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I. DISPOZITll GENERALE • 

li. ZONIFICARE FUNCTIONALĂ • 

III. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂTILOR SI SUBUNITĂTILOR FUNCTIONALE 
6 I I r 

Condiţii generale 

U.T.R. lsP - Câmpuşor-Turnişor - Zona destinată serviciilor, instituţiilor şi echipamentelor public 

U.T.R. M - Câmpuşor-Turnişor - Zona mixtă 

U.T.R. Va - Câmpuşor-Turnişor - Zona verde destinată dotărilor turistice, de agrement şi sport 

U.T.R. Ve - Zona verde de protecţie a apelor sau cu rol de coridor ecologic 

Tr-P - zonă destinată circulaţiei rutiere şi amenajărilor aferente 
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U.T.R. Tf - Zonă de circu laţie feroviară şi amenajări aferente 

IV. UNITĂTI TERITORIALE DE REFERINTĂ (UTR) . . 
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I. DISPOZITll GENERALE 
r 

1.1. Rolul RLU 

1.1.a. Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal este o documentaţie cu 

caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de 

real izare şi utilizare a construcţi ilor pe teritoriul zonei de studiu. Normele cuprinse în prezentul 

Regulament sunt obligatorii în vederea executării de construcţii în limitele zonei de studiu prevăzute în 

planşa de Reglementări. 

( 1.1.b. Regulamentul local de urbanism însoţeşte Planul urbanistic zonal de urbanizare zona 

( 

UVa, completare cu functiuni specifice UVs, accesibilizare si viabilizare edilitară zonă - zona cartier 
' ' 

Turni~or-Câmpu~or, Municipiul Sibiu şi explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de reglementare 

ale PUZ. 

1.1.c. Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administraţiei publice locale 

şi se aprobă de către Consil iul Local, pe baza avizelor obţinute, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

350/ 2001, cu modificări le şi completările ulterioare. 

1.1.d. Orice documentaţie de urbanism, ulteri oară Planului urbanistic zonal de urbanizare zona 

UVa, completare cu funcţiuni specifice UVs, accesibilizare ~i viabilizare edilitară zonă - zona cartier 

Turni~or-Câmpu~or, Municipiul Sibiu care schimbă concepţia generală care a stat la baza PUZ-ului, 

determină modificarea PUZ şi aprobarea conform legii. 

1.1.e. Modificarea Regulamentului local de urbanism al Planului urbanistic zonal de urbanizare 

zona UVa, completare cu funcţiuni specifice UVs, accesibilizare ~i viabilizare edilitară zonă - zona 

cart ier Turni~or-Câmpu~or, Municipiul Sibiu se va face numai în spiritul prevederilor Regulamentului 

General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale PUZ şi implicit ale Regulamentului local de 

urbanism, se pot face numai cu respectarea parcursului de avizare/ aprobare, pe care a urmat-o şi 

documentatia initia lă. 
I I 

1.2. Baza legală a elaborării 

1.2.a. La baza elaborări i Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal de 

urbanizare zona UVa, completare cu funcţiuni specifice UVs, accesibi lizare ~i viabilizare edi l itară zonă 

- zona cartier Turni~or-Câmpu~or, Municipiul Sibiu au stat, în principal : 

• Planul Urbanistic General al Municipiului Sibiu aprobat prin H.C.L. 165/2011 

• Legea nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului - cu modificările 

şi completările ulterioare; 

• Ordinul 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001; 

raumplandeslgnofflce@gmall.com, www.raumplandeslgn.webs.com/office@agorapolls.ro, www.agorapolls.ro; 
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• Ordinul 90/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare şi a conţi nutului 

documentaţii lor prevăzute de Legea nr. 50/1991; 

• H.G. nr. 525 din 27.06.1996, repub l icată în 2002 pentru aprobarea regulamentului general de 

urbanism, cu modificările şi completări le ulterioare; 

• Ordin M.L.P.A.T. NR. 21/N/10.04.2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „GHID PRIVIND 

ELABORAREA ŞI APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM" Indicativ GM-007-2000; 

• Ordin M.L.P.A.T. nr. 176/N/16.08.2000 pentru aprobare reglementare tehnică „Ghid privind 

metodologia de elaborare şi conţinutu l-cadru al planului urbanistic zonal" - Indicativ GM-010-2000; 

• Ordin M.T.C.T nr. 562 din 20.10.2003 pent ru aprobare Metodologie de elaborare şi conţinutul

cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ); 

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executări i lucrări lor de construcţii - cu modificările şi ( 

completări le ulterioare; 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii - cu modificările şi completări le ulterioare; 

• Legea nr. 7 /1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare - cu modificările ş i completările 

ulterioare; 

• Legea nr. 18 din 19.02.1991 privind fondul funciar - cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 24 din 15.01.2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele 

urbane - cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 123 din 1 O iu lie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de U rgenţă a 

Guvernului nr. 195 din 22.12.2005 privind protecţia mediului; 

• Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu completările şi 

modificările ulterioare; 

• Ordin Ministerul Sănătăţi i nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă ş i 

sănătate publ ică privind mediul de viaţă al populaţie i , modificat cu Ordin Ministerul Sănătăţii nr. 994 

din 2018; 

• Legea 114/1996 a locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare. 

1.2.b. Regulamentul local de urbanism aferent PUZ, detaliază prevederile Regulamentului 

General de Urbanism şi prevederile Plan urbanistic zonal de urbanizare zona UVa, completare cu 

functiuni specifice UVs, accesibilizare si viabilizare edilitară zonă - zona cartier Turnisor-Câmpusor, 
I I I I 

Municipiul Sibiu în vigoare la momentul real i zării prezentei documentaţii. 
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1.3. Domeniul de: a„„„„re 

1.3.a. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent Plan urbanistic zonal 

de urbanizare zona UVa, completare cu funcţiuni specifice UVs, accesibilizare ~i viabilizare edilitară 

zonă - zona cartier Turni~or-Câmpu~or, Municipiul Sibiu cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea 

executării construcţiilor din zona studiată prin PUZ, definită conform Avizului de Oportunitate nr.28 din 

11.10.2019. 

1.3.b. Zonificarea funcţională a arealului s-a stabilit în funcţie de categorii le de activităţi propuse 

în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul General de Urbanism şi este evidenţiată în 

planşa de Reglementări. Pe baza acestei zonificări, se stabilesc condiţiile de amplasare şi conformare a 

( construcţiilor, ce se vor respecta pentru fiecare zonă funcţională. 

Funcţiunile urbane reprezintă domenii specifice de activitate umană, care se desfăşoară într-o 

localitate, determinate de necesităţile populaţiei şi condiţionate de caracteristicile cadrului natural. Ele 

sunt localizate teritorial în planşa desenată şi au indicatori spaţiali şi indicatori de funcţionare specificaţi 

în Regulamentul local de urbanism şi corelaţi cu anexa nr. 2 la RGU. 

Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia admiterii funcţiunii propuse în 

conformitate cu zonificarea funcţională stabilită la nivel de RLU şi cu anexa nr. 1 din RGU. 

1.4. Precond1~ii de aplicare a R.L.U. 

Reglementările propuse prin prezentul Plan Urbanistic Zonal vor face obiectul unor noi 

intervenţii în cadrul zonei de studiu şi stau la baza unei dezvoltări coerente la nivelul acesteia. 

În cazul tuturor funcţiunilor se vor respecta condiţiile de amplasare pentru siguranţa la incendiu 

( conform NP 118-99/1999 sau al actelor normative în vigoare la momentul solicitării autorizaţiei de 

construire. Astfel, conform NP 118-99/1999: 

Art. 2.2. 1. Construcţiile supraterane civile (publice) de producţie şi/sau depozitare, de regulă, se 

amplasează comasate sau grupate la distanţe nenormate între ele, în limitele unor compartimente de incendiu 

specifice, cu arii maxime admise în funcţie de destinaţie, gradul de rezistenţă la foc cel mai dezavantajos, riscul 

de incendiu şi numărul de niveluri cel mai mare, (luând în calcul suma ariilor construite efective). 

Art. 2.2.2. Construcţiile independente şi grupările sau comasările de construcţii constituite conform art 

2.2. 1., se amplasează astfel încât să nu permită propagarea incendiilor o perioadă de timp normată sau, în 

cazul prăbuşirii, să nu afecteze obiectele învecinate, respectându-se distanţele minime de siguranţă din tabelul 

2.2.2. ori compartimentându-se prin pereţi rezistenţi la foc alcătuiţi corespunzător densităţii sarcinii termice 

celei mai mari, potrivit normativului. 
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Tabel 2.2.2. - Distanţe de siguranţă 

Distanţe minime de siguranţă (m) faţă de construcţii 

Grad de rezist.enţă având gradul de rezistenţă la foc 

la foc 
1-11 III IV-V 

1-11 6 8 10 

III 8 10 12 

IV--V 10 12 15 

Prezenta documentaţie de urbanism propune În cadrul UTR Va -subzone funcţionale În vederea ( 

detalierii modului de construire şi repartizarea corectă a procentelor de ocupare a terenului, respectiv 

coeficientul de ocupare a terenului pentru fiecare dintre aceste subzone. 

În cazul În care, ulterior aprobării P.U.Z se efectuează operaţiuni cadastrale (parcelare, divizare, 

comasare parcele), se va respecta Încadrarea În indicatorii urbanistici la nivel de subzonă, iar loturile nou 

rezultate vor fi construibile, doar cu respectarea tuturor regulilor descrise În prezentul RLU aferent UTR-ului, 

respectiv subzonei În care se Încadrează. 
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li. ZONIFICARE FUNCTIOIUALA 
r 

1.1 Unităti si subunităti functionale 
I I I I 

La nivelul zona studiate prin P.U.Z., se regăsesc 8 unităţi teritoriale de referinţă, după cum 

urmează: 

U.T.R. lsP - Câmpu~or-Turni~or - Zona destinată serviciilor, instituţiilor ~i echipamentelor publice 

• P.O.T. max = 60% 

• C.U.T. max = 2,4 mp A.D.C./mp. Teren; 

• R.H. max= P+3E; 

• H max= 16,00 m. 

U.T.R. M - Câmpusor-Turnisor - Zona mixtă , , 
• P.O.T. max = 40% 
• C.U.T. max = 1,6 mp A.D.C./mp. Teren; 

• R.H. max= P+3E; 

• H max= 16,00 m. 

U.T.R. Va - Câmpusor-Turnisor - Zona verde destinată dotărilor turistice, de agrement si sport , , , 
• P.0.T. max = 10% 

• C.U.T. max= 0, 1 mp A.D.C./mp. Teren; 

• R.H. max= P; 

• H max = 5,00 m, excepţie H max= 15,00 metri pentru stadion şi aquapark 

U.T.R. Ve - Zona verde de protecţie a apelor sau cu rol de coridor ecologic 

( • Cf. P.U.G. Municipiul Sibiu 

U.T.R. Tr-P - Zona destinată amenajărilor aferente circulaţiei rutiere 

• P.O.T. max = 60% 

• C.U.T. max = 2,4 mp A.D.C./mp. Teren; 

• R.H. max= P+3; 

• H max= 16,00 m. 

U.T.R. Tr - Zona de circulatie rutieră , 
Conform RLU 

U.T.R. Tf - Zona de circulatie feroviară si amenaJ'ări aferente , , 
Conform RLU 
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- -III. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR 51 SUBUNITATILOR 
f I 1 

FUNCTIONALE 
f 

Condiţii genera le 

Parcelarea 

(1) Parcelarea reprezintă divizarea unui lot de teren in două sau mai multe loturi. 

(2) Construirea pe parcele va fi reglementată în funcţie de destinaţie ?i de caracteristicile specifice ale 

fiecărui t ip de clădire. Densitatea ocupării ?i utilizării este reglementată prin intermediul indicatorilor 

urbanistici POT ?i CUT, calculaţi conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului ?i urbanismul, cu modificările ?i completările ulterioare. 

(3) În toate situaţiile, în cazul în care o parcelă nu este construibilă conform prezentului Regulament, 

edificarea se va putea stabili doar în baza unui studiu urbanistic de tip PUZ. 

(4) Este obligatorie elaborarea P.U.Z. în cazul parcelări lor rezultate din divizarea unei parcele în mai mult 

de 3 subparcele, conf. L 190/2013 de aprobare a 0.U.G. 7 /2011 pentru modificarea ?i completarea 

L350/2001 privind amenajarea teritoriului ?i urbanismul. 

(5) Este obligatorie emiterea certificatului de urbanism (conf. L. nr. 350/2001) pentru întocmirea 

documentaţiilor cadastrale de comasare, respectiv dezmembrare a terenurilor în 3 (trei) parcele, 

atunci când operaţiunile respective au ca obiect împărţiri ori comasări de parcele solicitate în scopul 

realizării de lucrări de construcţii sau de infrastructură, precum ?i constituirea unei servituţi de 

trecere cu privire la un imobil. Sunt permise aceste operaţiuni cu condiţia ca parcelele rezultate să 

îndeplinească condiţiile de construibilitate; în caz contrar, se va solicita întocmirea unei documentaţii 

de tip P.U.Z. 

(6) Forma si dimensiunile minime admisibile ale parcelelor nou propuse variază de la o zonă sau ( 

subzonă funcţională la alta, în funcţie de destinaţia parcelei. Pentru parcelele noi, se consideră a fi 

construibile parcelele de forme regulate sau cvasiregulate, care respectă concomitent următoarele 

condiţionări: 

(1) adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea (deschiderea) acesteia; 

(2) raportul între lăţimea (deschiderea) ?i adâncimea parcelei să fie maxim 1/3. 

(7) Parcelele care nu îndeplinesc condiţiile de construibilitate pot deveni construibile numai prin divizare 

sau prin comasarea I asocierea cu una sau mai multe parcele învecinate. 

(8) În cazul modificărilor formelor parcelelor, prin operaţiuni de dezmembrare/comasare de loturi, se vor 

respecta retragerile minime impuse faţă de aliniamente, conform prezentului RLU. 

(9) În cazurile parcelărilor se vor avea în vedere cerinţele legale privitoare la cazurile în care este 

necesară eliberarea certificatului de urbanism. De asemenea în cazul loturilor provenite din 

dezmembrarea unei parcele construite se va verifica la eliberarea autorizaţiei de construire 

încadrarea indicilor urbanistici, a procentului de ocupare a terenului ?i a coeficientului de utilizare a 
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terenului, în valorile maxim admise, atât pe lotul dezmembrat, dar şi prin raportare la suprafaţa 

parcelei înaintea dezmembrării şi suprafeţele totale construite însumate cu suprafeţele propuse 

spre construire. 

(10)Pentru parcelele a căror capacitate de ocupare si utilizare a terenului a fost epuizată (prin utilizarea la 

maxim a POT si/sau CUT) restul terenului rămâne neconstruibil chiar şi în situaţia înstrăinării acestuia 

sau a divizăr i i parcelelor. 

(11)Sunt considerate parcele construibile numai parcelele cu posibilitate dovedită de branşare la reţeaua 

de d istri buţie a apei, la reţeaua de canalizare, la reţeaua de distribuţie a energiei electrice. Autoritatea 

publică este în drept ca în cazul în care pentru branşare este prevăzută o extindere a reţelei publice 

de distributie să solicite, anterior autorizări i constructiei, real izarea efectivă a extinderii. , . 
( (12)0peraţiunile de parcelare se vor face în baza prezentului Planul Urbanistic Zonal, respectând 

( 

prevederile prezentului regulament. 

(13)În cadrul operaţiuni lor de parcelare, deţi nători i terenurilor care fac obiectul operaţiunii vor ceda in 

beneficiul public terenul necesar realizării obiectivelor de utilitate publ ică, conform prezentului 

regulament. 

(14)Transferuri le de proprietăţi conf. alin. (7) se vor face fără plata unor despăgubiri, în contul plusului de 

valoare dobândit de proprietăţile supuse parcelării prin procesul de viabilizare. 

(15)Suprafeţele de teren cedate cf. alin. (7) vor trece din domeniul sau proprietatea privată a deţinătorilor 

în domeniul public al Primăriei Municipiului Sibiu. 

(16) Autorizarea parcelări lor sau dezmembrărilor se face cu condiţia ca, pe parcelele rezultate să fie 

respectaţi indicii de utilizare a terenului (POT şi CUT) maxim admişi prin prezentul regulament pentru 

zonele în care se află parcelele. 

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii ~i staţionarea autovehiculelor 

(1) Este obligatorie asigurarea a cel puţin un acces carosabil pentru fiecare parcelă. De regulă, acest 

acces se va realiza direct din drumul public şi va avea o lăţime minimă de 4,00 metri. 

(2) Caracteristicile accesurilor carosabile din drumuri le publice (lăţimi, geometrie, racorduri, pante etc) 

trebuie sa permită accesul autospecialelor de intervenţie, conform normelor specifice. Se va acorda o 

atenţi e sporită acestui aspect în cazu l funcţiuni lor cu acces public. 

