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Partea I.
DISPOZIᘠII GENERALE

Prezentul regulament local de urbanism aferent planului urbanistic general al municipiului Sibiu este adoptat de 
cူtre Consilul Local Sibiu în temeiul art. 36 al (5) lit c din legea 215/2001 în conformitate ᗰi în aplicarea 
dispoziᘰiilor legii 350/2001 ᗰi a Regulamentului general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525 / 1996.
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Capitolul 1 Prevederi generale

ARTICOLUL 1 Definiᘰie ᗰi scop
(1) Regulamentul local de urbanism se constituie în ansamblul general de reglementူri, la nivelul unitူᘰii 

teritorial administrative, având menirea de a realiza aplicarea principiilor directoare în materia 
urbanismului, a conduce la dezvoltarea complexူ, strategicူ a localitူᘰii, în acord cu potenᘰialul 
localitူᘰii ᗰi în interesul general, urmူrind utilizarea terenurilor în mod raᘰional, echilibrat ᗰi în acord cu 
funcᘰiunile urbanistice adecvate.

(2) Regulamentul local de urbanism pentru întregul municipiu Sibiu, aferent Planului urbanistic general 
Sibiu, cuprinde ᗰi detaliazူ prevederile Planului urbanistic general referitoare la modul concret de 
utilizare a terenurilor, precum ᗰi de amplasare, dimensionare ᗰi realizare a volumelor construite, 
amenajူrilor ᗰi plantaᘰiilor

(3) Autoritူᘰile publice locale au datoria de a aplica sistematic ᗰi permanent dispoziᘰiile Regulamentului 
local de urbanism, în scopul asigurူrii calitူᘰii cadrului construit, amenajat ᗰi plantat , pentru 
îmbunူtူtᘰirea condiᘰiilor de viaᘰူ ᗰi dezvoltarea echilibratူ a localitူᘰii ᗰi pentru respectarea interesului 
general al tuturor membrilor comunitူᘰii locale.

ARTICOLUL 2 Domeniu de aplicare
(1) Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile prin 

raportare la întreg teritoriul unitူᘰii teritorial administrative, în întregul sူu ori în parte, pânူ la nivelul 
parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condiᘰiilor ᗰi limitelor de recunoaᗰtere a dreptului de 
construire.

(2) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere ᗰi vor fi aplicate prevederile prezentului 
regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerinᘰelor necesare pentru realizarea 
prezentelor prevederi.

(3) Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic general, conᘰine norme obligatorii 
pentru autorizarea executူrii lucrူrilor de construcᘰii. Autorizaᘰiile de construire se vor emite cu 
observarea ᗰi respectarea prevederilor prezentului regulament precum ᗰi, atunci când este cazul, a 
Planului urbanistic zonal ᗰi regulamentului aferent, precum ᗰi a eventualelor Planuri urbanistice de 
detaliu.

(4) La emiterea autorizaᘰiilor de construire se vor avea în vedere ᗰi se va asigura respectarea, pe lângူ 
prevederile documentaᘰiilor de urbanism ᗰi regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care 
stabilesc cerinᘰe, sarcini ori condiᘰii speciale de utilizare a terenurilor ᗰi/sau un regim special pentru 
anumite categorii de terenuri ori construcᘰii. La emiterea autorizaᘰiilor de construire se vor lua mူsurile 
pentru asigurarea securitူᘰii ᗰi sူnူtူᘰii oamenilor, pentru asigurarea respectူrii cerinᘰelor de protecᘰie a 
mediului, de protecᘰie faᘰူ de riscurile naturale de inundaᘰii ori alunecူri de trenuri, pentru protejarea ᗰi 
conservarea patrimoniului construit, natural ori peisagistic protejat, pentru protejarea vestigiilor 
arheologice.

(5) Autorizaᘰiile de construire vor fi emise direct în baza prevederilor Planului urbanistic general în acele 
zone pentru care prezentul regulament cuprinde regelementူri privind regimul juridic, economic ᗰi 
tehnic al imobilelor iar un Plan urbanistic zonal ori un Plan urbanistic de detaliu nu este prevူzut ca 
obligatoriu prin prezentul Regulament ori prin Planul urbanistic general

(6) Fac excepᘰie de la prevederile alin (5) acele zone unde administraᘰia publicူ localူ solicitူ, în mod 
justificat, prin certificatul de urbanism, realizarea de Planuri urbanistice zonale sau Planuri urbanistice 
de detaliu. Terenurile pentru care  se impune realizarea unor astfel de planuri sunt acelea care prezintူ 
caracteristici speciale, atipice unitူᘰii teritoriale de referinᘰူ din care fac parte prin geometrii neregulate 
sau prin construcᘰii existente anterior prezentului Regulament ori acele terenuri ce nu au fost 
sistematizate ᗰi viabilizate ᗰi pentru care se impune reparcelarea.

(7) Pentru zonele construite protejate, aᗰa cum acestea sunt evidenᘰiate în Planul urbanistic general,  vor fi 
întocmite Planuri Urbanistice Zonale pentru Zone Construite Protejate (PUZCP), în acord cu 
metodologia de elaborare a documentaᘰiilor de urbanism pentru astfel de zone, pânူ la întocmirea unor 
astfel de documentaᘰii urbanistice fiind aplicabile dispoziᘰiile speciale cu privire la aceste zone aᗰa cum 
sunt acestea instituite prin prezentul regulament în secᘰiunea ce cuprinde dispoziᘰiile speciale aplicabile
la nivelul unitူᘰii teritoriale de referinᘰူ corespunzူtoare.
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Partea II.
REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
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Capitolul 2 Terenuri ᗰi zone cu regim special

ARTICOLUL 3 Prevederi generale
(1) Planul urbanistic general ᗰi prezentul regulament local stabilesc zonele afectate de utilitူᘰi publice, 

zonele protejate ᗰi de protecᘰie a monumentelor istorice ᗰi a siturilor arheologice reperate, zonele care 
au un regim special de protecᘰie prevူzut în legislaᘰie, zonele de risc natural, zonele cu interdicᘰie 
temporarူ ori definitivူ de construire ᗰi zone în care se preconizeazူ operaᘰiuni urbanistice de 
regenerare urbanူ.

(2) Pentru zonele aminitite anterior ᗰi pentru terenurile care au un regim special imprimat de natura lor, 
astfel cum sunt zonele  constând în suprafeᘰe împူdurite, zone verzi de agrement, zone care conᘰin 
resurse identificate ale subsolului, la eliberarea autorizaᘰiilor de construire se vor analiza îndeplinirea 
tuturor cerinᘰelor legale speciale alူturi de îndeplinirea cerinᘰelor prevူzute în prezentul regulament de 
urbanism ᗰi în documentaᘰiile urbanistice în ansamblul lor.

