3.4. Modernizarea circulaţiei 

• organizarea circulaţiei şi a transportului în comun (modernizarea şi completarea arterelor de circulaţie, asigurarea 
locurilor de parcare şi garare; amplasarea staţiilor pentru transportul în comun; amenajarea unor i ntersecţi i; sensuri unice; 
semaforizări etc.) 
Realizarea investiţiei ce face obiectul prezentei documentaţii implică interven\ii de organizare a circulaţiei în sensul modernizării şi 
extinderii profilului stradal al străzii Ludoş la un profil de stradă de categoria 111- colectoare - III A, având o ampriză de 17,00 m, cu un 
carosabil cu o bandă pe sens având 7,00 m lăţime, bandă verde de fiecare parte a carosabilului având 2,00 m lăţime, şi trotuare 
destinate circulaţiei pietonale, având 3,00 m lălime . 

• organizarea circulaţiei pietonale (trasee pietonale; piste pentru biciclişti; condiţi i speciale pentru handicapaţi) 
Circulaţia pietonală este deservită de trotuarele ce bordează circula\iile rutiere. 

3.5. Zonificare funcţională ·reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici 

Din punct de vedere a zonificării funcţionale, conform documentaţiei de urbanism faza PUG şi RLU, aprobată prin HCL Sibiu nr. 
165/28.04.2011, amplasamentul studiat se află situat în intravilanul municipiului Sibiu, localizat în partea sudică a intravilanului, parcela 
ce a generat prezenta documenta\ie având categoria de folosin\ă curţi construcţii, conform extrasului CF. 
Conform certificatului de urbanism nr. 2132 din 26.10.2021, eliberat de Primăria municipiului Sibiu, este solicitată elaborarea unei 
documenta\ii de tip plan urbanistic zonal pentru schimbarea func~unii din zonă cu caracter industrial în zonă cu funcţiuni comerciale 
(terţiare) - supermarket. 
Construc\iile nou-propuse pe parcela ce a iniţiat prezenta documentaţie vor avea un aspect arhitectural şi dotări corespunzătoare 
funcţiunilor posibile - UTR Et - activită~ economice cu caracter te~ar, respectiv funcţiuni comerciale (terţiare) cu caracter extraurban 
şi servicii tehnice (supermarket, hipermarket, man, centru comercial, piaţă de vechituri, obor, depozitare, distribu~e şi desfacere 
produse comerciale, comerţ engros, showroom auto, moto, alte produse, spaţii pentru târguri şi expoziţii, autoservice, spălătorie auto, 
staţie de combustibili, servicii, alimentaţie publică, centru de cercetare şi formare profesională, incubator de afaceri, sediu de birouri, 
sediu de firmă sau companie, hotel, hotel apartament, motel, vilă, pensiune, hostel, youth hostel, parc de activităp) , funcpuni 
comerciale (terţiare) cu caracter intraurban (comerţ alimentar având suprafala construită desfăşurată sub 600 mp, comerţ nealimentar 
având suprafaţa construită desfăşurată sub 600 mp, mall, centru comercial de factură urbană, magazin general amplasat în zona 
centrală, zona rezidenţială sau într-un centru de cartier. piaţă agroalimentară , alimentaţie publică : restaurant, bistro, fast-food, cantină, 
cofetărie, cafenea, bar, club, servicii cu acces public: finanţe, bănci , consultanţă, proiectare, design, tipări re şi multiplicare, formare 
profesională , asistenţă tehnică şi reparaţii obiecte de uz casnic, comunicaţii, servicii poştale , curiera!, agenţii de turism, agenţii 
imobiliare, întreţinere corporală, manufactură fină, croitorie, marochinărie etc.), funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni de cultură, 
funcţiuni de sănătate, funcţi uni de cult, funcţiuni de învăţământ, funcţiuni sportive, funcţiuni de loisir privat, funcţiuni aferente 
infrastructurii de transport public, conform Anexei 1 la regulamentul local de urbanism aferent PUG Sibiu. 
Regimul de inăltime va fi conform planşei nr. 2 - Reglementări urbanistice - zonificare din prezenta documentaţie şi RLU aferent, stabilit la 
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S+P+3+M, S+P+3+R, S+D+P+2+M, S+D+P+2+R, respectând o înălţime maximă la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel 
neretras de 16m şi o înălţime maximă a clădirilor măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras de 20 m. 
Regimul de aliniere a construcţiilor: criteriile pe baza cărora s-au stabilit limitele de aliniere, respectiv zonele edificabile ale parcelelor, 
sunt următoarele: 
- regimul de înălţime propus; 
- profilele transversale ale căilor de circulaţie; 
- construcţi ile învecinate; 
- zonele de protectie sanitară; 
Se va respecta retragerea minimă a clădirilor fată de aliniament. conform planşei nr. 2 Reglementări urbanistice - zonificare din prezenta 
documentatie, respectiv clădirile se vor retrage cu 12,68 m de la axul străzii Theodor Mihali, luând ca referinţă retragerea faţă de 
aliniamentul stradal a clădirii de locuinţe colective situate la vest de parcelă, pe frontul sudic al străzii Theodor Mihali . Clădirile se vor 
retrage cu cel puţin 10,00 m de la aliniamentul străzii Fântânele. 
Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înăl\imii lor, măsurată la corn işa 

superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5,00 m, aşa cum este evidenţiat în planşa nr. 2 Reglementări 

urbanistice - zonificare din prezenta documentaţie. 

Pentru parcela localizată în UTR - lsP - instituţii şi servicii publice, aferentă şcolii gimnaziale nr. 25, se vor respecta prevederile PUG şi 
RLU aferent PUG, precum şi prevederile normativelor în vigoare referitoare la funcţiunea existentă pe amplasament (învăţământ). 
Se va respecta retragerea minimă a clădirilor fa\ă de aliniament, conform planşei nr. 2 Reglementări urbanistice - zonificare din prezenta 
documentaţie, respectiv clădirile se vor retrage cu 3,00 m de la aliniamentul străzii Fântânele şi de la aliniamentul străzii Sibiel. 
Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu o distanţă minimă egală cu jumătatea înălţimii lor, măsurată la cornişa 
superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 3,00 m, aşa cum este eviden~at în planşa nr. 2 Reglementări 
urbanistice - zonificare din prezenta documentaţie. 

Pentru zona localizată în UTR - Lei - ansambluri de l ocuinţe colective realizate înainte de 1990, în sistem urbanistic închis, se vor 
respecta prevederile PUG şi RLU aferent PUG, fără a fi propuse intervenţii. 

SUPRAFAŢA ZONEI REGLEMENTATE-30 870,6 MP 

BILANŢ TERITORIAL 
UTILIZAREA TERENULUI EXISTENT PROPUS 

mp % mp % 
CONSTRUCŢII 7 344 mp 23,8 % 7 791 mp 25,2% 
CIRCULAŢII $1 PARCAJE 15 059,4 mp 48,8 % 14 512,6 mo 47% 
TEREN LIBER DE CONSTRUCŢII 8 467,2 mp 27,4 % 8 567 mp 27,8% 
(SPATII LIBERE $1 SPATII PLANTATE) 
TOTAL 30 870,6 mp 100 % 30 870,6 mp 100 % 

SUPRAFAŢA PARCELEI CE A GENERAT PUZ - 7 594 MP 

BILANŢ TERITORIAL 
UTILIZAREA TERENULUI EXISTENT PROPUS 

mp % mp % 
CONSTRUCŢII 3 922 mp 51,6 % 2 620 mp 34,5 % 
CIRCULAŢII $1 PARCAJE 2 252 mp 29,7 % 3 455 mp 45,5% 
TEREN LIBER DE CONSTRUCŢI I 1 420 mp 18,7 % 1 519 mp 20 % 
(SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE) 
TOTAL 7 594 mp 100% 7 594 mp 100% 

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 

• alimentarea cu apă 
Se va realiza branşament nou la retele de apă existente în zonă. 

• canalizare pluvială 
Se va realiza racordul la reţele de canalizare pluvială existente. 

( 

( 
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·canalizare menajeră_ 
Se va realiza racordul la reţele de canalizare menajeră existente în zonă . 

• alimentare cu energie electrică 
Se va realiza branşament nou la reţeaua de energie electrică existentă. 

• telecomunicaţii 
Se va realiza racordul la reţeaua din zonă. 