(3) Pentru amenajarea accesurilor carosabile se va solicit a avizul administratorului drumului public din 

care se face accesul. 

(4) Căile de acces şi de circulaţie vor fi dimensionate potrivit reglementarilor tehnice, asigurând accesul 

autospecialelor de intervenţie, în concordanţă cu prevederile articolu lui 78 din Normele generale de 

apărare împotriva incendiilor aprobate cu Ordinul Ministrului Administraţie i şi Internelor nr. 

163/2007, cu mod ificările si completăril e ulterioare. 
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I I I 

Reguli cu privire la spaţiile verzi ~i împrejmuiri 

(1) Conform legislaţiei în vigoare, este interzisă schimbarea destinaţiei terenurilor încadrate prin Planul 

Urbanistic Zonal în categoria zonelor verzi conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea ş i 

administrarea spaţii lor verzi din intravilanul localităţi lor, cu modificări le şi completările ulterioare. 

(2) Este obligatorie respectarea procentului minim de spaţii plantate reglementat pentru fiecare zonă 

funcţională. 

(3) Se interzic către domeniul public gardurile înalte şi opace, din z idărie, metal şi tablă vopsite, sau 

sârmă ghimpată, precum şi folosirea suprafeţelor de policarbonat, P.V.C. sau sticlă armată. 

(4) Nu se recomandă realizarea împrejmuirilor către domeniul public, cu excepţia gardului viu, pentru 

parcelele cu acces public. 

(5) Împrejmuirile vor fi tratate în funcţie de specificul zonei, atât în ceea ce priveşte împrejmuirea către r 
domeniul public, cât ş i împrejmuirea către vecini. De asemenea, ele trebuie să răspundă exigenţelor 

Noului Cod Civil referi toare la prezumţia de coproprietate asupra despărţiturilor comune. 

(6) Se vor utiliza arbuşti din specii precum buxus sempervirens, Prunus laurocerasus, Hibiscus Syriacus 

şi Hibiscus x "Resi': Euonimus fortunei sau aurea, Carpinus betuluis pentru densitatea 

coronamentului ş i a posibilităţilor de toaletare variate. 

Exemple pentru realizarea împrejmuirilor, în cazul tuturor U.T.R.- urilor: 

Pe durata executării lucrărilor de construire, conform autorizaţiei de construire obţinute, sunt permise 

împrejmuirile provizorii cu mesh-uri publicitare care promovează investiţia realizată, a gardurilor opace 

din structură metalică, ori alte asemenea, pentru a asigura siguranţa spaţiilor adiacente şantierului. 

(7) În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu handicap, în 

conformitate cu normele în vigoare. 

(8) În zonele trecerilor pent ru pietoni ş i, în cazu l funcţiun ilor destinate publ icului, zonele de acces pe lot 

ş i în construcţii, se vor realiza racorduri între suprafeţele de călcare situate la niveluri diferite, astfel 

încât să nu existe d ificultăţi de deplasare pentru persoanele aflate în scaun cu rotile sau de 

persoanele cu cărucioare pentru bebeluşi. 
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PLAN URBANISTIC ZONAL DE URBANIZARE ZONA UVA, COMPLETARE CU FUNCŢIUNI SPECIFICE UVS, 

ACCESIBILIZARE SI VIABILIZARE ED ILITARĂ ZONĂ - ZONA CARTIER TU RNISOR-CÂMPUSOR, MUN. SIBIU . . . 
Lucrări de utilitate publică 
Autorizarea executării lucrărilor altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în planuri de 

amenajare a teritoriului sau în Planul urbanistic General, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, 

este interzisă. Prin lucrări de utilitate publică se înţeleg acele lucrări care sunt definite astfel prin art. 6 

din Legea 33/1994. 

Autorizarea executăr i i lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiei de urbanism sau de 

amenajare a teritoriului, aprobată conform legii. 

Drumurile ?i căile de acces care sunt prevăzute astfel în documentaţiile de urbanism vor fi deschise 

( circulaţi e i ?i accesului publicului indiferent de regimul de proprietate asupra terenului, acestea fiind 

afectate de o servitute publică. 

f 
I 

Suprafeţele de teren prevăzute în documentaţiile de urbanism aprobate ca făcând obiectul cedări i în 

proprietate publică vor fi afectate folosinţei publice, chiar dacă nu au fost real izate toate actele necesare 

trecerii acestor suprafeţe în proprietatea municipiului. 

Sunt drumuri ?i/sau căi de acces rezervate accesului privat doar acele suprafeţe care îndeplinesc 

cumulativ cerinţa de a se afla în proprietatea exclusivă a uneia sau mai multor proprietari persoane 

private ?i care să fie prevăzute în mod expres ca atare în planurile urbanistice zonale. 

În sensul prezentului regulament, se consideră obiective de utilitate publ ică: 

- Instalaţi i pentru producerea energiei electrice; 

- căile de comun icaţie; 

- deschiderea, alinierea ?i lărgirea străzilor; 

- sistemele de alimentare cu energie electrică, te l ecomunicaţi i, gaze, termofi care, apă, canalizare; 

- instalaţii pentru protecţia mediului; 

- îndiguiri ?i regularizări de râuri; 

- derivaţi i de debite pentru alimentarea cu apă ?i pentru atenuarea viiturilor; 

- c lădirile şi terenurile construcţiilor de locu inţe sociale precum ?i de Administare publ ică ?i pentru 

învăţământ, sănătate; salvarea, protejarea ?i punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor ş i 

siturilor arheologice, precum şi parcurilor naţionale, rezervaţii lor naturale şi a monumentelo r naturii; 

prevenirea şi înlăturarea urmări lor dezastrelor naturale - cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; 

apărarea ţării; ordinea publ ică ?i siguranţa naţională. 
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Detalii privind modul de calcul aferent UTR Va 

Prezenta documentaţie completează ?i detal iază prevederile privind unităţi le teritoriale de 

referinţă propuse prin P.U.G. Mun. Sibiu aprobat prin H.C.L. 165/2011 în zona de studiu. Reglementarea 

terenurilor cuprinse în prezenta documentaţie a fost făcută în directă relaţionare cu recomandările 

studiilor de fundamentare realizate concomitent cu elaborarea P.U.Z, cu avizele obţinute ?i condiţiile 

impuse de acestea. 

Astfel, limitele unităţilor teritoriale de referinţă s-au constituit în raport cu noile străz i propuse ?i 

în l egătură cu regimul j uridic al terenurilor, în vederea valorificării potenţialului maxim al acestora. 

Având în vedere reglementările definitive prevăzute prin P.U.G. în ceea ce prive?te indicatorii 

urbanistici la nivelul UTR Va, a fost necesară detalierea modului în care se va putea construi în raport cu 

constrângerile din teren ş i cu palet a l argă de dotări solicitate prin tema program. Astfel, în interiorul UTR 

Va au fost definite subzone destinate diferitelor dotări în raport cu specificul ?i posibilităţile de 

construire, în a?a fel încât să se poată face o alocare corectă a POT, CUT, dar ?i GOT din valorile maximale 

propuse pe fiecare subzonă definită, astfel ca totalul acestora să nu depăşească indicatori i maximali 

propuşi la nivelul UTR, respectiv POT 10%, CUT 0, 1 mc/mp. 
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PLAN URBANISTIC ZONAL DE URBANIZARE ZONA UVA, COMPLETARE CU FUNCŢIUNI SPECIFICE UVS, 

ACCESIBILIZARE SI VIAB ILIZARE EDI LITARĂ ZONĂ - ZONA CARTIER TURNISOR-CÂMPUSOR, MUN. SIBIU , , . 

U.T.R. lsP - Câmpusor-Turnisor - Zona destinată serviciilor, institutiilor si 
I I I I 

echipamentelor public 

A. CONDITIONĂRI PRIMARE 
I 

Legea 350/2001 art. 31 - Autorizaţia de construire se acordă cu cond iţia viab ilizări i prealabile a 

terenurilor, cu excepţia autorizaţiilor privind constru irea drumurilor şi a echipamentelor ed ilitare. 

Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii şi va include în mod 

( obligatoriu: 

( 

• asigurarea drumuri lor publice, prevăzute prin PUG şi PUZ; 

asigurarea echipări i edilitare; 

asigurarea suprafeţelor destinate dotărilor publice stabilite prin PUG şi PUZ. 

Operaţiunea de viabilizare se consideră încheiată odată cu recepţia lucrărilor de construire a 

drumurilor publice şi a echipamentelor edilitare şi cu trecerea suprafeţelor destinate dotărilor 

publice în domeniul public. 

Operaţiunea de reparcelare se consideră fina l izată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi 

înscrierea noilor parcele în evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobi l iară. 

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ 

HG 525/1996, actualizată, Art.16 - Se vor respecta servituţile ş i interdicţiile, temporare sau definitive, 

generate de obiectivele de utilitate publică, conform PUG, şi de dotările de interes public solicitate 

suplimentar prin intermediul avizu lui de oportunitate. 

Suprafeţele necesare real i zării obiectivelor de utilitate publ ică vor fi cedate de către deţinătorii 

terenuri lor supuse viabi l izării sub forma unei cote procentuale a proprietăţi i private deţi nute . Acest 

transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de valoare pe care îl dobândesc 

terenurile private prin operaţiunea de viabi lizare. 
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PLAN URBANISTIC ZONAL DE URBANIZARE ZONA UVA, COMPLETARE CU FUNCŢIUNI SPECIFICE UVS, 

ACCESIBI LIZARE ŞI VIABILIZARE EDILITARĂ ZONĂ - ZONA CARTIER TURNIŞOR-CÂMPUŞOR, MUN. SIBIU 

SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALA 
' . 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

• Funcţiuni administrative aparţinătoare instituţiilor publice centrale sau locale, funcţiuni de cultură, 

funcţiun i de învăţământ, funcţiun i de sănătate, funcţiuni sportive, funcţiun i de loisir public, 

echipamente publice aferente zonelor de locuinţe; 

• Unităti de cazare (în sistem internat) aferente unitătilor de învătământ ce sunt destinate exclusiv 
' ' ' 

activităţilor ?COiare - hotel tineret; 

• Căi de acces carosabile şi pietonale; 

• Parcări auto subterane şi la nivelul solului; { 

• Spaţi i publice ?i zone verzi cu rol de agrement; 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDITIONĂRI . 
• Este permisă amplasarea construcţiilor tehnico-edilitare în spaţiul dintre retragerea minimă şi limita 

laterală sau posterioară de proprietate, cu condiţia ca acestea să aibă un regim de înălţime maxim 

Parter ?i să fie t ratate într- o manieră urbană ş i integrate vizual în amenajarea spaţiului vizibil din 

spaţiul public. 

• Se admite realizarea unei construcţii cu funcţiunea de parcare supraterană (parcare multi-etajată), cu 

condiţia ca faţadele vizibile din ci rculaţi ile publice să fie tratate arhitectural astfel încât să fie integrate 

ca arhitectură în contextul constructiilor din vecinătate. În acest sens, fatadele vor fi tratate cu 
I I 

panouri din sticlă, beton aparent, elemente metalice, faţade verzi sau/?.a.; 

• Se admit locuinţe de serviciu în condiţi i le stabilite de Legea 114/1996 ?i anume dacă acestea sunt 

exclusiv locuinţe destinate funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, ( 

acordate în condiţi i le contractului de muncă, potrivit prevederilor legale. 

• Pentru instituţiile de învăţământ se admit clădiri de cazare în sistem internat. 

Exemple de tratare a faţadelor parcărilor vizibile din circulaţiile publice 

raumplandesignoffice@gmall.com,www.raumplandesign.webs.com/office@agorapolis.ro, www.a_g_orapolis.r(); 
074461224570722393350 

FAZA - PUZ - 2022 14/63 



( 

ralJrnpla desiqn 

PLAN URBANISTIC ZONAL DE URBANIZARE ZONA UVA, COMPLETARE CU FUNCŢIUNI SPECIFICE UVS, 

ACCESIBILIZARE SI VIABILIZARE EDILITARĂ ZONĂ - ZONA CARTIER TURNISOR-CÂMPUSOR, MUN. SIBIU , , , 

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE 

• Construcţii provizorii de orice natură; 

• Instalaţii sau structuri pentru panouri publicitare, cu excepţia mobilierului urban dedicat sau a 

elementelor de signaletică destinate activităţilor locale; 

• Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice şi de natură să afecteze amenajările din spaţiile 

publice sau de pe parcelele adiacente; 

• Orice alte activităţi care nu au fost permise sau permise cu condiţionări; 

SECTIUNEA li: CONDITll DE AMPLASARE, ECHIPARE 51 CONFORMARE A CLĂDIRILOR , . . 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE FORME, DIMENSIUNI) . 
Parcelele vor fi considerate construibile, la o suprafaţă minimă de 1000 mp, având o deschidere minimă 

la aliniament de 30 m şi un acces carosabil dintr-o circulaţie publică de minim 4 ml. 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE ALINIAMENT . 
• Este permisă construirea doar în regim izolat. 

• Se va respecta o retragere minimă faţă de aliniament de 20 metri faţă de Strada Propusă 1 {în 

eventualitatea realizării I mod ificării traseului Str. Propusă 1) şi de 1 O m faţă de Strada Propusă 2, 

respectiv 5,00 metri faţă de Strada Propusă 4. În spaţiul dintre retragerea minimă şi aliniament sunt 

permise amenajarea de parcări la sol şi amenajări peisagistice. 

• Este permisă realizarea subsolurilor până la limita parcelei, cu condiţia ca acestea să fie complet 

îngropate pe porţiunea dintre aliniament şi retragerea minimă, adică să nu depăşească nivelul de 

călcare al terenului amenajat din jurul construcţiilor pe care le deservesc. Este permisă amplasarea 

instalaţiilor tehnice de ventilare/aerisire ale spaţiilor subterane în spaţiul dintre aliniament şi 

retragerea minimă, cu condiţia ca acestea să fie tratate într-o manieră de mobilier/instalaţie urbană şi 

integrate vizual în amenajarea spaţiului vizibil din spaţiul public. 

• Este permisă amplasarea construcţiilor tehnice şi edilitare în spaţiul dintre retragerea minimă şi 

aliniament, cu condiţia ca acestea să fie tratate într-o manieră urbană şi integrate vizual în 

amenajarea spaţiului vizibil din spaţiul public. 

• Totodată, în vederea amplasării faţă de aliniament, în raport cu construcţiile învecinate, se vor 

respecta distanţele de siguranţă impuse de NP 118/1999, conform Tabelu lui 2.2.2. - Distanţe de 

siguranţă . 
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PLAN URBANISTIC ZONAL OE URBANIZARE ZONA UVA, COMPLETARE CU FUNCŢIUNI SPECIFICE UVS, 

ACCESIBILIZARE SI VIABILIZARE EDILITARĂ ZONĂ - ZONA CARTIER TURNISOR-CÂMPUSOR, MUN. SIBIU . . . 
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA OE LIMITELE LATERALE S1 ~u:> fERIOARE ALE . . 
PARCELELOR 

• Faţă de limitele laterale şi/sau posterioare, se va respecta o retragere minimă echivalentă cu 1/3 din 

înălţime sau 5 metri, oricare dintre cele două valori este mai mare. 

• În situaţia în care construcţiile propuse se învecinează cu construcţii în care se admite locuirea în orice 

formă (inclusiv cazare), se va studia şi impactul umbrelor purtate asupra acestora în vederea 

respectării OMS 119/2014, cu modificările şi completările ult erioare, prin realizarea unui studiu de 

însori re. 

• Totodată, în vederea amplasării faţă de limitele laterale şi posterioare, în raport cu construcţiile 

învecinate, se vor respecta distanţele de s iguranţă impuse de NP 118/1999, conform Tabelului 2.2.2. ( 

- Distanţe de s iguranţă. 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR U ~El FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA , . 
• Pe o parcelă se permite realizarea mai multor construcţii. Distanţe l e minime care se impun între 

construcţiile nou propuse vor fi egale cu cel puţin 1/2 din înălţimea celei mai înalte, măsurată la 

cornişă/atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 5,00 metri. 

• Faţă de clădirile de locuinţe se va păstra o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii mai înalte, 

măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 5,00 metri. 

• Totodată, în vederea amplasării mai multor construcţii pe aceeaşi parcelă se vor respecta distanţele 

minime de siguranţă impuse de NP 118/1999, conform Tabelului 2.2.2. - Distanţe de siguranţă. 

OLUL 8 - CIRCULATU 51 CE URI 

• Parcelele vor putea fi construite doar în condiţiile în care beneficiază de un acces auto cu lăţimea de 

4,00 metri direct dintr-o stradă publică sau prin servitute legală înscrisă în Cartea Funciară. 

• Ieşirile din parcările subterane, acolo unde acestea vor fi propuse, se vor proiecta respectând 

normativele în vigoare şi având în vedere asigurarea unui spaţi u suficient pentru încadrarea în t raficul 

carosabil de pe străzile publice în condiţii de siguranţă şi fluenţă. 