ARTICOLUL 4 Intravilanul ᗰi terenuri agricole din intravilan
(1) Prin Planul urbanistic general se stabileᗰte intravilanul municipiului. Introducerea de noi terenuri 

agricole în intravilanul localitူᘰii se va face numai în cazuri temeinic fundamentate ᗰi în considerarea 
interesului public, pe baza unor Planuri urbanistice zonale aprobate ᗰi condiᘰionat de asigurarea 
realizူrii prealabile a infrastructurii, asigurarea accesului la reᘰelele edilitare ᗰi, atunci când este cazul, 
de asigurarea obiectivelor de utilitate publicူ.

(2) Terenul intravilan potrivit Planului urbanistic general nu necesitူ scoaterea din circuitul agricol. 
Autorizarea executူrii construcᘰiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisူ pentru toate tipurile 
de construcᘰii ᗰi amenajူri specifice localitူᘰilor, cu respectarea prezentului regulament. Autorizarea 
construirii pentru astfel de terenuri poate fi condiᘰionatူ de cူtre autoritatea publicူ, de realizarea unor 
reparcelူri atunci când doar astfel se poate asigura accesul convenabil la serviciile de utilitate publicူ.

(3) În zonele de urbanizare prevူzute prin Planul urbanistic general în care existူ amenajူri ᗰi lucrူri de 
îmbunူtူᘰiri funciare, Planurile Urbanistice Zonale se vor aproba cu condᘰia obᘰinerii în prealalbil a 
avizului Administraᘰiei Naᘰionale a Îmbunူtူᘰirilor Funciare R.A. - U.A. Sibiu. 

(4) Fac excepᘰie de la prevederile al.2 terenurile intravilane care, prin Planul urbanistic general, au 
destinaᘰia Teren agricol. Modificarea utilizူrii acestor terenuri se va face numai în cazuri temeinic 
fundamentate ᗰi în considerarea interesului public, pe baza unor Planuri urbanistice zonale aprobate ᗰi 
condiᘰionat de asigurarea realizူrii prealabile a infrastructurii, asigurarea accesului la reᘰelele edilitare 
ᗰi, atunci când este cazul, de asigurarea obiectivelor de utilitate publicူ.

ARTICOLUL 5 Zone cu valoare peisagisticူ ᗰi zone naturale protejate
(1) Anterior adoptူrii prezentului regulament pe teritoriul administrativ al municipiului Sibiu, la data 

elaborူrii prezentului regulament, se aflူ o singurူ arie naturalူ protejatူ – Pူdurea Dumbrava 
Sibiului, cu statut de parc natural.

(2) Aceastူ arie naturalူ protejatူ se evidenᘰiazူ în planul urbanistic general iar autorizarea executူrii 
construcᘰiilor în Parcul Natural Pူdurea Dumbrava, se face conform Planului de Management al pူdurii 
Dumbrava,  cu avizele autoritူᘰilor competente potrivit dispoziᘰiilor legale în vigoare.

(3) Pe baza studiilor de fundamentare ᗰi ᗰi a O.U.G 57/2007, cu observarea ᗰi a OUG 195/2005 aprobatူ 
prin legea 265/2006 cu modificူrile ulterioare, prin Planul urbanistic general se instituie urmူtoarele 
zone naturale protejate, marcate ca atare pe planᗰa Reglementူri Urbanistice ᗰi cuprinse în unitူᘰi 
teritoriale de referinᘰူ proprii:

• Dealurile Vူii Fူrmူndoala ᗰi afluenᘰi: Padina Goalူ, Padina Tiiᗰelului, Fântâna Rece ᗰ.a. (în 
suprafaᘰူ de 552 ha);

• Pajiᗰti umede din Lunca Ruᗰciorului ᗰi a Pârâului Rosbav, între Sibiu, Rusciori ᗰi ᗠura Micူ (în 
suprafaᘰူ de 311 ha);

• Lunca Cibinului în zona de vest a oraᗰului ᗰi în dreptul cartierului Turniᗰor (în suprafaᘰူ de106 
ha).

(4) Pe baza studiilor de fundamentare PUG, cf. Legii 107/1996 ᗰi cf. Directivelor Planului de Amenajare a 
Teritoriului Judeᘰean Sibiu ᗰi a Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal ptr. Zona Periurbanူ Sibiu se 
instituie fâᗰii de protecᘰie în lungul cursurilor de apူ, cu rol de protejare a vegetaᘰiei malurilor ᗰi a 
lucrူrilor de pe malurile râurilor ᗰi a lacurilor, de asigurare a accesului la albiile minore, de coridor 
ecologic ᗰi de legူturူ pietonalူ. Aceste zone au destinaᘰie de zone verzi ᗰi sunt reglementate ca zona 
Ve.

(5) Se interzice canalizarea pârâurilor sau a râului Cibin (acoperirea cursului apei pentru alte utilizူri decît 
poduri sau pasarele, sau pe lungimi mai mari decît ampriza cူii de transport care traverseazူ albia). 

(6) Cursul pârâului Trinkbach va fi descoperit ᗰi integrat amenajူrilor spaᘰiului public în dreptul strူzilor 
Fabricii, Dorobanᘰilor, W. A. Mozart, Solidaritူᘰii. Cursul pârâului Sူpunului va fi descoperit pe 
segmentul paralel cu strada Henri Coandူ ᗰi integrat amenajူrilor spaᘰiului public ᗰi privat.
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(7) Pentru combaterea eutrofizူrii ᗰi refacerea funcᘰionalitူᘰii ecologice a lacului Binder se propune 
cultivarea macrofitelor emerese ᗰi natante în lac (Potamogeton natans, Potamogeton perfoliatus, 
Poligonium amphibium, Nuphar lutea) ᗰi recoltarea acestora o datူ pe an (în sezonul de vegetaᘰie) –
pentru îndepူrtarea surplusului de nutrienᘰi din lac; materialul vegetal recoltat poate fi compostat ᗰi 
utilizat ca îngrူᗰူmânt organic. De asemenea, cultivarea macrofitelor are un impact estetic peisagistic 
pozitiv.

(8) În lunca râului Cibin, se vor proteja ostroavele existente, ca habitat pentru pူsူrile acvatice, se vor 
pူstra, respectiv reface pajiᗰtile de luncူ, se vor planta pâlcuri de arbori ᗰi arbuᗰti, specii autohtone 
caracteristice acestor habitate: Salix cinerea, Cornus sanguinea, Viburnum opulus, Rhamnus, Frangula.

(9) Consiliul Judeᘰean Sibiu va asigura continuitatea ᗰi integritatea ariilor naturale protejate ᗰi a coridoarelor 
ecologice propuse, în afara teritoriului administrativ al municipiului Sibiu, atât înainte cât ᗰi dupူ 
finalizarea procedurii de instituire, prin asigurarea protejူrii lor în documentaᘰiile de urbanism întocmite 
pentru teritoriile localitူᘰilor învecinate.