• alimentare cu gaze naturale 
Se va realiza branşament nou la reţele de gaze naturale existente. 

• gospodărie comunală 
Colectarea deşeurilor se va realiza în spaţii special amenajate, iar evacuarea acestora se va efectua pe bază de contract de către o firmă 
de specialitate. 

3.7. Protecţia mediului 

• diminuarea până la eliminare a surselor de poluare 
Funcţiunile propuse sunt nepoluante şi nu crează servituţi vecinătăţilor; nu există riscuri naturale şi tehnologice. 

• epurarea şi preepurarea apelor uzate 
Apele uzate vor fi evacuate de la grupurile sanitare prin ţevi de canalizare racordate la reţeaua de canalizare menajeră publică. Apele 
pluviale de suprafaţă vor fi colectate şi deversate la colectoarele de ape pluviale aferente drumului. Apele pluviale de pe platformele de 
parcaje vor fi colectate şi dirijate în separatoare de hidrocarburi, conform legislaţiei în vigoare. 

• depozitarea controlată a deşeurilor 
Deşeurile vor fi colectate selectiv în recipente speciale, depozitate în locuri special amenajate în acest scop şi evacuate de către firme de 
profil. 

• recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantări de zone verzi 
Nu este cazul. 

• organizarea sistemelor de spatii verzi 
Se vor respecta prevederile PUG referitoare la UTR-urile reglementate prin prezenta documentaţie, respectiv El - activităţi economice cu 
caracter terţiar şi lsP - instituţii şi servicii publice. De asemenea, se vor respecta prevederile normativelor în vigoare referitoare la 
funcţiunile existente pe amplasament (învăţământ). 

Pentru parcela aferentă UTR El - activităţi economice cu caracter terţiar. 
Se vor asigura spaţii verzi plantate şi perdele vegetale de protecţie în proporţie minimă de 20% din suprafaţa parcelei. 
Fâşia de teren rezultată din retragerea de la aliniament va fi plantată cu vegetaţie de talie medie şi înaltă în proporţie minimă de 50% din 
suprafaţă. 

Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzi să, cu excepţi a situaţiilor în care aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa 
persoanelor sau bunurilor sau în care împiedică realizarea construcţiei. 
Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaşi parcele minimum trei arbori, din 
specia căreia i-a aparţinut arborele tăiat. 
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. 

• protejarea bunurilor de patrimoniu prin instituirea de zone protejate 
Nu este cazul. 

• valorificarea potenţia lului turistic şi balnear 
Nu este cazul. 

• eliminarea disfuncţionalităţilor din domeniul căi lor de comunicaţie şi al reţelelor edilitare majore 
Nu este cazul. 

3.8. Obiective de utilitate publică 

• listarea obiectivelor de utilitate publică 
Obiectivele de utilitate publică sunt căile de circulaţie, sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii, gaze. apă , 

canalizare, zonele verzi. 
• identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren +construcţii) din zonă 

Parcela localizată pe amplasamentul pe care urmează a se realiza investiţia ce a generat prezenta documentatie este proprietate privată 
a persoanelor juridice. 

• determinarea circulaţiei terenurilor 
Nu este cazul. 
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4. CONCLUZII · MĂSURI ÎN CONTINUARE 

• înscrierea amenajări i ş i dezvoltări i urbanistice propuse a zonei în prevederile PUG 
lnterven\ia urbanistică propusă completează prevederile PUG al municipiului Sibiu, atât din punct de vedere func\ional cât ş i prin modul 
de conformare a construcţiilor, ci rcu laţii lor şi parcajelor, prezentul studiu urmărind clarificarea şi detalierea prevederilor PUG pe zona 
studiată. 

• categorii principale de i ntervenţie care susţin materializarea programului de dezvoltare 
Soluţia propusă poate fi implementată prin crearea cadrului legislativ corespunzător - regulament local de urbanism. 
Categoriile principale de intervenţie le constituie schimbarea modului de utilizarea a terenului, modul de conformare a construcţiilor în 
relaţie cu amplasamentul, amenajarea căilor de circula~e carosabile şi pietonale şi a parcajelor, echiparea tehnico-edilitare. 

• priorităţi de i ntervenţie 

Nu este cazul. 

Întocmit: arh. Ligia-Maria Nistor 

arh. Ioan Brad 
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