• Se va asigura un acces carosabil în proximitatea intrării în construcţii pentru a permite intervenţia 

promptă şi s igură a autovehiculelor de intervenţie (autospecială pentru stingerea incendiului, 

ambulanţă, ş.a.). 

• Accesul pietonal va fi asigurat obligatoriu din spaţiul de circulaţie special amenajat şi va fi 
dimensionat astfel încât să satisfacă nevoile de circulaţie ale funcţiunilor de pe parcelă, în funcţie de 

capacitatea clădirilo r; 

• În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu dizabilităţi, în 

conformitate cu normele în vigoare; 
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• În zonele trecerilor pentru pietoni şi, în cazul funcţiunilor destinate publicului, zonele de acces pe lot şi 
în construcţi i , se vor realiza racorduri între suprafeţele de călcare situate la niveluri diferite, astfel 

încât să nu existe dificultăţi de deplasare pentru persoanele aflat e în scaun cu rotile sau de 

persoanele cu căruc ioare pentru bebeluşi. 

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR • 

• Stationarea autovehiculelor necesare functionării diferit elor activi tăti, conform normelor, se admite . ' ' 
numai în interiorul parcelei, sau în locuri de parcare special amenajate. Este i nterzisă staţionarea 

autovehiculelor pe partea carosabilă a drumurilor publice, pe trotuare, spaţii verzi sau piste pentru 

( biciclete. 

( 

• În cadru l loturilor, parcările se pot organiza şi în parcări subterane. În aceste condiţii, ieşirile din 

parcaje în drumurile publice se vor proiecta astfel încât să existe un spaţiu de asigurare şi încadrare în 

traficul existent, cu vizibilitate crescută şi cu o pantă/rampă minimă; 

• În situaţii le în care sunt prevăzute funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje 

va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare fiecărei funcţiune în parte. 

• La 50 de locuri parcare-garare, se va asigura o staţie de încărcare electrică. La toate funcţiun il e 

prevăzute de alineatul 1, se va asigura o zonă de parcare-garare pentru biciclete şi motociclete. 

• În cazul în care locurile de parcare nu pot fi asigurate, în totalitate sau parţial, în interiorul proprietăţii, 
pe care se realizează investi ţia, numărul de locuri pentru parcare rămase se pot asigura pe un alt 

teren, aflat la o distanţă de maximum 500 metri, parcurs pietonal (faţă de terenul pe care se propune 

a se realiza investiţia). teren pentru care investitorul va obţi ne autorizaţie de construire pentru 

amenajare parcare, cu avizul Comisiei de circulaţie, înainte de emiterea autorizaţiei de construire 

pentru investiţia principală, iar funcţiunea de parcare va fi înregistrată ca sarcină în cartea funciară a 

imobilului respectiv, destinaţia de parcare neputând fi schimbată decât cu acordul emitentului 

autorizaţiei de construire, respectiv Primăria Municipiului Sibiu, la desfiinţarea imobilulu i deservit sau 

cu condiţia asigurării numărului de locuri de parcare necesar în altă modal itate conform 

regulamentului. 

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

• Necesarul de parcaje va fi dimensionat după cum urmează: 

• Se va asigura pentru salariaţi un loc de parcare la 60 mp din SCD*, plus un spor minim pentru 

persoane externe, după cum urmează: 

• un loc de parcare la 120 mp din SCD* pentru clădiri ale administraţiei publice şi sed ii 

financiar bancare; 

• un loc de parcare la 300 mp din SCD* pentru restul funcţiuni l or. 

• În cazurile în care clădirile cuprind săli de conferi nţe sau alte spaţii destinate reuniunilor, se vor 

asigura 1- 2 locuri de parcare pentru autocare. 

• Se vor asigura locuri de parcare rezervate persoanelor cu handicap. 
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• Se vor asigura în zona accesului public principal spaţii destinate depozitării bicicletelor, de 

preferinţă acoperite, cu o capacitate de stocare suficientă, având în vedere caracterul funcţiunii şi 

frecvenţa publicului**. 

ARTICOLUL 10 - INĂLTI EA AXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 
' 

Termeni utilizaţi şi considerente generale: 

• Înăltimea maximă admisă a constructiilor va fi de 16 metri la comisă/atic, măsurati de la CTS (cota 
t ' I I 

terenului sistematizat) la nivelul accesului pe lot, echivalentul unui regim maxim de înăl~ime P+3E/ 

D+P+3E. Se vor respecta în acelaşi t imp atât înălţimea maximă, cât şi regimul maxim de înălţime, prin 

urmare, nu se vor putea realiza construcţii mai mari de P+3E/D+P+3E care să se încadreze în ( 

înălţimea maximă admisă. Se admit etaje retrase cu condiţia încadrării în înălţimea maximă/regimul 

maxim de înălţime. 

• Înălţimea maximă a construcţiei a fost stabilită luând în calcu l un un etaj curent cu înălţimea de 3,5 

metri şi un parter înalt (5,00 - 6,00 metri). Nu se impune edificarea cu acestea valori, ci ele au rol 

orientativ. În cazul realizării unui nivel curent cu o înălţime mai mică nu este permisă realizarea mai 

multor niveluri care se încadrează în înălţimea maximă. Se vor respecta deopotrivă atât înălţimea 

maximă, cât şi regimul maxim de înălţime; 

• Respectarea înălţimii maxime admise şi a regimului maxim admis de înălţime se va face şi cu 

respectarea condiţiilor de însorire prevăzute de OMS 119/2014, cu modificările şi completările 

ulterioare, atât pentru locu inţele propuse, cât şi pentru cele afectate de umbre, din vecinătate, în cazul 

învecinăr i i cu imobile unde se admite locuirea în orice formă (inclusiv cazare); 

• Înălţimea maximă poate fi depăş ită doar cu construcţii tehnice (casa scării/ liftului, ş.a.) sau i nstalaţii 
(de ventilaţie, panouri fotovoltaice etc.) amplasate pe terasa ultimului nivel, dar nu cu mai mult de 3 

metri. 

• Eventualele i nstalaţii de t ip releu/antenă satel it se vor putea amplasa fără restricţii de înălţime, însă 

vor fi avizate de către entităţile abilitate conform legii. 

• Numărul de subsoluri nu se normează, acestea urmând a fi stabilite de solutia arhitecturală si de . ' 
condiţiile geotehnice. Este admisă realizarea de demisoluri. 

ARTICO UL 1 p RI RAL CLADIRILOR 

• Aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice funcţiunii şi se va urmări realizarea unor 

ansambluri compoziţionale care să ţină seama de rolul social al străz ilor, de particularităţile ş i de 

caracterul general al zonei; 

• Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programulu i. Se interzice 

realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea sti lurilor istorice; 
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• Pentru firme, afişaj şi mobilier urban se va asigura coerenţa pe toate arterele pe baza unor studii şi 

concepte realizate pentru toată zona şi în baza unor avize suplimentare obţinute conform prevederilor 

legale; 

• Este strict interzisă amplasarea în planul faţadelor a antenelor satelit, a aparatelor de aer condiţionat 

şi a uscătoarelor de rufe. Acestea vor putea fi amplasate doar în interiorul balcoanelor, în firide sau 

alte locuri special proiectate, astfel încât să nu fie vizibile de la nivelul trecătorilor. 

• Este permisă tratarea diferită a faţadelor de la nivelurile demisol şi parter (cu utilizare publică), însă 

aceasta trebuie să nu creeze o discrepanţă vizuală la nivelul întregii clădiri. 

• În cazul realizării parcajelor auto la nivelul demisolului şi/sau al parteru lui, faţade le acestora se vor 

trata arhitectural similar sau complementar funcţiunii principale a clădirii, pentru o integrare totală a 

( parcărilor la nivel de imagine percepută. 

( 

ARTICOLUL 12 - CONDITll DE ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ • 

• Toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice. Extinderile reţelelor edilitare se va 

face obligatoriu în subteran, pe sub căile de circulaţie sau pe sub spaţi i le verzi de aliniament, aferente 

căilor de circulatie, în functie de situatia din teren; 
I I t 

• Extinderile reţelelor de utilităţi se vor realiza anterior realizării circulaţi ilor carosabile şi pietonale 

pentru a nu afecta buna desfăşurare a acestora. În cazul în care această etapizare nu este posibil ă, 
extinderea retelelor de util ităti se va face cu o min imă afectare a căilor de circulatie executate, iar 

t t t 

ulterior final izări i extinderii, finisajul carosabil şi pietonal se va aduce la starea iniţial ă; 

• Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută încastrat în faţadă şi 

branşată direct la canalizare pentru a se evita o imagine arhitectura lă precară sau producerea gheţii; 

• Se va asigura evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor, din 

spaţiile mineralizate şi din spaţi i le înierbate; 

• Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi dispunerea 

vizibilă (aer iană) a cablurilor CATV; 

• Echipamentelor tehnice aferente reţelelor de utilităţi care nu pot fi prevăzute în interiorul 

construcţiilor li se va acorda o atenţie deosebită încadrării acestora în imaginea v izuală a ansamblului 

în care se află; 

• Fiecare zonă va dispune de un spaţi u interior parcelei dest inat colectării deşeurilor menajere şi a 

colectării selective, accesibil din spaţiul public. Se recomandă ca spaţiile de colectare a deşeurilor 

menajere să fie realizate îngropat, cu platforme mecanizate, pentru a reduce impactul vizual negativ, 

riscul apariţiei mirosurilor şi împrăştierii deşeurilor în caz de condi ţii meteorologice severe (vânt sau 

ploi puternice). 

• În cazul liniilor electrice aeriene existente, se va realiza eliberare de amplasament, pentru întregul 

teritoriu al PUZ. 
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• Se interzice conducerea apelor meteorice, spre domeniul public sau parcelele vecine. Firidele de 

branşament vor fi integrate în împrejmuire, îngropate sau înzidite în construcţie. Se interzice 

dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). 

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE 51 SPATII PLANTATE , , . 
• Se vor asigura spaţii libere publice (spaţii verzi şi plantate, scuaruri, alei pietonale, piaţete urbane, 

grădini urbane), în proporţie minimă de (conform H.G. 525/1996 şi R.L.U.): 

- Funcţiuni administrative: 

- Sedii de partid, sedii de sindicate, fundaţii, organizaţii non-guvernamentale, asociaţii, agenţii, 

fonduri, sedii de birouri: 10% din suprafaţa parcelei; ( 

- Toate celelalte: 15% din suprafaţa parcelei; 

- Funcţiuni financiare-bancare: 10% din suprafaţa parcelei; 

- Funcţiuni comerciale: 15% din suprafaţa parcelei; 

- Funcţiuni de cultură 20% din suprafaţa parcelei; 

- Functiuni de sănătate 
I 

- Creşe şi creşe speciale pentru copii, leagă de copii: 10-15 mp/copil; 

- Funcţiuni de învăţământ: conform normativelor de proiectare a unităţilor de învăţământ; 

- Funcţiuni de turism: 25% din suprafaţa parcelei; 

- Pentru situaţii în care se prevăd mai multe util izări în interiorul aceleiaşi parcele, se vor asigura 

spaţii verzi în proporţie minimă de 20%. 

• Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceasta reprezintă un 

pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor sau care împiedică realizarea construcţiei. 

• De-a lungul circulaţiilor pietonale se vor realiza plantaţii de arbori de aliniament care să ofere umbră 

în timpul zilei pe perioada caldă şi care să contribuie la ameliorarea microclimatului local. Plantarea în 

zona intersecţiilor se va realiza cu luarea în considerare a zonei de vizibil itate necesare pentru 

conducătorii auto; 

• Este permisă plantarea de copaci în spaţii mineralizate în alveole nemineralizate cu diametrul de 1,5 

metri pentru irigare. De asemenea, este permisă montarea de inele metalice la baza copacilor cu 

condiţia ca acestea să permită trecerea apei către rădăci nă; 

• Amenajarea spaţii lor verzi se va realiza astfel încât să se evite scurgerea apelor meteorice cu pământ 

pe spaţiile mineralizate şi formarea prafului după evaporarea apei; 

• Spaţiul liber între frontul clădirii şi aliniament va fi amenajat ca spaţiu verde decorativ de faţadă sau 

ca spaţiu pietonal. Acest spaţiu nu va fi îngrădit sau va fi îngrădit minimal, pentru a contribui vizual la 

imaginea şi ambianţa zonei. 

• Se recomandă ca locurile de parcare de la nivelul solului să se realizeze pe suport de dale înierbate, 

pentru a reduce suprafaţa mineralizată, considerând suprafaţă mineralizată 50%. 
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• Minim două treimi se va realiza pe teren natural (considerat teren cu un strat de sol de minim 2 metri 

care permite creştere arborilor înalţi), iar restul de până la o treime se poate realiza ca terase verzi, 

dale înierbate ş.a. Toate spaţiile verzi vor fi prevăzute cu sisteme de irigare şi management al apei şi 

vor folosi, pe cât de mult posibil şi apa recuperată din alte surse decât cea din reţeaua de alimentare 

cu apă potabilă (ape meteorice, ş.a.) 

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUJRI 

• Nu sunt permise împrejmuirile cu excepţia uti lizării de arbori, arbuşti sau vegetaţie joasă, cu scopul de 

a delimita zone cu utilizare diferită, însă se va asigura accesul neobstrucţionat pietonilor pe tot 

domeniul public. 

• În situaţia delimitărilor cu arbuşti , înălţimea acestora nu va depăşi 1,5 metri. 

• Pe durata executării lucrărilor de construire, conform autorizaţiei de construire obţinute, sunt permise 

împrejmuirile provizorii cu mesh-uri publicitare care promovează investiţia realizată, a gardurilor 

opace din structură metal i că, ori alte asemenea, pentru a asigura siguranţa spaţii l or adiacente 

santierului. 
I 

SECTIUNEA III: POSIBILITĂTI MAXIME DE OCUPARE 51 UTILIZARE A TERENURILOR . . . 
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERE ULUI 

(POT= mp AC lmp teren * 100) 

POT maxim = 60% 

R I OLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE U ILIZARE A RENULUI 

CUT planimetric = mp ADC lmp teren 

CUT maxim = 2,4 mp. ADC./mp. teren 
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U.T.R. M - Câmpusor-Turnisor - Zona mixtă 
I I 

A. CONDITIONĂRI PRIMARE . 
Legea 350/2001 art. 31 - Autorizaţia de construire se acordă cu condiţia viabilizării prealabile a 

terenurilor, cu excepţia autorizaţii lor privind construirea drumuri lor şi a echipamentelor edilitare. 

Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii şi va include în mod 

obligatoriu: 

asigurarea drumurilor publice, prevăzute prin PUG şi PUZ; 

asigurarea echipării edi litare; 

asigurarea suprafeţelor destinate dotărilor publice stabilite prin PUG şi PUZ. 

Operaţiunea de viabilizare se consideră încheiată odată cu recepţia lucrărilor de construire a 

drumurilor publice şi a echipamentelor edilitare ş i cu trecerea suprafeţelor destinate dotărilor 

publice în domeniul public. 

Operaţiunea de reparcelare se consideră final izată odată cu delimitarea în teren, numerotarea şi 

înscrierea noilor parcele în evidenţa Oficiului de Cadastru şi Publ icitate Imobi liară. 

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ 

HG 525/1996, actualizată, Art.16 - Se vor respecta servituţi l e şi interd i cţi i le, temporare sau definitive, 

generate de obiectivele de utilitate publ ică, conform PUG, şi de dotări le de interes public solicitate 

suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. 

Suprafeţele necesare real i zări i obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinători i 

terenurilor supuse viab i lizări i sub forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute . Acest 

transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de valoare pe care îl dobândesc 

terenurile private prin operaţiunea de viabilizare. 
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SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA • • 

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE 

• Funcţiuni comerciale (cu excepţia hypermarket-urilor) şi de alimentaţie publică: comerţ cu amănuntul 

de produse alimentare şi nealimentare, restaurante, cafenele, baruri, cofetări i etc. 

• Funcţiuni de cazare turistică: hoteluri, moteluri, hosteluri, pensiuni şi amenajări aferente: căi de acces 

carosabile şi pietonale private, parcaje, spaţi i plantate, locuri de joacă pentru copii. 