ARTICOLUL 6 Zone construite protejate
(1) Lista monumentelor clasate la data elaborူrii prezentului regulament: 

LMI 2004, judeᘰul Sibiu – poziᘰiile de la nr. 1 (SB-I-s-A-11925) pânူ la 5 (SB-I-s-A-11926), de la nr. 165 
(SB-II-a-A-12010) pânူ la 365 (SB-II-m-B-12187), nr. 725 (SB-II-a-B-12498), respectiv de la nr. 875 
(SB-III-m-B-12591) pânူ la 882 (SB-III-m-B-12598), de la nr. 889 (SB-IV-m-B-12605) pana la 900 (SB-
IV-m-B-12615) ᗰi 901 (SB-IV-m-A- 12167.02). Ulterior publicူrii Listei Monumentelor Istorice au fost 
clasate sau au primit avizul de clasare, urmând a fi emis OMCC, urmူtoarele imobile din municipiul 
Sibiu:

• casူ, str. Hegel nr. 7 – grupa B; 
• Rectoratul Universitူᘰii “Lucian Blaga”, bd. Victoriei nr. 8-10 – grupa B;
• casa “Partenie Cosma”, bd. Victoriei 25 – grupa B;
• fosta Mူnူstire a Mူicuᘰelor Franciscane, str. Dealului nr. 4-6 – grupa B;
• Tribunalul Sibiu, bd. Victoriei nr. 11 – grupa A;
• casa “Anastasiu Boiu”, str. Zaharia Boiu nr. 27 – grupa B;
• Spitalul CFR, str. Constantin Noica nr. 20 – grupa B;
• linia feratူ îngustူ Sibiu-Agnita-Brူdeni, cu ramificaᘰia Cornူᘰel-Vurpူr – grupa B;
• ansamblul urban  delimitat  de  strူzile  Andrei  ᗠaguna – Dealului – Banatului – bd.   Victoriei.

(2) Pe baza studiilor de fundamentare ᗰi cf. Legii  422/2001 sunt propuse spre clasare ca monument istoric 
imobilele din lista cuprinsူ în Anexa 5 la prezentul regulament.

(3) Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU DETERMINAREA 
ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A VALORII CULTURALE, conform 
directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ Sibiu ᗰi cf. Ordinului MTCT nr. 562/2003 sunt delimitate primar ᗰi 
evidenᘰiate ca unitူᘰi teritoriale de referinᘰူ urmူtoarele zone, pentru care se insituie statutul de Zonူ 
construitူ protejatူ:

ZCP Ansamblul spitalicesc
ZCP Cartierul Guᗰteriᘰa
ZCP Cartierul Iosefin
ZCP Cartierul Turniᗰor Nord
ZCP Centrul Istoric
ZCP Cibin Centru
ZCP Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei
ZCP Mူierimea Porᘰii Turnului
ZCP Muzeul Astra
ZCP Parcelarea Fonn 
ZCP Parcelarea Zimmermann
ZCP Piaᘰa Unirii

(4) Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU DETERMINAREA 
ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A VALORII CULTURALE, conform 
directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ Sibiu ᗰi cf. Ordinului MTCT nr. 562/2003 sunt delimitate primar ᗰi 
evidenᘰiate ca unitူᘰi teritoriale de referinᘰူ urmူtoarele zone, pentru care se recomandူ insituirea 
statutului de Zonူ construitူ protejatူ, ulterior aprobူrii PUG ᗰi a prezentului regulament:

UTR Ansamblul locuinᘰelor CFR 
UTR Ansamblul locuinᘰelor colective – Aleea ᗠelimbူr
UTR Ansamblul locuinᘰelor colective – Mihai Viteazu
UTR Ansamblul locuinᘰelor colective – Strada ᗠtrandului
UTR Arsenal – Steaua Roᗰie
UTR Cartierul Turniᗰor
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UTR Lupeni
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei – Terezian
UTR Parcelarea Drotleff
UTR Parcelarea Mူrူᗰti – Mူrူᗰeᗰti
UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini
UTR Vilele de coastူ

(5) Pentru zonele enumerate la alin.(3) se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru Zone construite 
protejate (PUZCP), conform legii. Aceste documentaᘰii vor respecta Metodologia de elaborare ᗰi 
conᘰinutul-cadru al documentaᘰiilor de urbanism pentru zone construite protejate, aprobatူ prin Ordinul 
MTCT nr. 562/2003.

(6) Pânူ la aprobarea Planurilor urbanistice zonale pentru Zone construite protejate autorizarea lucrူrilor 
de construcᘰii se va face conform prezentului regulament, cu avizul Comisiei Regionale a 
Monumentelor Istorice.

(7) Aprobarea documentaᘰiilor de urbanism de tip Plan urbanistic zonal sau Plan urbanistic de detaliu în 
interiorul unei Zone Construite Protejate inclusူ în alin. (3), anterior aprobူrii unui Plan urbanistic zonal 
pentru Zone Construite Protejate (PUZCP) este interzisူ. 

(8) Intervenᘰiile asupra clူdirilor cu valoare arhitecturalူ, istoricူ, ambientalူ sau memorialူ, chiar dacူ 
acestea nu sunt clasate,  se vor autoriza numai dacူ acestea nu afecteazူ valoarea identificatူ, dupူ 
caz. 

(9) Se recomandူ ca organizarea, desfူᗰurarea ᗰi jurizarea concursurilor de soluᘰii pentru amplasamente 
situate în zone de protecᘰie a monumentelor istorice sau în interiorul zonelor construite protejate sူ se 
facူ în colaborare cu Ministerul Culturii ᗰi Patrimoniului Naᘰional, respectiv a Direcᘰiei Judeᘰene pentru 
Culturူ, Culte ᗰi Patrimoniu Cultural Naᘰional Sibiu.  

ARTICOLUL 7 Zone expuse la riscuri naturale
(1) Zonele de risc sunt delimitate pe planᗰa Reglementူri Urbanistice, aferentူ PUG, pe baza 

documentaᘰiei „Planul de analizူ ᗰi acoperire a riscurilor la nivelul municipiului Sibiu”, elaborat de cူtre 
Serviciul Protecᘰie Civilူ ᗰi PSI din cadrul Primူriei Municipiului Sibiu ᗰi pe baza Studiului de 
fundamentare in domeniul mediului aferent PUG.

(2) Delimitူrile zonelor de risc, precum ᗰi mူsurile care decurg din existenᘰa acestora se vor preciza prin 
intermediul Hူrᘰilor de risc. (cf. L350/2001, art.51)

(3) În perioada necesarူ elaborူrii ᗰi aprobူrii hူrᘰilor de risc, se va respecta Planul de analizူ ᗰi acoperire 
a riscurilor (PAAR) la nivelul municipiului Sibiu, 2008.

(4) Pentru reducerea riscurilor naturale, se recomandူ mူsurile cuprinse în art. 8. Acestea sunt concluzii 
ale studiilor de fundamentare PUG ᗰi sunt în conformitate cu Directiva Cadru Ape, Legislaᘰia românူ 
pentru protecᘰia apelor, Convenᘰia de la Ramsar, Directiva Habitate, Directiva Pူsူri, legislaᘰia românူ 
pentru conservarea biodiversitူᘰii.

(5) Autorizarea executူrii construcᘰiilor sau a amenajူrilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepᘰia 
acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisူ.  

(6) În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înᘰelege: alunecူri de teren, nisipuri 
miᗰcူtoare, terenuri mlူᗰtinoase, scurgeri de torenᘰi, eroziuni, avalanᗰe de zူpadူ, dislocူri de stânci, 
zone inundabile ᗰi altele asemenea, delimitate pe fiecare judeᘰ prin hotူrâre a consiliului judeᘰean, cu 
avizul organelor de specialitate ale administraᘰiei publice. 

(7) Pentru zonele din intravilan marcate pe planᗰa de reglementူri ca prezentând posibile riscuri naturale, 
se instituie interdicᘰie temporarူ de construire pânူ la finalizarea hူrᘰilor de risc. În funcᘰie de 
concluziile studiilor de specialitate, se poate pူstra interdicᘰia de construire, caz în care se vor autoriza 
exclusiv lucrူri în vederea prevenirii producerii dezastrelor ᗰi pe bazူ de Planuri urbanistice zonale 
aprobate conform legii. 

ARTICOLUL 8 Mူsuri concrete pentru zone expuse la riscuri naturale
(1) Pentru Regiunea de podiᗰ a Hârtibaciului (reprezentatူ prin Dealurile Guᗰteritei, Padina Goalူ, Padina 

Tiiᗰelului, colinele spre Fântâna Rece, Valea Fူrmândoala) se vor lua urmူtoarele mူsuri de reducere 
a riscurilor naturale: 

a) realizarea de lucrူri hidrotehnice, forestiere ᗰi agrotehnice, care sူ transforme scurgerea liniarူ în 
nonliniarူ pentru atenuarea intensitူᘰii eroziunii liniare ᗰi în adâncime pe Valea Fူrmândoala, Valea 
Nepindoala, Valea Pe Remeᘰi;

b) colectarea eficientူ a apelor de suprafaᘰူ prin lucrူri agrotehnice ᗰi hidrotehnice;
c) realizarea de lucrူri hidroameliorative, pedoameliorative (nivelare, terasare) pentru îmbunူtူᘰirea 

drenajului natural al substratului;
d) fixarea alunecူrilor prin înfiinᘰarea unor plantaᘰii pomicole noi ᗰi extinderea celor vechi, sau împူduriri;
e) interceptarea izvoarelor de coastူ prin lucrူri de captare (puᘰuri, tubulaturi orizontale), canalizarea la 
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baza versanᘰilor din podiᗰ;
f) eliminarea excesului de apူ, acolo unde este posibil, prin plantarea unei vegetaᘰii forestiere sau 

ierboase care prin consum ᗰi evapotranspiraᘰie sူ elimine supraumezeala;
g) stoparea subminူrii malurilor prin lucrူri de amenajare a versanᘰilor ᗰi malurilor ᗰi reabilitarea forestierူ 

a suprafeᘰelor împူdurite cu Pinus sylvestris de la obârᗰia Vူii Nepindoala;
h) stoparea înaintူrii ᗰi extinderii alunecူrilor prin realizarea unor ziduri de sprijin si contraforturi;
i) însူmânᘰarea cu specii cu talie micူ ᗰi medie, care sူ compactizeze covorul vegetal ierbos ᗰi sူ 

reducူ eroziunea în suprafaᘰူ ᗰi eroziunea liniarူ;
j) reabilitarea suprafeᘰelor cu utilizare pomicolူ din Dealul Guᗰteriᘰa (vechea plantaᘰie de mူr) care se aflူ 

într-un stadiu avansat de degradare ᗰi nu mai poate stabiliza terenul;
k) realizarea de baraje naturale tip gူrduleᘰe împletite pe traectul rigolelor, ravenelor ᗰi ogaᗰelor, care sူ 

diminueze eroziunea în adâncime ᗰi eroziunea regresivူ;
l) interzicerea executူrii arူturilor conform liniei de pantူ ᗰi reconsiderarea agrotehnicilor de lucru;
m) evitarea suprapူᗰunatului în zonele de obârᗰie ale organismelor torenᘰiale Nepindoala, Remetea;
n) evitarea realizူrii de deblee la baza versanᘰilor pentru cူi de comunicaᘰie care faciliteazူ accesul în 

podiᗰ în perimetrul cartierului Guᗰteriᘰa;
o) evitarea ᗰi interzicerea realizူrii de excavaᘰii ᗰi exportူri de material argilos de la baza versanᘰilor în 

Dealul Guᗰteriᘰa;
p) interzicerea extinderii exploatူrii de argilူ pentru fabricarea cူrူmizii în detrimentul suprafeᘰelor 

forestiere;
q) interzicerea construcᘰiilor ᗰi stoparea lor pe versanᘰii vulnerabili la alunecူri de teren ᗰi torenᘰialitate în 

Perimetrul Dealului Guᗰteriᘰa;
r) consolidarea versantului Dealului Guᗰteriᘰa în vederea evitူrii declanᗰူrii de noi procese de prူbuᗰire si 

alunecare care vor fi favorizate de stresul mecanic generat de traficul pe ᗰoseaua de centurူ;
s) monitorizarea continuူ a suprafeᘰelor cu risc la alunecူri de teren, torenᘰialitate, ravenare, creep;
(2) Pentru terasele Cibinului se vor lua urmူtoarele mူsuri de reducere a riscurilor naturale: 
a) atenuarea intensitူᘰii eroziunii liniare ᗰi în adâncime în bazinele hidrografice mici ᗰi pe ravenele ᗰi 

torenᘰii care fragmenteazူ fruntea teraselor în Pူᗰunea Poplaca (Valea Lupului, Valea Cânepei, Valea 
Poplaca, Valea Urzicarilor) prin lucrူri hidrotehnice, forestiere ᗰi agrotehnice, care sူ transforme 
scurgerea liniarူ în nonliniarူ;

b) colectarea eficientူ a apelor de suprafaᘰူ prin lucrူri agrotehnice ᗰi hidrotehnice;
c) îmbunူtူᘰirea drenajului natural al substratului prin lucrူri hidroameliorative, pedoameliorative (nivelare, 

terasare) în arealele afectate de alunecူri de pe frunᘰile de terasူ ᗰi recomandူm fixarea alunecူrilor 
prin împူduriri;

d) interceptarea izvoarelor de terasူ cu debit permanent prin lucrူri de captare (puᘰuri, tubulaturi 
orizontale), canalizarea la baza teraselor;