• Funcţiuni administrative: sedii, fundaţii, organizaţii, asoc i aţii, sedii birouri, sediu firmă/compan ie, 

instituţii publice etc; 

( • Servicii cu acces public (finanţe, bănci, consultanţă, proiectare, design, tipărire, multiplicare, formare 

profesională, asistenţă tehnică, comunicaţii, săl i conferinţe, servicii poştale, curierat, agenţie de 

turism, întreţinere corporală, manufactură fină, croitorie ş.a.); 

• Spaţii pentru profesiuni liberale (avocatură şi asistenţă juridică, birouri şi ateliere de proiectare şi 

design, birouri de consultanţă, ateliere de artă, ateliere de fotografie, laboratoare de tehnică dentară, 

ateliere de croitorie sau alte activităţi manufacturiere care nu generează zgomot şi nu generează 

noxe, saloane de înfrumuseţare şi întreţinere corporală etc.); 

• Funcţiuni medicale precum cabinete, clinici medicale, laboratoare medicale, centre de înfrumuseţare 

şi tratament etc; 

• Unităţi de educaţie şi formare cu program scurt sau prelungit, altele decât cele admise în lsp şi 

operate în regim privat, (creşă, grădiniţă, şcoală, afterschool, centru de formare profesională etc.); 

• Căi de acces carosabile şi pietonale; 

• Spaţii publice şi zone verzi cu rol de agrement; 

( ARTICOLUL 2 UTILl1 RI AD ISE CU CO DITIONĂRI 

• Echipamente tehnico-edilitare aferente funcţiunii principale, cu condiţia ca acestea să nu fie vizibile 

din stradă, sau să fie integrate în ansamblul imobilului; 

• Se admit parcaje multi-etajate, cu condiţia ca faţadele vizibile din circu laţiile publice să fie tratate 

arhitectural astfel încât să fie integrate ca arhitectură în contextul construcţiilor din vecinătate. În 

acest sens, faţadele vor fi tratate cu panouri din sticlă, beton aparent, elemente metalice, faţade verzi 

sau/ş.a.; 

• Faţadele orientate spre spaţiul public al străzilor principale, pieţelor sau scuarurilor vor avea la parter 

funcţiuni de interes public cu acces direct. 

ARTICOLU UT LI E 

• Locuinţe individuale şi colective; 
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• Activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul general; 

• Construcţii provizorii de orice natură; 

• Depozitare en-gros; 

• Depozitare de materiale refolosibile; 

• Platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

• Depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 

• Lucrăr i de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe 

parcelele adiacente; 

• Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice; 

• Orice alte activităţi care nu corespund caracterului zonei şi prin aceasta prezintă riscul îndepărtării 

investitorilor interesaţi; 

• Orice alte activităţi care nu au fost permise sau permise cu condiţionări. 

SECTIUNEA li : CONDITll OE AMPLASARE, ECHIPARE 51 CONFORMARE A CLĂDIRILOR 
I I 

RTICOLUL 4 - C RACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FOR E DIMENSIUNI) 
I 

Parcelele vor fi considerate construibile, la o suprafaţă minimă de 1000 mp, având o deschidere minimă 

la aliniament de 30 m şi un acces carosabil dintr-o circulaţie publică de minim 4ml. 

u 5 EA CLĂDIRILOR FATA D ALINIA ENT 

Este permisă construirea doar în regim izolat (sau cuplat fără generare de calcane, în cadrul aceluiaşi lot). 

( 

Totodată, nu se vor realiza fronturi continue izolate, mai lungi de 50 metri la niciunul dintre aliniamente. ( 

• Construcţiile vor respecta o retragere minimă de 5,00 metri faţă de aliniamentele de la Strada 

Propusă 3 ~i de la Strada Propusă 4 şi 10,00 metri faţă de aliniamentele de la Strada Propusă 1 ~i 

Strada Propusă 2. 

• În spaţiul dintre retragerea minimă şi aliniament sunt permise amenajarea de parcări la sol, terase 

parter ale spaţiilor de alimentaţie publică (acolo unde a l imentaţia publ ică este funcţiune admisă) cu 

cond iţia ca acestea să fie structuri constructive individuale, să nu depăşească 4 metri înălţime, iar 

acoperirea să fie retractabilă şi nepermanentă (pergolă, marchiză etc.), amenajări peisagistice etc.; 

• Este permisă realizarea subsolurilor până la limita parcelei, cu condiţia ca acestea să fie complet 

îngropate pe porţiunea dintre aliniament şi retragerea minimă, adică să nu depăşească nivelul de 

călcare al terenului amenajat din jurul construcţii lor pe care le deservesc. Este permisă amplasarea 

instalaţii lor tehnice de ventilare/aerisire ale spaţiilor subterane în spaţiul dintre aliniament şi 
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retragerea minimă, cu condiţia ca acestea să fie tratate într-o manieră de mobilier/instalaţie urbană şi 

integrate vizual în amenajarea spaţiului vizibil din spaţiul public; 

• Este permisă amplasarea construcţiilor tehnice şi edilitare în spaţiul dintre retragerea minimă şi 

aliniament, cu condiţia ca acestea să fie tratate într-o manieră urbană şi integrate vizual în 

amenajarea spaţiului vizibil din spaţiul public. 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE 51 POSTERIOARE ALE . . 
PARCELELOR 

• Faţă de limitele laterale ale parcelei se va respecta o retragere minimă echivalentă cu 1/3 din 

( înălţimea la cornişă/atic a faţadei sau 5 metri, oricare dintre cele două valori este mai mare. 

• Faţă de limitele posterioare (acolo unde acestea există) ale parcelei se va respecta o retragere minimă 

echivalentă cu 1 /3 din înăltimea la comisă/atic a fatadei sau 5 metri, oricare dintre cele două valori 
I ' I 

este mai mare. 

• În spaţiul dintre retragerea minimă şi limitele laterale sau posterioare sunt permise amenajarea de 

parcări la sol, terase parter ale spaţii lor de alimentaţie publică (acolo unde alimentaţia publ ică este 

funcţiune admisă), cu condiţia ca acestea să fie structuri constructive individuale, să nu depăşească 4 

metri, iar acoperirea să fie retractab ilă şi nepermanentă (pergolă, marchiză etc.), amenajări 

peisagistice etc.; 

• Este permisă realizarea subsolurilor până la limita parcelei, cu condiţia ca acestea să fie complet 

îngropate pe porţiunea dintre limitele laterale sau posterioare şi retragerea minimă, adică să nu 

depăşească nivelul de călcare al terenu lui amenajat din jurul construcţiilor pe care le deservesc. Este 

permisă amplasarea insta laţiilor tehnice de ventilare/aerisire ale spaţiilor subterane în spaţiul dintre 

aliniament şi retragerea minimă, cu condiţia ca acestea să fie tratate într-o manieră de mobilier/ 

( instalaţie urbană şi integrate vizual în amenajarea spaţiulu i vizibil din spaţiul public; 

• Este permisă amplasarea construcţiilor tehnice şi edilitare în spaţiul dintre retragerea minimă şi 

limitele laterale sau posterioare, cu condiţia ca acestea să fie tratate într-o manieră urbană şi 

integrate vizual în amenajarea spaţiulu i vizibil din spaţiul public; 

• În toate situatiile, acolo unde se admit functiuni asimilabile locuiri i (de ex. functiunea admisă de 
' ' I 

locuire în regim de cazare- hotel/aparthotel), soluţia de amplasare în parcelă se va analiza printr-un 

studiu de însorire şi se vor respecta condiţii le OMS 119/2014, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• În situaţia în care pe parcela alăturată nu este edificată o construcţie, analiza se va face în raport cu 

soluţia ilustrată în planul de reglementări urbanistice aferentă documentaţiei de urbanism aprobată, 

pentru parcela respectivă, integrând inclusiv posibilităţile ulterioare de construcţie. 

• Totodată, în vederea amplasării faţă de limitele laterale şi posterioare, în raport cu construcţiile 

învecinate, se vor respecta distanţele de siguranţă impuse de NP 118/1999, conform Tabelului 2.2.2. -

Distanţe de siguranţă. 
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ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA . . 
• Pe o parcelă se permite a se construi fie o clădire principală, fie mai multe clăd i ri (izolate, cuplate între 

ele fără generarea de calcane) în funcţie de suprafaţa ?i dimensiunile parcelei cu respectarea 

asigurării condiţiilor de însorire prevăzute de OMS 119/2014. 

• Dacă mai multe construcţi i sunt amplasate izolat pe aceea?i parcelă, acestea vor respecta o distanţă 

minimă între ele egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte măsurată la corni?ă sau atic în punctul cel 

mai înalt, dar nu mai puţin de 5,00 metri, cu respectarea tuturor normelor privind însorirea, în cazul în 

care aceste norme se aplică; 

• Se vor respecta retrageri minime între toate corpurile de construcţie astfel încât să f ie posibilă 

intervenţia echipajelor de urgenţă, în caz de incendiu sau alte pericole, pe toate laturile unei 

construcţii. 

• Totodată, în vederea amplasării mai multor construcţii pe aceea?i parcelă se vor respecta d istanţele 

minime de siguranţă impuse de NP 118/1999, conform Tabelului 2.2.2. - Distanţe de siguranţă. 

ARTICOLUL 8 - CIRCULATll SI ACCESURI • • 

• Parcelele vor putea fi construite doar în condiţiile în care beneficiază de un acces auto cu lăţimea de 4 

metri direct dintr-o stradă publică sau prin servitute legală înscrisă în Cartea Funciară. 

• Ieşirile din parcările subterane, acolo unde acestea vor fi propuse, se vor proiecta respectând 

normativele în vigoare ?i având în vedere asigurarea unui spaţiu suficient pentru încadrarea în traficul 

carosabil de pe străzi l e publice în condi ţi i de siguranţă ?i fluenţă. 

• Se va asigura un acces carosabil în proximitatea i ntrării în construcţii pentru a permite intervenţia 

promptă şi sigură a autovehiculelor de intervenţ ie (autospecială pentru stingerea incendiului, 

ambu lanţă, ş.a. ). 

• Accesul pietonal va fi asigurat obligatoriu din spaţiul de circulaţie special amenajat şi va fi 

dimensionat astfel încât să satisfacă nevoile de circulaţie ale funcţiunilor de pe parcelă, în funcţie de 

capacitatea clădiri lor; 

• În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu dizabilităţi, în 

conformitate cu normele în vigoare; 

• În zonele trecerilor pentru pietoni şi, în cazul funcţiuni lor destinate publicului, zonele de acces pe lot ş i 

în construcţii, se vor realiza racorduri între suprafeţele de călcare situate la niveluri diferite, astfel 

încât să nu existe dificu ltăţi de deplasare pentru persoanele aflate în scaun cu rotile sau de 

persoanele cu cărucioare pentru bebeluşi. 
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ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR . 
• Stationarea autovehiculelor necesare functionării diferitelor activităti, conform normelor, se admite , ' ' 

numai în interiorul parcelei, sau în locuri de parcare special amenajate. Este interzisă staţionarea 

autovehiculelor pe partea carosabilă a drumurilor publice, pe trotuare, spaţii verzi sau piste pentru 

biciclete. 

• În cadrul loturilor, parcările se pot organiza şi în parcări subterane. În aceste condiţii, ieşirile din 

parcaje în drumurile publice se vor proiecta astfel încât să existe un spaţiu de asigurare şi încadrare în 

traficul existent, cu vizibilitate crescută şi cu o pantă/rampă minimă; 

• În situaţiile în care sunt prevăzute funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje 

va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare fiecărei funcţiune în parte. 

• La 50 de locuri parcare-garare, se va asigura o staţie de încărcare electrică. La toate funcţiunile 

prevăzute de alineatul 1, se va asigura o zonă de parcare-garare pentru biciclete şi motociclete. 

• În cazul în care locurile de parcare nu pot fi asigurate, în totalitate sau parţial, în interiorul proprietăţii, 

pe care se realizează investiţia, numărul de locuri pentru parcare rămase se pot asigura pe un alt 

teren, aflat la o distanţă de maximum 500 metri, parcurs pietonal (faţă de terenul pe care se propune 

a se realiza i nvestiţia). teren pentru care investitorul va obţine autorizaţie de construire pentru 

amenajare parcare, cu avizul Comisiei de circulaţie, înainte de emiterea autorizaţiei de construire 

pentru investiţia principală, iar funcţiunea de parcare va fi înregistrată ca sarcină în cartea funciară a 

imobilului respectiv, destinaţia de parcare neputând fi schimbată decât cu acordul emitentu lui 

autorizaţiei de construire, respectiv Primăria Municipiului Sibiu, la desfiinţarea imobilu lu i deservit sau 

cu condiţia asigurări i numărului de locuri de parcare necesar în altă modalitate conform 

regulamentului. 

• Pentru clădirile destinate locuirii în regim de cazare, se interzice amplasarea parcajelor la sol la o 

distanţă mai mică decât 5 m faţă de ferestrele faţadelor spaţiilor de cazare. 

• Asigurarea locurilor de parcare se va face după cum urmează: 

• Hotel: se va asigura câte un loc de parcare la două camere de cazare. Suplimentar, se vor 

asigura pentru personal câte un loc de parcare la 7 camere de cazare. 

• La untăţile care dispun de mai mult de 20 de camere se vor asigura 1-2 locuri de parcare 

pentru autocare. 

• Hostel, youth hostel: se va sigura câte un loc de parcare la 5 locuri de cazare. 

• Motel: se va asigura câte un loc de parcare la fiecare cameră de cazare. Suplimentar, se vor 

asigura pentru personal câte un loc de parcare la 7 camere de cazare. 

• Funcţiuni comerciale 

Se vor asigura pentru clienţi: 

• un loc de parcare la 200 mp din SCD* pentru unităţi de până la 400 mp; 

• un loc de parcare la 100 mp din SCD* pentru unităţi de 400-600 mp; 

• un loc de parcare la 50 mp din SCD* pentru complexuri comerciale de 600-2.000 mp; 

• un loc de parcare la 40 mp din SCD* pentru complexuri comerciale de peste 2.000 mp. 
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• Unităţile de alimentaţie publică vor asigura pentru clienţi câte un loc de parcare la 5 locuri la masă 

?i pentru personal câte un loc de parcare la 15 locuri la masă. 

• Se vor asigura locuri de parcare pentru personal şi pentru vehiculele destinate desfăşurări i 

activităţii, separat faţă de locurile de parcare rezervate clienţilor. 

• Se vor asigura locuri de parcare rezervate persoanelor cu handicap. 

• Se vor asigura în zona accesului public principal spaţii destinate depozitării bicicletelor, de 

preferinţă acoperite, cu o capacitate de stocare suficientă, având în vedere caracterul funcţiunii şi 

frecvenţa publicului**. 

ARTICOLUL 10 - ÎNALTlr EA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR • 

• Înăltimea maximă admisă a constructiilor va fi de 16 metri la comisă/atic, măsurati de la CTS (cota 
f I I I 

terenului sistematizat) la nivelul accesului pe lot, echivalentul unui regim maxim de înaliime P+3E/ 

D+P+3E. Se vor respecta în acela?i timp atât înălţimea maximă, cât şi regimul maxim de înălţime, prin 

urmare, nu se vor putea realiza construcţii mai mari de P+3E/D+P+3E care să se încadreze în 

înălţimea maximă admisă. Se admit etaje retrase cu condiţia încadrării în înălţimea maximă/regimul 

maxim de înălţime. 

• Înălţimea maximă a construcţiei a fost stabilită luând în calcul un etaj curent cu înălţimea de 3,5 metri. 

Nu se impune edificarea cu acestea valori, ci ele au rol orientativ. În cazul realizării unui nivel curent cu 

o înălţime mai mică nu este permisă realizarea mai multor niveluri care se încadrează în înălţimea 

maximă. Se vor respecta deopotrivă atât înălţimea maximă, cât ?i regimul maxim de înălţime. 

• Înălţimea maximă poate fi depăşită doar cu construcţii tehnice (casa scării/ liftului, ş.a.) sau instalaţii 

(de ventilaţie, panouri fotovoltaice etc.) amplasate pe terasa ultimului nivel, dar nu cu mai mult de 3 

metri. Eventualele instalaţii de tip re leu/antenă satelit se vor putea amplasa fără restricţii de 

înălţime, însă vor fi avizate de către entităţile abilitate conform legii. 

• Numărul de subsoluri nu se normează, acestea urmând a fi stabilite de solutia arhitecturală si de , . 
condiţiile geotehnice. De asemenea, se admit demisoluri. 

R OR AL CLAD RI O 

• Aspectul clăd i rilor va fi subordonat cerinţe l or specifice funcţiunii şi se va urmări realizarea unor 

ansambluri compoziţiona l e care să ţină seama de particularităţile şi de caracterul general al zonei. Se 

interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de 

bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. 

• Pentru firme, afi?aj şi mobilier urban se va asigura coerenţa pe toate arterele pe baza unor studii şi 

concepte realizate pentru toată zona şi în baza unor avize suplimentare obţinute conform prevederilor 

legale; 
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• Este strict interzisă amplasarea în planul faţadelor a antenelor satelit, a aparatelor de aer condiţionat 

şi a uscătoarelor de rufe. Acestea vor putea fi amplasate doar în interiorul balcoanelor, în firide sau 

alte locuri special proiectate, astfel încât să nu fie vizibile de la nivelul trecătorilor. 

• Este permisă tratarea diferită a faţadelor spaţii lor comerciale, de alimentaţie publică ş.a. de la 

nivelurile demisol şi parter, însă aceasta trebuie să nu creeze o discrepanţă vizuală la nivelul întregii 

clădiri. 

• În cazul realizării parcajelor auto la nivelul demisolului şi/sau al parterului, faţadele acestora se vor 

trata arhitectural similar sau complementar funcţiun ii principale a clădirii, pentru o integrate totală a 

parcărilor la nivel de imagine percepută. 

""'I 

• Toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice, conform necesităţilor activităţii 

acestora. Extinderile reţelelor edilitare se va face obligatoriu în subteran, pe sub căile de circulaţie sau 

pe sub spaţiile verzi de aliniament, aferente căilor de ci rcu laţie, în funcţie de situaţia din teren; 

• Extinderile reţelelor de utilităţi se vor realiza anterior realizării circulaţiilor carosabi le şi pietonale 

pentru a nu afecta buna desfăşurare a acestora. În cazul în care această etapizare nu este posibilă, 
extinderea retelelor de utilităti se va face cu o minimă afectare a căilor de circulatie executate, iar 

' I ' 

ulterior final i zării extinderii, finisajul carosabil şi pietonal se va aduce la starea iniţială; 

• Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută încastrat în faţadă şi 

branşată direct la canalizare pentru a se evita o imagine arhitectura l ă precară sau producerea gheţii. 

Se va asigura evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor, din 

spaţiile mineral izate şi din spaţiile înierbate. Se interzice conducerea apelor meteorice, spre domeniul 

public sau parcelele vecine; 

• Echipamentelor tehnice aferente reţelelor de utilităţi care nu pot fi prevăzute în interiorul 

( construcţiilor li se va acorda o atenţie deosebită încad rării acestora în imaginea vizuală a ansamblului 

în care se află. Echipamentele tehnice se vor amplasa, cu precădere, pe acoperişul/terasa construcţiei, 

în subteran, în firide special concepute pentru acestea, sau în interiorul construcţiei, în funcţie de 

condiţiile tehnice ce operare şi necesităţi de intervenţie asupra acestora. 

• Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu destinat colectării deşeurilor menajere şi a colectării selective. 

Se recomandă ca spaţiile de colectare a deşeurilor menajere să fie realizate îngropat, cu platforme 

mecanizate, sau în construcţi i închise pentru a reduce impactul vizual negativ, riscul apariţiei 

mirosurilor ş i împrăştierii deşeurilor în caz de condiţi i meteorologice severe (vânt sau ploi puternice). 

• În cazu l liniilor electrice aeriene existente, se va realiza el iberare de amplasament, pentru întregul 

teritoriu al PUZ. 

• Firidele de branşament vor fi integrate în împrejmuire, îngropate sau înzidite în construcţie. 
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ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE . . , 

• Se vor asigura spaţii libere publ ice (spaţii verzi şi plantate, scuaruri, alei pietonale, p iaţete urbane, 

grădini urbane), în proporţie minimă de (conform H.G. 525/1996 şi a condiţiilor generale ale 

prezentului regulament): 

- Funcţiuni administrative: 

- Sedii de partid, sedii de sindicate, fundaţii, organizaţii non-guvernamentale, asociaţii, agenţii, 

fonduri, sedii de birouri: 10% din suprafaţa parcelei; 

- Toate celelalte: 15% din suprafaţa parcelei; 

- Funcţiuni financiare-bancare: 10% din suprafaţa parcelei; 

- Funcţiuni comerciale: 15°/o din suprafaţa parcelei; 

- Funcţiuni de învăţământ: conform normativelor de proiectare a unităţilor de învăţământ; 

- Funcţiun i de turism: 25% din suprafaţa parcelei; 

- Pentru situaţi i în care se prevăd mai multe utilizări în interiorul aceleiaşi parcele, se vor asigura 

spaţii verzi în proporţie minimă de 20%. 

• Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceasta reprezintă un 

pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor sau care împiedică realizarea construcţiei. 

• Oe-a lungul circulaţi ilor pietonale se vor realiza plantaţii de arbori de aliniament care să ofere umbră 

în timpul zilei pe perioada caldă şi care să contribuie la ameliorarea microclimatului local. Plantarea în 

zona intersecţi ilor se va realiza cu luarea în considerare a zonei de vizibilitate necesare pentru 

conducătorii auto; 

• Este permisă plantarea de copaci în spaţii mineralizate în alveole nemineralizate cu diametrul de 1,5 

metri pentru irigare. Oe asemenea, este permisă montarea de inele metalice la baza copaci lor cu 

condiţia ca acestea să permită trecerea apei către rădăcină; 

• Amenajarea spaţiilor verzi se va realiza astfel încât să se evite scurgerea apelor meteorice cu pământ 

pe spaţiile mineralizate şi formarea prafului după evaporarea apei; 

• Spaţiul liber între frontul clădirii şi aliniament va fi amenajat ca spaţiu verde decorativ de faţadă sau 

ca spaţiu pietonal. Acest spaţiu nu va fi îngrădit sau va fi îngrădit minimal, pentru a contribui vizual la 

imaginea şi ambianţa zonei. 

• Se recomandă ca locurile de parcare de la nivelul solului să se realizeze pe suport de dale înierbate, 

pentru a reduce suprafaţa mineralizată, considerând suprafaţă mineralizată 50%. 

• Minim două treimi se va realiza pe teren natural (considerat teren cu un strat de sol de minim 2 metri 

care permite creştere arborilor înalţi), iar restul de până la o treime se poate realiza ca terase verzi, 

dale înierbate ş.a. Toate spaţiile verzi vor fi prevăzute cu sisteme de irigare şi management al apei şi 

vor folosi, pe cât de mult posibil şi apa recuperată din alte surse decât cea din reţeaua de alimentare 

cu apă potabilă (ape meteorice, ş.a.) 

• Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţi ile prezentului regulament se vor planta, în interiorul 

aceleiaşi parcele, minimum trei arbori. 
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ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI 

• Nu se vor realiza împrejmuiri către stradă . Sunt permise bariere pentru restricţionarea autovehiculelor 

pe lot. De asemenea, sunt permise aliniamente verzi de arbuşti pentru delimitarea vizuală, însă ele nu 

vor depăşi o înălţime de 1- 1,2 metri. 

• Nu este obligatorie realizarea împrejmuirilor şi nu se încurajează utilizarea acestora. 

• Împrejmuirile către limitele laterale ş i posterioare nu vor depăşi 2m şi vor fi proiectate încât să 
contribuie la aspectul reprezentativ al spaţiilor şi construcţiilor şi vor fi tratate similar arhitecturii 

construcţi ilor de pe parcelă. Este interzisă utilizarea materialelor plastice sau a derivaţilor din mase 

plastice pentru elementele de împrejmuire, ori a materialelor uşor infl amabile (policarbonat, poliplan 

etc.). 

• Pe durata executări i lucrări l or de construire, conform autorizaţie i de construire obţinute, sunt permise 

împrejmuirile provizorii cu mesh-uri publ icitare care promovează investiţia real izată, a gardurilor 

opace din structură metalică, ori alte asemenea, pentru a asigura siguranţa spaţiilor adiacente 

santieru lui. 
I 

SECTIUNEA III: POSIBILITĂTI MAXIME DE OCUPARE 51 UTILIZARE A TERENURILOR . . . 
ARTICOLUL 15 - PROCErJT MAXIM OE OCUPARE A TERENULUI 

(POT= mpAC lmp teren * 100) 

POT maxim = 40"/. 

*Circulaţiile pietonale, carosabile sau velo şi amenajările urbane nu se vor lua În calcului POT. 

{CUT planimetric = mp ADC lmp teren) 

CUT maxim= 1,6 mp ADC/ mp teren 

O U I IZ T NU Ul 
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U.T.R. Va - Câmpusor-Turnisor - Zona verde destinată dotărilor turistice, de 

I I 

agrement ~i sport 

Zona este delimitată în PUG în conformitate cu Legea 24/2007, Art.2 ş i Art.3 ş i contribuie la bilanţu l 

spaţiilor verzi la nivel de municipiu, prevăzut de O.U. 114/2007, Art. li, cu 100% din suprafaţă. 

U.T.R. Va - Subzone: 

U.T.R. Va - Subzona activităti turistice si culturale; , , 

U.T.R. Va - Subzona Infrastructura ANIF 

U.T.R. Va - Subzona activităţi de agrement ~i sport 

U.T.R. Va - Subzona hipică 

U.T.R. Va - Subzona spaţiilor verzi de loisir; 

U.T.R. Va - Subzona spaţiilor verzi din zona inundabilă 

A. CONDITIONĂRI PRIMARE , 

Ordonanţa de urgenţă 195/ 2005, aprobată de legea 265/ 2006, actualizată, art. 71 - Utilizarea Zonă 

verde cu rol de agrement este defi nitivă ş i nu poate fi modificată. 

Legea 350/2001, art. 31 ; Legea 24/2007, art . 12 - Amenajarea şi organizarea spaţiilor verzi noi se vor 

face pe baza unor documentaţii de tip PUD sau PUZ aprobate conform legii, urmate de proiecte tehnice 

de specialitate peisagistică. 

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ 

Legea 24/2007, art. 9, 12; HG 525/1996, art. 16 - Realizarea spaţii lor verzi const ituie obiectiv de 

utilitate publică. Zonele verzi delimitate în PUG constituie servituţi ale obiectivelor de uti litate publică. 

Este interzisă autorizarea altor construcţi i decât cele admise prin PUG ş i prezentul regulament. 

C. MĂSURI 51 RECOMANDĂRI , 

Includerea zonelor verzi în Registrul local al spaţi i l or verzi, cf. Legii 24/ 2007, Art. 18 ş i cf. Normelor 

tehnice de aplicare a Legii 24/2007. 
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Extinderea şi reabilitarea spaţiilor verzi din municipiu pe baza PROGRAMULUI NAŢIONAL DE 

ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAŢII VERZI ÎN LOCALITĂŢI, cf. Legii 

343/2007. 

Se recomandă ca documentaţiile tehnice privind organizarea, amenajarea sau reabilitarea spaţiilor verzi 

să fie elaborate pe baza concluziilor unor concursuri de so l uţi i organizate de către administraţia publică şi 

supervizate de către Ordinul Arhitecţilor Din România, Registrul Urbanişti lor din România şi Asociaţia 

Peisagiştilor din România. 

SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALĂ , ' 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

U.T.R. Va - Subzona spaţiilor verzi de loisir: 

• Funcţiuni de recreere şi petrecere a timpului liber în aer liber; 

• Funcţiuni de loisir; 

• Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală; 

• Amenajări temporare ale spaţiulu i public, lucrări de modelare a terenulu i, oglinzi şi cursuri de apă; 

• Amenajări peisagistice şi spaţi i de joacă, mobilier urban; 

• Alei pietonale şi velo, de alergare; 

U.T.R. Va - Subzona activităti turistice si culturale: ' , 
• Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală; 

• Funcţiuni de interes turistic; 

• Funcţiuni din sfera activităţi lor culturale: spaţii multifuncţionale, expoziţiona le, destinate organizării 

activităţilor culturale - teatru, spectacole, reprezentaţii şi cursuri din domeniul artistic; 

U.T.R. Va - Subzona Infrastructura ANIF: 

• Canale de desecare şi alte amenajări ANIF, cu condiţia de a fi integrate vizual în raport cu vecinătăţile 

U.T.R. Va - Subzona activităţi de agrement ~i sport: 

• Spaţii verzi şi plantate de folosinţă generală; 

• Funcţiuni sportive: terenuri de sport, stadion de dimensiuni mici-medii, tribune, echipamente sportive 

în aer liber {aparate fitness), etc. 

• Centre acvatice de tip aquapark; 

• Sală de antrenament pentru diferite sporturi, sală de fitness şi întreţinere corporală, centru SPA, 

piscine acoperite sau descoperite, spaţii de joacă pentru copii; 

• Chioşcuri de mici dimensiuni (max. 50 mp) destinate alimentaţiei publice; 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------raumplandesignoffice@gmall.com, www.raumplandesign.webs.com/office@agorapolis.ro, www.agorapolls.ro; 
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• Mobilier urban; 

• Alei pietonale şi velo, de alergare; 

• Amenajări şi instalaţii de agrement şi loisir; 

• Amenajări de Umbrare, foişoare. 

U.T.R. Va - Subzona hipică: 

• Spaţi i verzi şi plantate de folosinţă generală; 

• Funcţiuni de sport de tip echitaţie, Hipodrom; 

U.T.R. Va - Subzona spaţiilor verzi din zona inundabilă: 

• Spaţi i verzi şi plantate; 

• Amenajări temporare ale spaţiulu i public; 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONARI 

• Construcţii sau instalaţi i temporare pentru evenimente ş i manifestări cu caracter cultural, sportiv sau 

de divertisment, cu condiţia de a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor verzi şi a plantaţii l or şi de 

a fi 100% demontabile. După dezafectarea construcţiilor temporare, spaţi i le libere vor fi readuse la 

starea in i ţi ală. 

• Construcţiile/instalaţi i le temporare se vor demonta şi îndepărta în t ermen de 3 zile de la încheierea 

evenimentelor sau manifestărilor pentru care au fost autorizate. 

• Lucrări de protejare a malului, lucrări de modelare a terenului numai prin intermediul unor proiecte 

tehnice de sistematizare avizate conform legii; 

• Toalete publice în spaţi i special amenajate; 

( 

• Instalaţii şi construcţii tehnice aferente reţelelor tehnico-edilitare publice cu condiţia ca acestea să fie ( 

realizate îngropat sau să fie integrate în amenajarea spaţiului public; 

• Se admite realizarea de pavilioane de max. 50 mp destinate al i mentaţiei publice, fără acces carosabil, 

cu condiţia ca aprovizionarea acestora să se realizeze în afara orelor de vizitare a parcului; 

A U I IZĂRI INTERZISE 

• Sunt interzise orice util izări, altele decât cele admise şi admise cu condiţionări. 

• Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe 

parcelele adiacente. 
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ACCESIBI LIZARE SI VIABILIZARE EDILITARĂ ZONĂ- ZONA CARTIER TURNISOR-CÂMPUSOR, MUN. SIBIU , . . 
SECTIUNEA li: CUNCJITll DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRllOR . . . 
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) 

U.T.R. Va - Subzona spaţiilor verzi de loisir: 

• Se recomandă ca loturile destinate spaţiilor verzi să aibă dimensiuni minime de 10000 mp şi acces 

carosabil dintr-o circulaţie publică de minim 4ml (inclusiv ocazional carosabil pentru mentenanţă în 

parc), pentru a putea adăposti construcţii, în condiţi i le regulamentului. 

U.T.R. Va - Subzona activităti turistice si culturale: . ' 
• Loturile vor fi considerate construibile în scopul realizării de activităţi turistice şi culturale, amplasat e 

în zona spaţiilor verzi, dacă au o suprafaţă minimă de 5000mp, un acces carosabil dintr-o circulaţie 

publică de minim 4m şi o deschidere la o stradă publică de minim 50 ml (chiar dacă dispun de o formă 

cvasi-neregulată) . 

U.T.R. Va - Subzona Infrastructura ANIF: 

• Nu este cazul 

U.T.R. Va - Subzona activităţi de agrement ~i sport: 

• Loturile vor fi considerate construibile în scopul realizării de activităţi de agrement ş i sport. amplasate 

în zona spaţiilor verzi, dacă au o suprafaţă minimă de 15000 mp, un acces carosabil dintr-o circu laţie 

publică de minim 4ml şi o deschidere la o stradă publică de minim 90 ml. (chiar dacă dispun de o 

formă cvasi-neregulată). 

( U.T.R. Va - Subzona hipică: 
• Loturi le vor fi considerate constru ibile în scopul real izări i de activităţi hipice, amplasate în zona 

spaţiilor verzi, dacă au o suprafaţă mi nimă de 15000 mp, un acces carosabil dintr-o circulaţie publică 

de minim 4ml şi o deschidere la o stradă publ ică de minim 50 ml (chiar dacă dispun de o formă cvasi

neregulată). 

U.T.R. Va - Subzona spaţiilor verzi din zona inundabilă 

• Nu este cazul. 
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ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLAOIRILOR FAŢA DE ALINIAMENT 

• Toate faţadele vor fi tratate ca faţade principale. 

U.T.R. Va - Subzona spaţiilor verzi de loisir: 

• Construcţii le vor respecta o retragere minimă de 10,00 metri faţă de aliniamentele (limita de 

demarcaţi e dintre circu laţie şi spaţi i le verzi propuse, asimilate în contextu l prezentei regu li ca 

aliniament), de la Strada Propusă 5, conform Planşei 02 - Reglementări urbanistice - Zonificarea 
funcţională. Construcţiile vor respecta o retragere minimă de 5 metri faţă de aliniamentul constituite 

de limita de demarcaţie cu spaţiile verzi propuse din subzona infrastructurii ANIF. 

• Limita dinspre Râul Cibin se va considera aliniament. Faţă de limita zonei inundabile, stabilită prin ( 

studiu de inundabilitate, se va respecta o retragere minimă de 5 metri. 