e) eliminarea excesului de apူ de la nivelul podurilor de terasူ, acolo unde este posibil, prin plantarea 
unei vegetaᘰii forestiere sau ierboase care prin consum ᗰi evapotranspiraᘰie sူ elimine supraumezeala;

f) însူmânᘰarea cu specii cu talie micူ ᗰi medie, care sူ compactizeze covorul vegetal ierbos ᗰi sူ 
reducူ eroziunea în suprafaᘰူ ᗰi eroziunea liniarူ;

g) realizarea de baraje naturale tip gူrduleᘰe împletite pe traectul rigolelor, ravenelor ᗰi ogaᗰelor, care sူ 
diminueze eroziunea în adâncime ᗰi eroziunea regresivူ;

h) evitarea suprapူᗰunatului în zonele de obârᗰie ale organismelor torenᘰiale menᘰionate;
i) limitarea dimensiunilor construcᘰiilor pe versanᘰii vulnerabili la alunecူri de teren ᗰi torenᘰialitate pe 

frunᘰile de terasူ din intravilan ᗰi extravilanul oraᗰului;
j) limitarea dimensiunilor construcᘰiilor supraetajate tip locuinᘰe colective pe frunᘰile de terasူ în perimetrul 

intravilanului;
k) interzicerea supraîncူrcူrii muchiei teraselor (corniᗰe) cu clူdiri;
l) realizarea de canale marginale ᗰi sisteme de canalizare de suprafaᘰူ (ᗰanᘰuri, rigole), mai ales pentru 

strူzile aflate în pantူ, care sူ asigure transferul surplusului de debit spre colectori naturali sau spre 
canale colectoare subterane;

m) interzicerea defriᗰူrilor în scopuri edilitare în aria piemontanူ - Piemontul Cibinului – terasa a treia a 
Cibinului întrucât se predispune terenul la degradare prin alunecူri;

n) realizarea de drenaje de adânc, lucrူri hidroameliorative de colectare ᗰi drenaj subteran (puᘰuri, 
conducte subterane orizontale) care sူ elimine surplusul subteran de umezealူ;

o) optimizarea scurgerii subterane prin redimensionarea canalizူrii în funcᘰie de valoarea asiguratူ a ploii 
la care se adaugူ consumul urban domestic ᗰi industrial;

p) lucrူri antierozionale: agroterasူri, scarificare, afânare adâncူ, lucrူri de nivelare – modelare;
(3) Pentru ᗠesul aluvial Nord Sibiu se vor lua urmူtoarele mူsuri de reducere a riscurilor naturale: 
a) eliminarea excesului de apူ de la nivelul podurilor de terasူ, acolo unde este posibil, prin plantarea 

unei vegetaᘰii forestiere sau ierboase care prin consum ᗰi evapotranspiraᘰie sူ elimine supraumezeala;
b) executarea de canale de drenaj a suprafeᘰelor plane cu exces de umiditate ᗰi reabilitarea celor 
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existente; atenᘰie deosebitူ se va acorda sistemelor de drenaj de suprafaᘰူ deja existente dar 
abandonate dintre ᗠura Micူ ᗰi Viile Sibiului ᗰi din cartierul Lazaret, adâncirea acestor canale pânူ la 
nivelul interceptူrii depozitului acvifer;

c) realizarea de drenaje de adânc, lucrူri hidroameliorative de colectare ᗰi drenaj subteran (puᘰuri, 
conducte subterane orizontale) care sူ elimine surplusul subteran de umezealူ;

d) realizarea unor parcuri - zူvoaie în lungul pâraielor (Valea Hamba, Rozbav, Valea Rusciorului) ᗰi 
canalelor, care sူ exploateze ᗰi sူ redistribuie surplusul de apူ din lunci ᗰi care sူ aibူ ᗰi rolul unui 
culoar verde care traverseazူ oraᗰul;

e) interzicerea depozitူrii deᗰeurilor menajere sau pူmântoase pe pâraielor, care pot fi purtate în albie ᗰi 
pot genera blocaje ale scurgerii.

(4) Pentru lacul Binder se vor lua urmူtoarele mူsuri de reducere a riscurilor naturale:
a) stoparea deversူrilor de ape reziduale ᗰi depozitူrii deᗰeurilor solide în lac;
b) igienizarea lacului ᗰi a malurilor acestuia;
(5) Pentru lunca Cibinului (în zona Câmpuᗰor ᗰi în amonte) se vor lua urmူtoarele mူsuri de reducere a 

riscurilor naturale:
a) îndepူrtarea deᗰeurilor menajere ᗰi din construcᘰii depozitate în zonူ ᗰi prevenirea creeူrii de noi 

depozite de deᗰeuri;
b) refacerea zူvoiului de sူlcii ᗰi arini de-a lungul malurilor Cibinului;
c) pူstrarea liniei malului ᗰi a morfohidrodinamicii naturale a râului (aceasta implicူ interzicerea 

construcᘰiei de diguri, canale de drenaj ᗰi baraje în albia minorူ ᗰi majorူ a Cibinului);
d) pူstrarea bူlᘰilor din albia majorူ a Cibinului;
e) însူmânᘰarea ᗰi supraînsူmânᘰarea (se poate face oricând în perioada aprilie – septambrie) cu specii 

ierboase autohtone specifice locului: Poa pratensis, Festuca pratensis, Dactylis glomerata, Lolium
perene.

(6) Pentru lunca Cibinului (în zona Guᗰteriᘰa ᗰi în aval) se vor lua urmူtoarele mူsuri de reducere a 
riscurilor naturale:

a) îndepူrtarea deᗰeurilor menajere ᗰi din construcᘰii depozitate în zonူ ᗰi prevenirea creူrii de noi 
depozite de deᗰeuri;

b) pူstrarea ᗰi refacerea zူvoiului de sူlcii ᗰi arini de-a lungul malurilor Cibinului;
c) pူstrarea liniei malului ᗰi a morfohidrodinamicii naturale a râului (aceasta implicူ interzicerea 

construcᘰiei de diguri, canale de drenaj ᗰi baraje în albia minorူ ᗰi majorူ a Cibinului).

ARTICOLUL 9 Zone cu riscuri tehnologice ᗰi zone de protecᘰie cu regim special
(1) Autorizarea executူrii construcᘰiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice este interzisူ, cu excepᘰia 

construcᘰiilor ᗰi amenajူrilor care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor 
acestora. 

(2) În sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale 
sau agricole care prezintူ pericol de incendii, explozii, radiaᘰii, surpူri de teren ori de poluare a aerului, 
apei sau solului. 

(3) În zonele de servitute ᗰi de protecᘰie ale sistemelor de alimentare cu energie electricူ, conductelor de 
gaze, apူ, canalizare, cူilor de comunicaᘰie ᗰi altor asemenea lucrူri de infrastructurူ este interzisူ
autorizarea realizူrii construcᘰiilor, altele decât cele aferente lucrူrilor de infrastructurူ.

(4) Autorizarea oricူror construcᘰii pe amplasamente aflate în proximitatea imediatူ sau în interiorul 
zonelor de protecᘰie sau de siguranᘰူ a reᘰelei de transport a energiei electrice LEA 400 kV, LEA 220 kV 
ᗰi/sau a staᘰiei de transformare 400/220/110/20 kV Sibiu Sud, se va face cu condiᘰia obᘰinerii avizului de 
amplasament de la CN Transelectrica - ST Sibiu.  

(5) Zonele care prezintူ riscuri tehnologice, ᗰi zonele de protecᘰie aferente sunt marcate pe planᗰa 
Reglementူri Urbanistice, aferentူ PUG, cf. documentaᘰiei „Planul de analizူ ᗰi acoperire a riscurilor la 
nivelul municipiului Sibiu”, elaborat de cူtre Serviciul Protecᘰie Civilူ ᗰi PSI din cadrul Primူriei 
Municipiului Sibiu ᗰi cf. legislaᘰiei în vigoare. Delimitူrile zonelor de risc, precum ᗰi mူsurile care decurg 
din existenᘰa acestora se vor preciza prin intermediul Hူrᘰilor de risc. (cf. L350/2001, art.51)

(6) Se vor prevedea mူsuri adecvate de protejare a populaᘰiei în dreptul centurii ocolitoare (autostrူzii), cu 
precူdere pe segmentele care traveseazူ cartiere ale oraᗰului, prin lucrူri de protecᘰie antifonicူ ᗰi 
lucrူri de iluminare.
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Capitolul 3 Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii 

ARTICOLUL 10 Parcelarea
(1) Parcelarea reprezintူ divizarea unui lot de teren în douူ sau mai multe loturi. 
(2) In cazurile parcelူrilor se vor avea în vedere cerinᘰele legale privitoare la cazurile în care este necesarူ 

eliberarea certificatului de urbanism. De asemenea în cazul loturilor provenite din dezmembrarea unei 
parcele construite se va verifica la eliberarea autorizaᘰiei de construire încadrarea indicilor urbanistici, a 
procentului de ocupare a terenului ᗰi a coeficientului de utilizare a terenului, în valorile maxim admise, 
atât pe lotul dezmembrat, dar ᗰi prin raportare la suprafaᘰa parcelei înaintea dezmembrူrii ᗰi suprafeᘰele 
totale construite însumate cu suprafeᘰele propuse spre construire  

(3) Reparcelare în sensul prezentului regulament reprezintူ operaᘰiunile care au ca rezultat o altူ împူrᘰire 
a mai multor loturi de teren învecinat, loturile rezultante având destinaᘰii ᗰi/sau forme diferite decât erau 
acestea la momentul iniᘰial. Reparcelarea se realizeazူ prin alipirea ᗰi dezlipirea mai multor parcele de 
teren învecinate, indiferent dacူ acestea sunt construite sau nu. Ea are drept scop realizarea unei mai 
bune împူrᘰiri a terenului în loturi construibile ᗰi asigurarea suprafeᘰelor necesare echipamentelor de 
folosinᘰူ comunူ ᗰi obiectivelor de utilitate publicူ.

(4) Autorizarea executူrii parcelူrilor, a dezmembrူrilor de orice fel ᗰi a reparcelူrilor, în baza prezentului 
regulament, este permisူ numai dacူ pentru fiecare parcelူ în parte se respectူ cumulativ urmူtoarele 
condiᘰii: 

a) front la stradူ de minimum 6 m pentru clူdiri înᗰiruite, minimum 12 m pentru clူdiri cuplate ᗰi 
minimum 20 m pentru clူdiri izolate; 

b) adâncimea parcelei de minumum 25 m pentru clူdiri înᗰiruite ᗰi de minimum 20 m pentru clူdiri 
cuplate ᗰi izolate (recomandabil 25 m).

c) suprafaᘰa parcelei de minimum 150 mp pentru clူdiri înᗰiruite, minimum 250 mp pentru clူdiri 
cuplate (recomandabil 350 mp) ᗰi de minimum 400 mp pentru clူdiri amplasate izolat 
(recomandabil 500 mp); 

d) adâncime mai mare sau cel puᘰin egalူ cu lူᘰimea parcelei.
e) unghiul format de frontul parcelei la stradူ cu fiecare din limitele laterale ale parcelei sူ fie de 

90 de grade. Fac excepᘰie parcelele de colᘰ, în situaᘰiile în care unghiul dintre strူzi este altul 
decât 90 de grade.

(5) Sunt considerate parcele construibile numai parcelele care se încadreazူ în prevederile alin. (2). 
(6) Sunt considerate parcele construibile numai parcelele cu posibilitate doveditူ de branᗰare la reᘰeaua de 

distribuᘰie a apei, la reᘰeaua de canalizare, la reᘰeaua de distribuᘰie a energiei electrice  Autoritatea 
publicူ este în drept ca în cazul în care pentru branᗰare este prevူzutူ o extindere a reᘰelei publice de 
distribuᘰie sူ solicite, anterior autorizူrii construcᘰiei, realizarea efectivူ a extinderii

(7) Operaᘰiunile de reparcelare se vor face numai pe bazူ de Planuri urbanistice zonale aprobate conform 
legii, respectând prevederile Planului urbanistic general ᗰi ale prezentului regulament.

(8) În cadrul operaᘰiunilor de parcelare ᗰi de reparcelare, deᘰinူtorii terenurilor care fac obiectul operaᘰiunii 
vor ceda în beneficiul public terenul necesar realizူrii obiectivelor de utilitate publicူ, conform Planului 
urbanistic general, a prezentului regulament ᗰi a Planurilor urbanistice zonale de parcelare.

(9) Transferurile de proprietူᘰi conf. alin. (6) se vor face fူrူ plata unor despူgubiri, în contul plusului de 
valoare dobândit de proprietူᘰile supuse parcelူrii/reparcelူrii prin procesul de viabilizare.

(10)Suprafeᘰele de teren cedate cf. alin. (6) ᗰi vor trece din domeniul sau proprietatea privatူ a deᘰinူtorilor 
în domeniul public al Primူriei Muncipiului Sibiu.  

(11) Autorizarea parcelူrilor sau dezmembrူrilor se face cu condiᘰia ca, pe parcelele rezultate sူ fie 
respectaᘰi indicii de utilizare a terenului (POT ᗰi CUT) maxim admiᗰi prin prezentul regulament pentru 
zonele în care se aflူ parcelele.  

ARTICOLUL 11 Asigurarea compatibilitူᘰii funcᘰiunilor ᗰi conformarii volumetrice
(1) Utilizူrile admise, utilizူrile admise cu condiᘰionူri ᗰi utilizူrile interzise sunt precizate ᗰi detaliate în 

cadrul reglementူrilor privind zonele ᗰi subzonele funcᘰionale precum ᗰi unitူᘰile teritoriale de referinᘰူ 
cuprinse în prezentul regulament.