U.T.R. Va - Subzona activităti turistice si culturale: , , 
• Construcţiile vor respecta o retragere minimă de 10,00 metri faţă de aliniamentu l către Strada 

Propusă 1 şi Sm faţă de Strada Propusă 3, conform Planşei 02 - Reglementări urbanistice - Zonificarea 
funcţională. 

• Limita dinspre Râul Cibin se va considera aliniament. Faţă de limita zonei inundabile, stabilită prin 

studiu de inundabilitate, se va respecta o retragere minimă de 5 metri. 

U.T.R. Va - Subzona Infrastructura ANIF: 

• Nu este cazul 

U.T.R. Va - Subzona activităţi de agrement ~i sport: 

• Construcţiile vor respecta o retragere minimă de 10,00 metri faţă de aliniamentele, de la Strada ( 

Propusă 1 şi Strada Propusă 2 şi Strada Propusă 5, conform Planşei 02 - Reglementări urbanistice -
Zonificarea funcţională. 

• Construcţiile vor respecta o retragere minimă de 5 metri faţă de aliniamentul constituite de limita de 

demarcaţie cu spaţiile verzi propuse din subzona infrastructurii ANIF. 

• Limita dinspre Râul Cibin se va considera aliniament. Faţă de limita zonei inundabile, stabil ită prin 

studiu de inundabi litate, se va respecta o retragere minimă de 5 metri . 

• Toate faţadele vor fi tratate ca faţade principale. 

U.T.R. Va - Subzona hipică: 

• Construcţiile vor respecta o retragere minimă de 5 metri faţă de aliniamentele - constituite de limita 

de demarcaţie dintre circulaţie şi spaţiile verzi propuse din subzona spaţiilor verzi de loisir şi 10m faţă 

de Strada Propusă 5, conform Planşei 02 - Reglementări urbanistice -Zonificarea funcţională. 
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U.T.R. Va - Subzona spaţiilor verzi din zona inundabilă 

• Nu este cazul. 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE 
' ' 

PARCELELOR 

U.T.R. Va - Subzona spatiilor verzi de loisir: • 
• Nu este cazul (subzona este propusă integral spre a fi transferat în domeniul public şi astfel, este 

mărginită pe toate laturile de aliniamente) 

( U.T.R. Va - Subzona activităti turistice si culturale: . . 
• Construcţiile vor respecta o retragere minimă de 5,00 metri faţă de eventualele limitele laterale şi 

posterioare. 

U.T.R. Va - Subzona Infrastructura ANIF: 

• Nu este cazul 

U.T.R. Va - Subzona activităţi de agrement ;;i sport: 

• Construcţii l e vor respecta o retragere minimă de 5,00 metri faţă de eventualele limitele laterale şi 

posterioare (dar nu mai puţin de jumătate din înălţimea la cornişă/atic a construcţiilor). 

U.T.R. Va - Subzona hipică: 

• Construcţi i le vor respecta o retragere minimă de 5,00 metri faţă de eventualele limitele laterale şi 

posterioare (dar nu mai puţi n de ju mătate din înălţimea la corn işă/atic a construcţii lor) . 

U.T.R. Va - Subzona spaţiilor verzi din zona inundabilă 

• Nu este cazul. 

ARTICOLUL 7 - A P SAREA CLAD ILOR U ELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCE A 
' 

• Este permisă amplasarea construcţii lor tehnice şi edilitare cu condiţ ia ca acestea să fie tratate într-o 

manieră urbană şi integrate vizual în amenajarea spaţ iulu i vizibil din spaţi ul public. Între construcţiile 
edilitare se vor respecta retragerile minime de siguranţă sau de protecţie impuse de normele tehnice 

în vigoare. 

• În cazul tuturor clădirilor dispuse izolat, se va păstra o distanţă egal ă cu min im jumătate din înălţimea 

celei mai înalte. 
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ARTICOLUL B - CIRCULATU 51 ACCESURI . . 
• Accesul în zonă este permis exclusiv mijloacelor de deplasare nemotorizate şi pietonilor. Excepţie fac 

autovehiculele destinate mentenanţei echipamentelor ş i spaţiului public, în cazuri excepţionale în care 

este necesar accesul acestora şi al mijloacelor de intervenţie (ambulanţă, pompieri etc.) 

• În mod excepţional, se va asigura accesul din circulaţiile publ ice ale alei lor ocazional carosabile (pentru 

întreţinere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale; 

• În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţi ile publice a persoanelor cu dizabil i tăţi, în 

conformitate cu normele în vigoare; 

• Parcajele publice vor fi amplasate în proximitatea accesului sau integrate profi lelor străzilor de acces. 

U.T.R. Va - Subzona spaţiilor verzi de loisir: 

• Nu este cazul (subzona este propusă integral spre a fi transferat în domeniul public şi astfel, este 

mărginită pe toate laturile de aliniamente) 

ARTICOLUL 9 - STATIO AREA AUTOVEHICULELOR 

• Staţionarea autovehiculelor nu este permisă în interiorul zonei. Staţionarea autovehiculelor este 

permisă exclusiv la nivelul parcări lor special amenajate, din exteriorul zonei. Nu sunt permise accesul 

şi staţionarea autovehiculelor pe trotuar sau pe spaţiul verde. 

• În cazul construcţiilor destinate agrementu lui, operate privat, se vor asigura locurile de parcare 

necesare funcţiun ilor speci f ice prin concesionarea/închirierea sau asigurarea locurilor de parcare 

conexe (UTR Tr-P) în maximum 500 m de la terenul propus spre edificare. 

• Nu este necesar a se asigura locuri de parcare pentru punctele de al imentaţie publică mai mici de 50 

mp. 

• Se vor respecta următoarele cerinţe de parcare/garare: 

• Funcţi uni sportive: 

• Stadion: se va asigura câte un loc de parcare la 5-20 de locuri. 

• Celelalte funcţi uni: se va asigura câte un loc de parcare la 30 de locuri. 

• Se vor asigura în zona accesului public principal spaţi i destinate depozitări i bicicletelor, de 

preferinţă acoperite, cu o capacitate de stocare suficientă, având în vedere caracterul 

funcţiunii şi frecvenţa publicului**. 

• !Funcţiuni de loisir public cu caracter tematic (aquapark, centru SPA) 

• se va asigura cât e un loc de parcare la 50 mp din SCO* 

Notă: 

*Din calculul SCD se exclude suprafaţa parcajului subteran. 

**Suprafaţa care revine fiecărei biciclete, inclusiv suprafaţa de mişcare, este de 60 x 250 cm. 
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ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR 
I 

• Înăltimea maximă admisă a constructiilor va fi de 5 metri la comisă/atic, măsurati de la CTS (cota , , ' . 
terenului sistematizat) la nivelul accesului pe lot, echivalentul unui regim maxim de înălţime P Se 

vor respecta în acelaşi timp atât înălţimea maximă, cât şi regimul maxim de înălţime, prin urmare, nu 

se vor putea realiza construcţii mai mari de P, care să se încadreze în înălţimea maximă admisă. 

U.T.R. Va - Subzona activităţi de agrement ~i sport: 

• În mod excepţional, pentru construcţiile destinate agrementului (stadion/tribune, AquaPark, Centru 

SPA), se va admit o înălti mea maximă a constructiilor de 15 metri la comisă/atic, măsurati de la CTS 
t I I I 

(cota terenului sistematizat) la nivelul accesului pe lot, fără a se limita regimul de înălţime (numărul 

de niveluri curente), cu obligativitatea încadrări i în CUT maxim de 0,2 mp ADC/mp teren, la nivel de 

subzonă. 

• Înălţimea clădirilor se va măsura de la cota trotuarului pietonal cel mai apropiat de acestea/ 

carosabilului cel mai apropiat de acestea (dacă nu există un t rotuar pietonal) şi până la atic sau 

corni?ă. 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

• Mobilierul urban va fi integrat proiectului de amenajare. 

• Aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţe l or specifice funcţiunii ?i se va urmări realizarea unor 

ansambluri compoziţionale care să ţină seama de particularităţile ?i de caracterul general al zonei. 

• Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea sti lurilor istorice. Materialele folosite vor fi 

de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura c lăd i rilor. 

• Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care prin aspect arhitectural - conformare şi 

amplasarea golurilor, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică - volumetrie şi aspect exterior 

depreciază valoarea peisajului este interz isă. 

• Faţadele laterale ş i post erioare ale clădirilor se vor trata în mod obligatoriu la acela?i nivel calitativ cu 

cele principale şi în armonie cu acestea. 

• Pentru firme, afişaj şi mobi lier urban se va asigura coerenţa pe toate arterele pe baza unor studii şi 

concepte realizate pentru toată zona şi în baza unor avize suplimentare obţinute conform prevederilor 

legale; 

• Este strict interzisă amplasarea în planul faţadelor a antenelor satelit. a aparatelor de aer condiţionat 

R I OLU DITll DE ECHIPARE TEH ICO ED ITAR . 
• Suprafeţele mineral izate vor fi prevăzute cu rigole pentru preluarea apelor meteorice şi vor fi 

racordate la reţeaua publică. 
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• Toate construcţiile permanente se vor racorda la reţelele edilitare publice. 

• Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel. În cazul prezenţei liniilor electrice aeriene 

prezente pe sit acestea vor fi deviate sau îngropate în subteran. 

• Toate clăd i rile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice, conform necesităţilor activităţii 

acestora. Extinderile reţelelor edilitare se va face obligatoriu în subteran, pe sub căile de c irculaţie sau 

pe sub spaţiile verzi de aliniament, aferente căilor de circulaţie, în funcţie de situaţia din teren; 

• Extinderile reţelelor de utilităţi se vor realiza anterior realizării circulaţiilor carosabile şi pietonale 

pentru a nu afecta buna desfăşurare a acestora. În cazul în care această etapizare nu este posibilă, 

extinderea reţelelor de utilităţi se va face cu o minimă afectare a căilor de circulaţie executate, iar 

ulterior finalizării extinderii, finisajul carosabil şi pietonal se va aduce la starea iniţială; 

• Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută încastrat în faţadă şi 

branşată direct la canalizare pentru a se evita o imagine arhitecturală precară sau producerea gheţii. 

Se va asigura evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor, din 

spaţiile mineralizate şi din spaţiile înierbate. Se interzice conducerea apelor meteorice, spre domeniul 

public sau parcelele vecine; 

• Echipamentelor tehnice aferente reţelelor de utilităţi care nu pot fi prevăzute în interiorul 

construcţiilor li se va acorda o atenţie deosebită încadrării acestora în imaginea vizuală a ansamblului 

în care se află. Echipamentele tehnice se vor amplasa, cu precădere, pe acoperişul/terasa construcţiei, 

în subteran, în firide special concepute pentru acestea, sau în interiorul construcţiei, în funcţie de 

condiţiile tehnice ce operare şi necesităţi de intervenţie asupra acestora. 

U.T.R. Va - Subzona activităţi de agrement ~i sport: 

• Fiecare parcelă va dispune de un spaţiu destinat co lectării deşeurilor menajere ş i a colectării selective. 

Se recomandă ca spaţiile de colectare a deşeurilor menajere să fie realizate îngropat, cu platforme 

mecanizate, sau în construcţii închise pentru a reduce impactul vizual negativ, riscul apariţie i 

mirosurilor şi împrăştierii deşeurilor în caz de condi ţii meteorologice severe (vânt sau ploi puternice). 

• În cazul liniilor electrice aeriene existente, se va realiza eliberare de amplasament, pentru întregul 

teritoriu al PUZ. 

• Firidele de branşament vor fi integrate în împrejmuire, îngropate sau înzidite în construcţie. 

U.T.R. Va - Subzona activ ităţi hipice: 

• Se va asigura o platformă de depozitare a gunoiului de grajd solid (bălegar). Aceasta va fi o construcţie 

exterioară legată tehnologic şi funcţional de un adăpost pentru animale, destinată depozitării 

gunoiului. 

• Platforma include: o suprafaţă de stocare pentru materii solide, din beton, prevăzută cu pantă către o 

fosă colectoare şi un rezervor pentru dejecţii lichide pentru stocarea fracţiunilor lichide din bălegar 

decantate prin intermediul fosei colectoare. 
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• Rezervorul de dejecţii va fi de tip închis, montat subteran, pentru a nu permite răspândirea mirosurilor 

şi deversările accidentale. 

• Transportul dejecţii lor lichide de la padocuri până la rezervorul de colectare al acestora, se poate face 

gravitaţional sau prin pompare prin intermediul unor conducte care se vor monta îngropat în pământ, 

respectându-se adâncimea de îngheţ. În cazul transportului gravitaţional, conductele se vor monta cu 

o pantă corespunzătoare (minim 1,5%), către bazinul de colectare, pentru a se asigura viteza de 

autocurăţare (minim 0,7 m/s). Pentru a fi prevenită îngheţarea dejecţiilor pe timpul iernii, pentru 

situaţia în care dejecţii le lichide sunt transportate prin pompare, conductele se montează cu o pantă 

inversă, astfel încât, după încheierea ciclului de pompare, dejecţiile semi-lichide să se întoarcă din 

conducte în colector. 

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE 51 SPATII PLANTATE 
I ' I 

Gradul de ocupare a terenului (GOT) - raportul dintre suma suprafeţelor construite a construcţiilor 

(amprenta la sol a construcţi ilor), a platformelor betonate, aleilor, pavajelor, bazinelor, precum şi a tuturor 

elementelor ce prezintă fundaţie - inclusiv a structurilor de tip pavilionar - şi suprafaţa parcelei. Raportul 

dintre suprafaţa mineralizată totală şi suprafaţa parcelei ne arată gradul de mineralizare a parcelei în 

cauză. Definirea unui GOT maxim ajută la controlarea suprafeţe l or minerale totale din cardul loturilor în 

vederea respectării unor suprafeţe decente de spaţii verzi. 

• Amenajarea spaţiilor verzi se va realiza astfel încât să se evite scurgerea apelor meteorice cu pământ 

pe spaţiile mineralizate şi formarea prafului după evaporarea apei; 

• Suprafeţele mineralizate vor fi prevăzute cu rigole pentru preluarea apelor meteorice şi vor fi 

racordate la reţeaua publică de canalizare; 

• Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interz isă, cu excepţia situaţiilor în care aceasta reprezintă un 

( pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor sau care împiedică realizarea construcţiei; 

• Pentru fiecare arbore matur tăiat în condiţiile prezentului regulament se vor planta în interiorul 

aceleiaşi parcele, minimum 3 (trei) arbori. 

• Toate spaţiile verzi vor fi prevăzute cu sisteme de irigare şi management al apei şi vor folosi, pe cât de 

mult posibil şi apa recuperată din alte surse decât cea din reţeaua de alimentare cu apă potabilă (ape 

meteorice, ş.a.) 

• Se vor respecta următoarele valori privind Gradul de ocupare a terenului definit conform prezentului 

R.L.U.: 

U.T.R. Va - Subzona activităti turistice si culturale; . . 
GOT max= 10,00 

U.T.R. Va - Subzona Infrastructura ANIF 

Nu este cazul. 
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U.T.R. Va - Subzona activităţi de agrement ~i sport 

GOT max = 40,00 

U.T.R. Va - Subzona hipică 

GOT max = 40,00 

U.T.R. Va - Subzona spaţiilor verzi de loisir; 

GOT max= 11,00 

U.T.R. Va - Subzona spaţiilor verzi din zona inundabilă 

GOT max= 10,00 

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI 

• Sunt permise delimitări cu arbori, arbuşti sau vegetaţie joasă, cu scopul de a delimita zone cu utilizare 

diferită, însă se va asigura accesul neobstrucţionat pietonilor în tot domeniul public. 

• La exteriorul zonelor Va înspre calea ferată, se vor real iza împrejmuiri opace sau semiopace cu rolu l de 

a preveni c i rculaţia persoanelor în proximitatea infrastructurii feroviare. 

SECTIUNEA III. POSIBILITĂTI MAXIME OE OCUPARE 51 UTILIZARE A TERENURILOR . . . 
- coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată 

(suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei inclusă în unitatea teritorială de 

referinţă. Nu se iau în calculul suprafeţe i const ruite desfăşurate : suprafaţa subsolurilor cu înălţimea 

liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, 

( 

spaţii l e tehnice sau spaţi i le destinate protecţiei civi le, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor ( 

deschise şi neacoperite, teraselor şi copert inelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabi le, 

aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţi e; 

- procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a 

clăd i rii sau proiecţia pe sol a perimet rului etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa 

constru ită este suprafaţa construită la nivelu l solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului 

care d epăşesc planul faţadei, a platformelor, scări lor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror 

cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include 

în suprafaţa constru ită . 

Excepţii de calcul al indicatorilor urbanistici POT şi CUT: 

- dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu este 

destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT şi CUT) se calculează adăugându-se 

suprafaţa planşeelor existente la cele ale construcţiilor noi; 
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- dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja 

construit indicatorii urbanistici se calculează in raport cu ansamblul terenului iniţial 

adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale noii construcţii 

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI 

(POT= mp AC lmp teren „ 100) 

Se admite POT maxim de 10%, calculat la nivelul întregului UTR (cf. Legii 24/2007, Art. 9). Această 

reglementare este definitivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ. 

* Construcţiile temporare nu sunt supuse condi,tiilor din prezentul articol 

A TI 

U.T.R. Va - Subzona activitătl turistice si culturale; , , 
POT max= 7% 

U.T.R. Va - Subzona Infrastructura ANIF 

Nu este cazul. 

U.T.R. Va - Subzona activităţi de agrement şi sport 

POT max= 20% 

U.T.R. Va - Subzona hipică 

POT max= 28% 

U.T.R. Va - Subzona spaţiilor verzi de loisir; 

POT max= 5% 

U.T.R. Va -Subzona spaţiilor verzi din zona inundabilă 

Nu este cazul. 

6 o DE UTILIZARE AT R U U 

CUT planimetric = mp ADC l mp teren 

Se va respecta un CUT maxim de O, 1 mp ADC/mp teren calculat la nivelul întregului UTR. Această 

reglementare este defin it ivă, fără posibilitatea de modificare prin PUZ. 

U.T.R. Va - Subzona activităti turistice si culturale; 
I I 

CUT max= 0,07 

U.T.R. Va - Subzona Infrastructura ANIF 

Nu este cazul. 

U.T.R. Va - Subzona activităţi de agrement ~i sport 

CUT max= 0,20 
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U.T.R. Va - Subzona hipică 

CUT max = 0,28 

U.T.R. Va - Subzona spaţiilor verzi de loisir; 

CUT max = 0,05 

U.T.R. Va - Subzona spatiilor verzi din zona inundabilă • 
Nu este cazul. 
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U.T.R. Ve - Zona verde de protecţie a apelor sau cu rol de coridor ecologic 

• Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcţiun i agricole sau fără util izare, rezervate prin PUG penru 

extinderea funcţiunilor cu caracter urban. 

• Zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ecologic sunt instituite pe baza următoarelor 

prevederi legale: 

• Legea 107 /1996 - Legea apelor actualizată, art. 40 privind instituirea zonelor de protecţie în lungul 

cursurilor de apă şi lacurilor: 

• Zona de protecţie a apelor la care se adaugă zona de protecţie ecologică se măsoară de la 

limita albiei inferioare, cf. legii, după cum urmează: 

• Lacul Cibin - 15,00 metri 

• Pârâuri, canale, izvoare şi alte cursuri minore de apă - 5,00 metri 

• Se propune valorificarea acestor zone verzi de protecţie în vederea îmbunătăţirii calităţii ecologice a 

vieţii în ora?. Principalele culoare ale cursurilor de apă sunt recomandate ca trasee cu caracter de 

promenadă, rezervate pietonilor ?i bicicli?tilor. Acestea dezvoltă legături alternative, cu caracter 

natural, între viitoarele cartiere de locu inţe sau între cartiere ?i zona centrală. 

• Conform legislaţie i în vigoare: Schimbarea destinaţie i terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau 

prevăzute ca atare în documentaţi ile de urbanism, reducerea acestora ori strămutarea lor este 

i nterzisă, indiferent de regimul juridic al acestora. (art. 71 din Legea 265/2006). 

• Lucrări l e de construire, amenajările, din interiorul zonei de protecţie a apelor, precum ş i plantarea sau 

tă ierea arborilor sau arbu?t ilor de pe terenurile situate în albiile maore ale cursurilor de apă se 

autorizează cu avizul A.N. Apele Române, sistemul de gospodărire a Apelor Sibiu. 

IU I . UTILIZARE FU C 10 

1 UTILIZ D 

• plantaţii de arbori ?i arbu?ti cu rol de protecţie a malurilor; 

• lucrări hidrotehnice ?i lucrări de amenajare a bazinelor hidrografice, cf. legii; 

• Traversări ale cursurilor de apă - pasarele, poduri, podeţe, pontoane; 

• Spaţi i verzi şi plantate de folosinţă generală; 

• instalaţi i şi construcţii tehnice aferente reţelelor tehnico-ed ilitare publice cu condiţia ca acestea să fie 

integrate în amenajarea spaţiului public; 

raumplandesignofflce@gmall.com, www.raumplandeslgn.webs com/office@agorapolls.ro, www.agorapolis.ro; 
0744612245T0722393350 

FAZA - PUZ - 2022 45/63 



raLJmpla desiqn 

PLAN URBANISTIC ZONAL DE URBANIZARE ZONA UVA, COMPLETARE CU FUNCŢIUNI SPECIFICE UVS, 

ACCESIBI LIZARE SI VIABILIZARE EDILITARĂ ZONĂ - ZONA CARTIER TURNISOR-CÂMPUSOR, MUN. SIBIU 
' ' ' 

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE 

• Orice alte activităţi care nu au fost permise sau permise cu cond iţionări; 

• Este interzisă construirea de străzi în interiorul zonelor verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor 

ecologic, cu excepţia traversărilor cursurilor de apă. 

• Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe 

parcelele adiacente. 

• Sunt interzise orice amenajări care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente. 

SECTIUNEA II : CONDITll DE AMPLASARE, ECHIPARE 51 CONFORMARE A CLĂDIRILOR . . . 
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) 

• Nu este cazul 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATĂ DE ALINIAMENT • 

• Este interz isă amplasarea construcţi ilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor 

ecologic, cu excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor 

hidrografice, care se vor amplasa, configura ş i dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATĂ DE LI MITELE LATERALE Sf POSTERIOARE ALE • • 
PARCELELOR 

( 

• Este interzisă amplasarea construcţii lor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor ( 

ecologic, cu excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor 

hidrografice, care se vor amplasa, configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. 

ARTICOLUL 7 A ILO U E FATĂ DE ALTELE PE CE SI PAR E . . 
• Este interzisă amplasarea construcţiilor în zonele verzi de protecţie a apelor şi cu rol de coridor 

ecologic, cu excepţia celor de deservire a lucrări lor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor 

hidrografice, care se vor amplasa, configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. 

ARTICOLUL 8 - CIRCULATU Sf AC ESURI 

• Accesul carosabil este permis doar în scopul realizării sau întreţineri i lucrărilor hidrotehnice şi a 

lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice sau pentru situaţii de urgenţă. 
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• Este interzisă construirea de străzi în interiorul zonelor de protecţie a apelor şi cu rol de coridor 

ecologic cu excepţia traversărilor cursurilor de apă. 

- .-n1 •li li ''I= r 1 ' ,..LOR 

• Staţionarea autovehiculelor în interiorul zonei este interzisă. 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLTIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR . 
• Este interzisă amplasarea clăd i rilor în zonele verzi de protecţie şi cu rol de coridor ecologic, cu 

excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor 

hidrografice, care se vor amplasa, configura şi dimensiona conform cerinţelor tehn ice specifice. 

• Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţi e şi cu rol de coridor ecologic, cu 

excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor 

hidrografice, care se vor amplasa, configura şi dimensiona conform cerinţelor tehn ice specifice. 

ARTICOLUL 12 - CO OITll DE ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ . 
• Este interzisă amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecţie şi cu rol de coridor ecologic, cu 

excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice şi a lucrărilor de amenajare a bazinelor 

hidrografice, care se vor amplasa, configura şi dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. 

RTICOLUL li P NTATE 

• Eliminarea vegetaţie i malurilor este i nterzisă, cu excepţia s ituaţiilor în care aceasta reprezintă un 

pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor sau în care împied ică realizarea 

constructiei. 
' 

• Amenajarea spaţiilor verzi se va realiza astfel încât să se evite scurgerea apelor meteorice cu pământ 

pe spaţiile mineralizate ş i formarea prafului după evaporarea apei, sau va fi prevăzut cu rigole de 

scurgere; 

• Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceasta reprezintă un 

pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor sau care împied ică realizarea construcţie i; 

• Pentru fiecare arbore matur tă iat în condiţii le prezentului regulament se vor planta în interiorul 

aceleia?i parcele, minimum 3 (trei} arbori. 
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ARTICOLUL 14 - IMPREJMUtRI 

• Nu este cazul. 

SECTIUNEA III: POSIBILITĂTI MAXIME DE OCUPARE 51 UTILIZARE A TERENURILOR 
' ' r 

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI 

(POT= mp AC lmp teren * 100) 

Nu este cazul. 

• Este interz isă amplasarea clăd irilor în zonele verzi de protecţie ?i cu rol de coridor ecologic, cu 

excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice ?i a lucrărilor de amenajare a bazinelor 

hidrografice, care se vor amplasa, configura ?i dimensiona conform cerinţelor tehnice specifice. 

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI 

CUT planimetric = mp ADC lmp teren 

Nu este cazu I. 

• Este i nterzisă amplasarea clădiri lor în zonele verzi de protecţie ?i cu rol de coridor ecologic, cu 

excepţia celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice ?i a lucrărilor de amenajare a bazinelor 

hidrografice, care se vor amplasa, configura ?i dimensiona conform cerinţelor tehn ice specifice. 
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iTr-P - zonă destinată circulatiei rutiere si amenaJ"ărilor aferente . ' 

SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALĂ . . 
ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

• instalaţii, construcţii şi amenajări aferente traficului rutier, respectiv construcţii destinate parcajelor 

subterane/supraetajate; 

• echipamente tehnico-edilitare; 

• unităţi de întreţinere şi depozitare aferente traficului rutier; 

• lucrări de terasamente necesare funcţional; 

• lucrări de terasamente şi plantaţii necesare ameliorării aspectului peisagist ic. 

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI • 

• Parcajele publice vor fi plantate şi înconjurate de gard viu de minim 1,20 m înălţime; 

• lucrările, construcţiile, amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor publice trebuie: -

să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare ş i surse de poluare (sisteme de transport gaze, ţiţei, 

produse petroliere, energie electrică şi alte lucrări de acelaşi gen); - să nu afecteze desfăşurarea 

optimă a circulaţiei (capacitate, fluenţă, siguranţă); 

• construcţiile şi amenajările amplasate în zona de protecţie a infrastructurii feroviare se vor autoriza 

numai cu avizul R.A. SNCFR şi a Ministerului Transporturilor; 

• zona de protecţie a infrastructurii feroviare cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de proprietar, cu 

lăţimea de 100 m măsurată de la limita zonei cadastrale CFR, situată de o parte şi de alta a căii ferate, 

precum şi terenurile destinate sau care servesc sub orice formă funcţionării acesteia; 

RI lrî TERZISE 

• Nu sunt permise construcţia de clădiri destinate serviciilor pentru t ransportatorii în tranzit: moteluri, 

restaurante; 

• se interzic orice util izări care afectează buna funcţionare şi diminuează posibilităţile ulterioare de 

modernizare sau extindere; 

• se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru: 

- lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse, lărgirea arterei de centură şi completarea 

traseului acesteia, realizarea sistemului de autostrăzi (de centură şi penetraţiile în municipiu); 

- modernizarea intersecţiilor; 

- realizarea pasajelor supra şi subterane; 
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- realizarea spaţiilor de parcare; - modernizarea I realizarea traseelor de cale ferată şi a staţiilor C.F. 
aferente; 

- modernizarea /realizarea podurilor aferente căii ferate; 

• în zonele de s iguranţă ş i protecţie aferente infrastructuri i feroviare publice este interzisă (conform 

OUG nr. 12/1998) autorizarea următoarelor lucrări: 

- construcţii, fie şi cu caracter temporar; 

- depozitarea de materiale sau înfiinţarea de plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei sau a 

semnalelor feroviare; 

- orice lucrări care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea 

stabilităţii solulu i (inclusiv prin tăierea copaci lor sau arbuşti lor ori extragerea de materiale de 

construcţii) sau modificarea echilibrului freatic; ( 

- depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care contravin normelor de 

protecţie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare. 

SECTIUNEA li: CONDITll DE AMPLASARE, ECHIPARE 51 CONFORMARE A CLĂDIRILOR . . . 
• Autorizarea construcţi i lor în zona de siguranţă (20,00 m) a infrastructurii feroviare este interzisă. 

Autorizarea construcţi i lor în zona de protecţie (100,00 m) a infrastructurii feroviare este posibilă 

numai după aprobarea CNCF "CFR" S.A., conform actelor normative în vigoare. 

• Conform studiilor de specialitate; 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI) . 
• Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiun i i de bază. 

ARTICOLUL S AMPLAS C Dl LO DE INIAMENT 

• Clădirile se vor retrage de la aliniamentul de la Strada Propusă 1 cu 10,00 metri conform Planşei 02 -
Reglementări Urbanistice. 

• Clădirile se vor retrage de la aliniamentul de la Strada Propusă 5 cu 10,00 metri conform Planşei 02 -

Reglementări Urbanistice. 

• Clădirile se vor retrage faţă de aliniamentul cu canalul ANIF NC 129217 la minimum 125 metri. 

• Clădirile se vor retrage faţă de limita cu nr. Cadastral 119004 (CFR) cu distanţa necesară pentru a fi în 

afara zonei de siguranţă (20m), ce coincide cu limita zonei de siguranţă a că i i ferate, faţă de care 

clădi rile nu trebuie să respecte o retragere minimă, dar orice propunere se va supune unui studiu de 

amplasament. 
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ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLAOIRILOR FATA OE LIMITELE lA El~ALE 51 POSTERIOARE ALE • • 
PARCELELOR 

• Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelelor cu o distanţă minimă egală cu jumătatea 

înălţimii lor, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 5,00 

metri. 

• Clădirile se vor retrage faţă de limitele posterioare ale parcelelor 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 5,00. 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ALTELE PE ACEEASI PARCELĂ . , 

• Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu 1 /3 din înălţimea clădirii 

mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 5,00 metri. 

ARTICOLUL 8 - CIRCULATU 51 ACCESURI 
O I 

• Realizarea accesurilor pe parcele se va realiza din Strada Propusă 5 şi nu se vor face la distanţe mai 

mici de 100,00 metri unul faţă de altul. 

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR • 

• Conform studii de specialitate, în raport cu necesarul din UTR Va - subzona destinată agrementului şi 

sportului; 

RTICOLUL 10 - I LTI • A CLĂDIRILOR 

• Regimul de înălţime maxim admis este de P+3E/D+P+3E. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, 
măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel, în punctul cel mai înalt nu va depăşi 15,00 

metri. Se admite realizarea de subsoluri şi demisoluri (fără a limita numărul de subsoluri admise, cu 

respectarea condiţiilor Geotehnice). 

RTICOLUL 11 - SP CTU o o OR 

• Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice; Materialele folosite vor 

fi de bună calitate, în acord cu programul şi arhitectura clădirilor. 

• Se admite realizarea unei construcţii cu funcţiunea de parcare supraterană (parcare multi-etajată), cu 

condiţia ca faţadele vizibile din circulaţiile publice să fie tratate arhitectural astfel încât să fie integrate 
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ca arh itectură în contextul construcţiilor din vecinătate. În acest sens, faţadele vor fi tratate cu 

panouri din sticlă, beton aparent, elemente metalice. faţade verzi sau/ş.a.; 

Exemple de tratare a faţadelor parcărilor vizibile din circulaţiile publice 

ARTICOLUL 12 - CONDITll DE ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ • 

• Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiuni i de bază. 

• Se vor respecta normele de protecţie a mediului privind gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor 

provenite din întreţinerea instalaţiilor şi din procesele tehnologice aferente funcţiunii. 

• Toate clăd i ri le vor fi racordate la reţelele tehnico- ed ilitare publ ice, conform necesităţilor activităţii 

acestora. Extinderile reţelelor edilitare se va face obligatoriu în subteran, pe sub căi le de circulaţie sau 

pe sub spaţii le verzi de aliniament, aferente căilor de circulaţie, în funcţie de situaţia din teren; 

• Extinderile reţelelor de uti l i tăţi se vor realiza anterior realizării circulaţii lor carosabile şi pietonale 

pentru a nu afecta buna desfăşurare a acestora. În cazu l în care această etapizare nu este pos i bilă, 

extinderea retelelor de utilităti se va face cu o minimă afectare a căilor de circulatie executate, iar , ' , 
ulterior final i zării extinderii, finisajul carosabil şi pietonal se va aduce la starea i niţială; 

• Suprafeţele mineralizate aferente parcărilor vor fi prevăzute cu rigole pentru preluarea apelor 

meteorice ~i vor fi racordate la reţeaua publică de canalizare. Este obligatorie utilizarea 

echipamentelor dotate cu separatoare de hidrocarburi în vederea filtrări i apelor pluviale ce pot fi 

impurificate de eventuale scurgeri de combustibil de pe suprafeţele mineralizate. 

u 

• Se vor asigura spaţii verzi plantate ş i perdele vegetaţie de protecţie în proporţie min imă de 20% din 

suprafaţa parcelei. 