(2) Pentru parcelele pe care existူ, la momentul aprobူrii prezentului regulament, utilizူri care nu sunt 
admise prin prezentul regulament, nu sunt permise construcᘰii sau amenajူri care au ca rezultat 
creᗰterea suprafeᘰei utile destinate acestor utilizူri. 

(3) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind utilizarea terenului se face conform 
legii. Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit 
derogူri prin intermediul PUZ sau PUD. (Legea 350/2001 art.32,46).

(4) Conformitatea volumetricူ se realizeazူ prin observarea , aplicarea ᗰi respectarea valorilor maxime ale 
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indicilor urbanistici, adicူ a procentului de ocupare a teritoriului ᗰi a coeficientului de utilizare a 
terenului, precum ᗰi a regimului maxim de înူlᘰime, aᗰa cum aceste valori sunt stabilite prin prezentul 
regulament pentru fiecare unitate teritorialူ de referinᘰူ, zonူ ᗰi subzonူ.

(5) Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului ᗰi regimul de înူlᘰime 
caracterizeazူ construcᘰia. Fiecare dintre aceste valori trebuie sူ fie cel mult egalူ cu valoarea maximူ 
stabilitူ prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament sူ 
conducူ la posibilitatea unei construcᘰii de a atinge în mod simultan valorile maxime permise. 
Constrângerea datူ de cူtre cei doi indici urbanistici împreunူ cu regimul de înူlᘰime este una 
rezultantူ prin restricᘰionarea simultanူ ᗰi comunူ conform valorilor maxim admise.

(6) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind indicii urbanistici se face conform legii. 
Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit 
derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.(legea 350/2001 art.32, 46).

(7) Prin excepᘰie este permisူ autorizarea extinderilor construcᘰiilor existente pe verticalူ, chiar dacူ este 
depူᗰitူ valoarea maximူ a CUT cu cel mult 10%, însူ doar dacူ procentul existent de ocupare a 
terenului nu este mူrit ca urmare a extinderii, iar regimul de înူlᘰime realizat prin extindere respectူ 
cerinᘰele impuse prin prezentul Regulament. Prin construcᘰie existentူ în sensul prezentului articol se 
înᘰeleg acele construcᘰii care existူ fizic la data adoptူrii prezentului act ᗰi sunt evidenᘰiate ca atare în 
documentaᘰiile cadastrale, fiind înscrise în cူrᘰile funciare. 

(8) In cazul edificူrii de noi construcᘰii precedate de desfiinᘰarea de construcᘰii existente se va impune 
respectarea pentru noua construcᘰie a indicilor stabiliᘰi prin prezentul Regulament, chiar dacူ aceste 
valori nu erau respectate înainte de desfiinᘰare.

ARTICOLUL 12 Înူlᘰimea construcᘰiilor
(1) Autorizarea executူrii construcᘰiilor se face cu respectarea regimului maxim de înူlᘰime, respectiv a 

înူlᘰimii maxime admise, stabilite în cadrul reglementူrilor privind unitူᘰile teritoriale de referinᘰူ 
cuprinse în prezentul regulament. În situaᘰiile în care se prevူd atât un regim maxim de înူlᘰime, cât ᗰi 
o înူlᘰime maxim admisူ, aceste condiᘰii trebuie îndeplinite cumulativ.

(2) În condiᘰiile în care caracteristice geotehnice o permit, este admisူ realizarea de subsoluri. Numူrul 
subsolurilor va fi determinat în funcᘰie de necesitူᘰile tehnice ᗰi funcᘰionale.

(3) Este permisူ realizarea de demisoluri, cu excepᘰia cazurilor în care prezentul regulament o interzice.
(4) În sensul prezentului regulament, înᘰelesul termenilor subsol, demisol ᗰi mansardူ este acela cuprins în 

glosarul anexat.
(5) În cadrul reglementူrilor prezentului regulament, înူlᘰimea construcᘰiilor se mူsoarူ de la cota terenului 

natural, înainte de executarea lucrူrilor de construire.
(6) Pentru clူdirile existente la momentul aprobူrii prezentului regulament care depူᗰesc regimul de 

înူlᘰime ᗰi/sau înူlᘰimea maximူ admisူ prin prezentul regulament nu se pot autoriza lucrူri care duc 
la creᗰterea regimului de înူlᘰime sau a înူlᘰimii.  

ARTICOLUL 13 Asigurarea echipူrii edilitare ᗰi evacuarea deᗰeurilor
(1) Autorizarea executူrii construcᘰiilor care, prin dimensiunile ᗰi destinaᘰia lor, presupun cheltuieli de 

echipare edilitarူ ce depူᗰesc posibilitူᘰile financiare ᗰi tehnice ale administraᘰiei publice locale ori ale 
investitorilor interesaᘰi sau care nu beneficiazူ de fonduri de la bugetul de stat este interzisူ. 

(2) Autorizarea executူrii construcᘰiilor poate fi condiᘰionatူ de stabilirea, în prealabil, prin contract, a 
obligaᘰiei efectuူrii, în parte sau total, a lucrူrilor de echipare edilitarူ aferente, de cူtre investitorii 
interesaᘰi. 

(3) În intravilanul municipiului Sibiu nu se admit soluᘰii de alimentare cu apူ ᗰi canalizare în sistem 
individual, cu excepᘰia localitူᘰii componente Pူltiniᗰ. 

(4) În sensul prezentului articol, prin  soluᘰii de echipare edilitarူ în sistem individual se înᘰelege asigurarea 
utilitူᘰilor ᗰi serviciilor edilitare prin construcᘰii ᗰi instalaᘰii realizate ᗰi exploatate pentru un imobil sau un 
grup de imobile.

(5) Autorizarea executူrii construcᘰiilor în zonele de servitute a infrastructurii edilitare, existente sau 
propuse, este interzisူ. .

(6) Se va urmူri limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în reᘰeaua publicူ de canalizare, 
la nivel de parcelူ. În acest sens, se recomandူ realizarea de soluᘰii de colectare, stocare,  infiltrare 
localူ în sol ᗰi evaporare naturalူ a apelor pluviale la nivel de parcelူ. De asemenea se recomandူ 
limitarea sigilူrii suprafeᘰelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte învelitori impermeabile) la 
strictul necesar, în vederea asigurူrii infiltrူrii apelor pluviale în terenul natural.

(7) Fiecare parcelူ va dispune de o platformူ sau de un spaᘰiu interior destinate colectူrii deᗰeurilor 
menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivူ a deᗰeurilor ᗰi accesibile dintr-un drum 
public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clူdiri, în funcᘰie de dimensiuni ᗰi de funcᘰiune.

ARTICOLUL 14 Racordarea la reᘰelele publice de echipare edilitarူ existente
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(1) Autorizarea executူrii construcᘰiilor este permisူ numai dacူ existူ posibilitatea racordူrii de noi 
consumatori la reᘰelele existente de apူ, la instalaᘰiile de canalizare ᗰi de energie electricူ. 