• Fâşia de teren rezultată din retragerea de la aliniament va fi plantata cu vegetaţie de talie medie şi 

înaltă în proporţie minimă de 50% din suprafaţă. 

• Eliminarea vegetaţiei înalte mature este interzisă, cu excepţia situaţi ilor în care aceasta reprezintă un 

pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau bunurilor sau în care împiedică realizarea 

construcţiei. 
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• Pentru fiecare arbore matur tăiat in 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. 

• Se recomandă ca locurile de parcare de la nivelul solului să se realizeze pe suport de dale înierbate, 

pentru a reduce suprafaţa mineral izată, considerând suprafaţă mineralizată 50%. 

• Toate spaţi i le verzi vor fi prevăzute cu sisteme de irigare şi management al apei şi vor folosi, pe cât de 

mult posibil şi apa recuperată din alte surse decât cea din reţeaua de alimentare cu apă potabilă (ape 

meteorice, ş.a.} 

• Amenajarea spaţiilor verzi se va realiza astfel încât să se evite scurgerea apelor meteorice cu pământ 

pe spaţiile mineralizate şi formarea prafului după evaporarea apei, sau va fi prevăzut cu rigole de 

( scurgere. 

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI 

Conform studiilor de specialitate. 

SECTIUNEA III: POSIBILITĂTI MAXIME DE OCUPARE 51 UTILIZARE A TERENURILOR . . ' 

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI 

(POT= mp AC lmp teren * 100) 

P.O.T. max = 60% 

AR ICOLUL 16 COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI 

CUT planimetric = mp ADC lmp teren 

C.U.T. max = 2,4 
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U.T.R. Tr - Zonă de circulatie rutieră 
' 

SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALĂ 
' ' 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

• Circulaţii carosabile, pietonale şi velo publice, inclusiv plantaţii verzi de aliniament; 

• Pasaje rutiere/pietonale; 

• Poduri; 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDITIO RI 
I 

• Conform studiilor de specialitate. 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 

• Sunt interzise orice uti l i zări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2. 

• Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţi i le publice sau 

de pe parcelele adiacente. 

IU li: CONDITll D AMP AS R E IP Oti ORMARE A CLĂDIRILOR . 
4 CARA E R FORME DIMENSIUNI) 

• Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. 

• Nu este cazul 
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ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE 51 PU!>I ERIOARE ALE . . 
PARCELELOR 

• Nu este cazul 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ALTELE PE ACEEASI PARCELĂ . , 

• Nu este cazul 

( ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESURI 

( 

• Spaţiul urban trebuie conformat astfel încât să existe staţii accesibile care să permită sosirea 

?i preluarea persoanelor cu handicap de către mijloacele de transport în comun precum taxiuri, 

transport public (autobuze, troleibuze, tramvaie), vehicule mari (microbuze, autocare). 

• Staţiile trebuie să fie conformate şi semnalizate pentru a putea fi remarcate de la distanţă. 

• Staţiile trebuie amplasate cât mai aproape de intrările principale ale clădiri lor sau zonele de 

interes. Distanţa maximă de la staţie la punctele de interes nu trebuie să depăşească 50 m. 

• Traseele de circulaţie pentru pietoni vor fi astfel conformate astfel încât să se asigure 

deplasarea în deplină siguranţă a persoanelor cu handicap - locomotor, vizual, auditiv. 

• Pentru persoanele cu deficienţe de vedere vor fi prevăzute benzi de ghidaj tactilo-vizuale cu 

amprente diferite şi în cu lori contrastante pe toată lungimea traseului pietonal. 

• Toate trecerile de pietoni vor fi amenajate cu rampe de acces pietonale între trotuar şi 

carosabil. 

• Acolo unde trecerea de pietoni este prevăzut cu semafor, acesta va fi echipat suplimentar cu 

sisteme de detecţie pentru un timp prelungit de traversare. 

RTICO Ul 9 - STATIONAREA UTOV u o . 
• Conform studii de specialitate 

• În toate parcările amenajate vor fi prevăzute locuri de parcare rezervate persoanelor cu 

handicap, configurate şi semnalizate corespunzător. 

ICOLUL 10 INALTIMEA M XI A AD 1518 CLAOIRILOR 

• Nu este cazul (conform studii de specialitate în cazul pasajelor supraterane/podurilor) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------raumplandeslgnofflce@gmall.com,www.raumplandesign.webs.com/offlce@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro; 
074461224ST0722393350 

FAZA - PUZ - 2022 55/63 



rc=tl1rr1nla desiqn 

PLAN URBANISTIC ZONAL DE URBANIZARE ZONA UVA, CO M PLETARE CU FUNCŢIUNI SPECIFICE UVS, 

ACCESIBILIZARE ŞI VIABILIZARE EDILITARĂ ZONĂ- ZONA CARTIER TURNIŞOR-CÂMPUŞOR, MUN. SIBIU 

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR Al CLĂDIRILOR 

Nu este cazul. 

ARTICOLUL 12 - CONDITll DE ECHIPARE TEHNICO-EDIUTARĂ . 
• Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. 

• Se vor respecta normele de protecţie a mediului privind gestionarea apelor uzate ?i a 

de?eurilor provenite din întreţinerea instalaţiilor ?i din procesele tehnologice aferente funcţiunii. 

• Se interzice conducerea apelor meteorice spre parcelele vecine. 

• Apele meteorice vor fi colectate de pe suprafaţa parcărilor printr-o reţea pluvială separată 

dotate cu separatoare de produse petroliere. 

ARTICOLUL 12 - CONDITll DE ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ . 
• Este obligatorie amenajarea ?i plantarea cu arbori a spaţiului verde aferent circulaţiilor 

carosabile. Plantaţiile pe spaţiul verde vor f i cu rol estetic, de protecţie, de ameliorare a climatului ?i 

calităţii aerului. 

• Se vor amenaja plantaţii de protecţie, în special de-a lungul căilor publice ?i se vor dimensiona 

în funcţie de vântul dominant, de vecinătăţi ?ide caracterul zonei înconju rătoare. 

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

ARTICOLUL 1 - Î PREJ UIRI 

Conform studiilor de specialitate. 

SECTIU E 11 . O OCUPARE ŞI UTILIZARE E URI O 

ARTICO U D O UPARE A TERE ULUI 

Nu este cazu I 

ARTICO UL 6 O FI IE T A I DE UTILIZARE A TERENULU 

Nu este cazul. 
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U.T.R. Tf - Zonă de circulatie feroviară si amenaJ"ări aferente • • 

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALĂ . ' 

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE 

• Instalaţii şi amenajări feroviare, unităţi de întreţinere şi depozitare aferente infrastructurii feroviare. 

• Servici i publice şi de interes general compatibile cu funcţionarea serviciilor feroviare; 

• lucrări de terasamente necesare funcţional; 

• lucrări de terasamente şi plantaţii necesare ameliorării aspectului peisagistic. 

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDITIONĂRI • 

• Conform studiilor de specialitate 

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE 

• Conform studiilor de specialitate 

SECTIUNEA li: CONDITll DE AMPLASARE, ECHIPARE 51 CONFORMARE A CLAOIRILOR 
' ' ' 

ARTICOLUL 4 CARA TERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFET FOR E OIME SIU I) 

• Conform cerinţelor tehnice specifice fu ncţiunii de bază. 

ARTICO U OR FATA DE ALINIAME T 
' 

• Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază . 

ARTICO U 6 

PARCELELO 

PL SAR LAOIRILOR FATA DE LIMITELE LATERA SI OS ER OARE ALE 

• Conform cerinţelor tehnice specifice funcţ iunii de bază. 
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ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLAOIRILOR UNELE FATA DE ALTl:L~ .-.~ ACEEASI PARCELA • • 

• Conform cerinţe lor tehnice specifice funcţiunii de bază. 

8 CIRCULATll 51 ACCESE . . 
• Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiun i i de bază . 

ARTICOLUL 9 STATIONAREA AUTOVEHICULELOR 
I 

• Conform cerinţe lor tehnice specifice funcţiunii de bază. 

ARTICO UL 10 - ÎNĂLTIMEA MAXlr. Ă AD ISIBILA A CLADIRILOR • 

• Conform cer i nţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. 

ARTI O 11 - ASPECTUL EXTERIOR Al CL OIRILOR 

• Conform ceri nţe lor tehnice specifice funcţiunii de bază. 

T CONOITll OE ECHIPARE TE o • 

• Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiuni i de bază. 

Tll li ERE 51 SPATII P 

• Conform studiilor de specialitate 

R U I 

• Conform ceri nţelor tehnice specifice funcţiun i i de bază. 
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SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE 51 UTILIZAkt: A 1 ERENURILOR • • • 

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI 

(POT= mp AC lmp teren ,.. 100) 

• Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiunii de bază. 

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI 

CUT planimetric= mp ADC lmp teren 

( • Conform cerinţelor tehnice specifice funcţiuni i de bază. 

( 
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IV. UN ITĂTI TERITnRIJ\LE qEFERINTĂ (UTRl , . 
La nivelul zonei de studiu P.U.Z., se regăsesc următoarele unităţi teritoriale de referinţă (U.T.R.): 

I / 
I I 

I I 
I I 

I I 
•' I I ... , I I 
- .... _.,. I 

' ... , ...... 
JI /"',.., ' ... , 

I/ '-.„' 
I I 

I I 
I I 

I I 
I I 

,I I 
I 

I , . 

Şef proiect, 

urb. Mihaela 

Dr. Urb.-dipl. Urbanist Mihai MOŢCANU-DUMITRESCU 

, z 
Dr. Urb.-dipl. Mădălina MOŢCANU-DUMITRESCU 
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Echipă de elabora ? 
t 

urb. Laura FER 

urb. Mihaela PUŞ~~~ 

Dr. Urb.-dipl. MihaiµBîCANU

DUMITRESCU / // 

" Dr. Urb.-dipl. Mădălina MOŢCANU-
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ANEXA 1. Definiţii ~i termeni utilizaţi În regulamentul local de 

urbanism 

- Aliniament - linia de demarcaţie între domeniul privat şi domeniul public; o parcelă poate avea unul 

sau mai multe aliniamente; 

- Alinierea clădirilor - linia imaginară pe care sunt dispuse faţadele clădiri lor spre domeniu public; 

poate coincide cu alin iamentul sau poate fi retrasă faţă de acesta, conform prevederilor 

regulamentului. 

- Circulaţia terenurilor - schimbarea t itularil or dreptului de proprietate sau de exploatare asupra 

( terenurilor prin acte de vânzare-cumpărare, donaţie, concesiune, arendare etc; 

- Cota terenului sistematizat (CTS) - cota finită superioară a terenului ulterior sistematizării (ulterior 

realizări i infrastructurii de acces) 

- Cota terenului natural (CTN) - cota terenului în situaţia existentă, conform ridicării topografice vizată 

de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobi li ară Sibiu. Cota terenului natural poate fi pre l uată din 

studiul topografic care a stat la baza prezentului P.U.Z., sau poate fi preluată dintr-o nouă ridicare 

topografică real i zată de topografi autorizaţi; 

- Demisol - un nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului (carosabilului) 

înconjurător cu maximum jumătate din înă lţimea liberă a acestuia şi prevăzut cu ferestre în pereţii de 

închidere perimetrală. Demisolul se consideră nivel suprateran al construcţiei. (P118-99 Normativ de 

siguranţă la foc a construcţiilot,. 

- Înălţimea maximă a clădirilor conform RLU- înălţi mea maxi mă, exprimată în metri, definită conform 

RLU (de obicei, măsurată de la CTS la cornişă/ati c) 

- Limitele laterale ale parcelei - orice segment al limitei de proprietate tangent la aliniament într-un 

( singur punct. 

- Limita posterioară a parcelei - orice segment al limitei de proprietate cuprins între alte două 

segmente ale limitei de proprietate care nu sunt alin iamente. 

- Obiectiv de utilitate publică - se consideră obiective de utilitate publică: prospecţiunile şi exp lorările 

geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale util e; instalaţii pentru producerea energiei 

electrice; căile de comunicaţie; deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu 

energie e l ectrică, telecomunicaţii, gaze, termoficare, apă, canalizare; instalaţii pentru protecţia 

mediului; îndiguiri şi regu larizări de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea 

viiturilor; derivaţi i de debit e pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor; staţii 

hidrometeorologice, seismice ş i sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale 

periculoase şi de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi terenuri le construcţiilor de locuinţe 

sociale şi altor obiective sociale de învăţământ, sănătate, cultură, sport, protecţie şi asistenţă soc ială, 

precum şi de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşt i ; salvarea, protejarea şi punerea 

în valoare a monumentelor, ansamblurilor ş i siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţiona l e, 
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rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor 

naturale - cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa 

naţională. (Legea 33/1994, O. MLPAT nr. 21 /N/2000} 

- Parcelare - operaţiune prin care o suprafaţa de teren este divizată în 3 sau mai multe loturi alăturate, 

care devin parcele cadastrale distincte şi vor fi înregistrate ca atare în Cartea Funciară. 

Pentru ca parcelele să f ie construibile operaţiunea de parcelare trebuie reglementată printr-o 

documentaţie de urbanism de tip P.U.Z. 

Loturile rezultate constituie parcele de sine stătătoare şi se supun tuturor exigenţelor din 

prezentul R.L.U. 

- Comasare - operaţiune funciară de unire a două sau mai multe parcele, sau părţi dintre parcelele 

diferite, într-o singură parcelă. Imobilul rezultat constituie o parcelă de sine stătătoare şi se supune ( 

tuturor exigenţelor din prezentul R.L.U. 

- Protecţia mediului - ansamblu de acţiuni şi măsuri privind protejarea fondului natural şi construit în 

local ităţi şi în teritoriu l înconjurător. 

- Regimul juridic al terenurilor - totalitatea prevederilor legale prin care se definesc drepturile şi 

obligaţi i le legate de deţi nerea sau exploatarea terenurilor. 

- Reparcelare - în sensul prezentului regulament reprezintă operaţ iunile care au ca rezultat o altă 

împărţire a mai multor loturi de teren învecinate, loturile rezultante având destinaţii şi/sau forme 

diferite decât erau acestea la momentul i niţial. Reparcelarea se realizează prin alipirea şi dezlipirea 

mai multor parcele de te ren învecinate, indiferent dacă acestea sunt construite sau nu. Ea are drept 

scop realizarea unei mai bune împărţi ri a terenului în loturi construibile şi asigurarea suprafeţelor 

necesare echipamentelor de folosinţă comună şi/sau obiectivelor de uti litate publ ică. 

- Servitute de utilitate publică - sarcina impusă asupra unui imobil pentru uzul şi utilitatea unui imobil 

având un alt proprietar. Măsura de protecţie a bunurilor imobile publice nu poate fi opusă cererilor de 

autorizare decât dacă este continuă în documentaţiile de urbanism aprobate (având drept consecinţă 

o limitare administrativă a dreptului de proprietate}. 

- Indicatori urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării ş i al 

dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc şi se calculează după cum urmează: 

- coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată 

(suprafaţa desfăşurată a tuturor planşee lor) şi suprafaţa parcelei inclusă în unitatea teritorială de 

referinţă. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea 

l i beră de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu desti naţie strictă pentru gararea autovehiculelor, 

spaţi ile tehnice sau spaţii l e destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, !agi ilor, teraselor 

deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, 

aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie; 

- procent de ocupare a t erenului (POT) - raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a 

clăd i ri i sau proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare} şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa 

construită este suprafaţa constru ită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului 

care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror 
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cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include 

în suprafaţa construită. 

Excepţii de calcul al indicatorilor urbanistici POT şi CUT: 

- dacă o construc,tie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu este 

destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT şi CUT) se co/cutează adăugându-se 

suprafaţa planşeelor existente la cele ale construcţii/or noi; 
- dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja 

construit indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului iniţial, 

adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale noii construcţii. 

- gradul de ocupare a terenului (GOT) - raportul dintre suma suprafeţelor construite a 

( construcţi ilor (amprenta la sol a construcţiilor), a platformelor betonate, aleilor, pavajelor, bazinelor, 

precum şi a tuturor elementelor ce prezintă fundaţie - inclusiv a structuri lor de tip pavilionar - şi 

suprafaţa parcelei. Raportul dintre suprafaţa mineral izată totală şi suprafaţa parcelei ne arată gradul 

de mineralizare a parcelei în cauză. Definirea unui GOT maxim ajută la controlarea suprafeţelor 

minerale totale din cardul loturilor în vederea respectării unor suprafeţe decente de spaţii verzi. 

( 

- Interdicţie de construire (non aedificand1l - regulă urbanistică potrivit căreia, într-o zonă strict 

delimitată, din raţiun i de dezvoltare urbanistică durabilă, este interzisă emiterea de autorizaţi i de 

construire, în mod definitiv sau temporar, indiferent de regimul de proprietate sau de funcţiunea 

propusă. 
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