(2) Se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul organelor administraᘰiei publice competente, dacူ 
beneficiarul se obligူ sူ prelungeascူ reᘰeaua existentူ, atunci când aceasta are capacitatea 
necesarူ, sau se obligူ fie sူ mူreascူ capacitatea reᘰelelor publice existente, fie sူ construiascူ noi 
reᘰele.

ARTICOLUL 15 Realizarea de reᘰele edilitare
(1) Extinderile de reᘰele sau mူririle de capacitate a reᘰelelor edilitare publice se pot realiza de cူtre 

investitor sau beneficiar, parᘰial sau în întregime, dupူ caz, în condiᘰiile contractelor încheiate cu 
Consiliul Local ᗰi cu respectarea parametrilor tehnici stabiliᘰi prin Planul urbanistic general. 

(2) Lucrူrile de racordare ᗰi de branᗰare la reᘰeaua edilitarူ publicူ se suportူ în întregime de investitor 
sau de beneficiar. 

(3) Reᘰelele existente de telefonie, comunicaᘰii ᗰi de date (internet, televiziune) vor fi reamplasate subteran. 
(4) Reᘰelele noi de telefonie, comunicaᘰii ᗰi de date (internet, televiziune) vor fi amplasate subteran.
(5) Reᘰelele de distribuᘰie a gazului metan ᗰi racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.
(6) Extinderile de reᘰele, lucrူrile de mူrire a capacitူᘰii ori noile reᘰele construite, indiferent de natura ori 

regimul reᘰelei, sunt grevate de o servitute publicူ, fiind recunoscut dreptul general de racordare la 
aceste reᘰele, în limita capacitူᘰii lor ᗰi cu respectarea condiᘰiilor de exploatare, oricူrei persoane care 
poate dovedi un interes. Investitorul care a realizat extinderea ori noua reᘰea pe cheltuiala sa nu are 
posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori, în limita capacitူᘰii reᘰelei, fiind însူ recunoscut 
dreptul sူu de a obᘰine o platူ proporᘰionalူ cu costul dovedit al lucrူrii suportate de el, dacူ nu existူ 
prevedere contrarူ, ori lucrarea nu devine proprietate publicူ.

ARTICOLUL 16 Amplasarea faᘰူ de aliniament
(1) Amplasarea clူdirilor faᘰူ de aliniament este precizatူ în cadrul reglementူrilor privind zonele ᗰi 

subzonele funcᘰionale precum ᗰi unitူᘰile teritoriale de referinᘰူ cuprinse în prezentul regulament.
(2) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea faᘰူ de aliniament se face 

conform legii ᗰi în condiᘰiile prezentului regulament privind derogူrile. Pentru reglementူrile cu caracter 
definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se admit derogူri prin intermediul PUZ sau 
PUD.(legea 350/2001 art.32, 46)

(3) În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înᘰelege limita dintre proprietatea privatူ ᗰi 
domeniul public. În situaᘰiile în care PUG prevede realinieri, aliniamentul se considerူ cel rezultat în 
urma modificူrii limitei dintre proprietatea privatူ ᗰi domeniul public.

(4) Regulile de amplasare faᘰူ de aliniament se aplicူ tuturor nivelurilor supraterane ale clူdirilor, inclusiv 
demisolurilor ᗰi pူrᘰilor subsolurilor care depူᗰesc cota exterioarူ amenajatူ a terenului pe aliniament. 
Sunt admise depူᗰiri locale ale limitelor de retragere faᘰူ de aliniament, cu respectarea urmူtoarelor 
condiᘰii:

a) terasele, balcoanele sau bovindourile vor putea depူᗰi limita retragerii faᘰူ de aliniament cu 
maxim 1,20 m ;

b) în cazul clူdirilor alipite limitelor laterale ale parcelelor,  terasele, balcoanele sau bovindourile 
vor pူstra o distanᘰူ minimူ de 2 m faᘰူ de limitele laterale ale parcelei (marginile faᘰadei), iar 
cota inferioarူ a elementelor lor constructive se va afla la o înူlᘰime minimူ de 3,5 m faᘰူ de 
cota de cူlcare exterioarူ din zona aliniamentului;

c) bovindourile, respectiv balcoanele închise vor ocupa, în elevaᘰie, o suprafaᘰူ maximူ 
echivalentူ cu 50% din suprafaᘰa faᘰadei.  

(5) Se vor respecta realinierile stabilite prin PUG ᗰi figurate pe planᗰa de reglementူri.

ARTICOLUL 17 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Condiᘰiile de amplasare a clူdirilor unele faᘰူ de altele în interiorul aceleiaᗰi parcele este precizatူ în 

cadrul reglementူrilor privind zonele ᗰi subzonele funcᘰionale precum ᗰi unitူᘰile teritoriale de referinᘰူ 
cuprinse în prezentul regulament.

(2) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clူdirilor unele faᘰူ de 
altele în interiorul aceleiaᗰi parcele se stabileᗰte pe bazူ de planuri urbanistice de detaliu, dacူ 
prevederile privind zona sau subzona funcᘰionalူ sau unitatea teritorialူ de referinᘰူ nu dispun altfel.

(3) Autorizarea executူrii construcᘰiilor este permisူ numai dacူ se respectူ distanᘰele minime necesare 
intervenᘰiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza normativelor în vigoare. 

ARTICOLUL 18 Parcaje
(1) Autorizarea executူrii construcᘰiilor care, prin destinaᘰie, necesitူ spaᘰii de parcare se emite numai 

dacူ se asigurူ realizarea acestora în interiorul parcelei pentru care se solicitူ autorizaᘰia de 
construire. 
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(2) Indiferent de zona în care este situat terenul, parcajele la sol nu vor fi realizate la mai puᘰin de 1 m  faᘰူ 
de limitele laterale ᗰi limita posterioarူ a parcelei.

(3) În cazul imposibilitူᘰii tehnice a asigurူrii, în interiorul parcelei, a spaᘰiilor de parcare prevူzute prin 
prezentul regulament, sau în cazul existenᘰei unor restricᘰii privind realizarea de spaᘰii de parcare, se va 
dovedi asigurarea parcajelor în urmူtoarele condiᘰii:

a) solicitantul va face dovada asigurူrii spaᘰiilor de parcare pe o altူ parcelူ aflatူ la o distanᘰူ 
mai micူ decât 250 m faᘰူ de parcela pentru care se solicitူ autorizaᘰia de construire, cu 
condiᘰia pူstrူrii necesarului minim de spaᘰii de parcare pe a doua parcelူ, cf. prezentului 
regulament;

b) solicitantul va concesiona sau va achiziᘰiona spaᘰiile de parcare din spaᘰiile publice de parcare 
existente sau în curs de realizare, aflat la o distanᘰူ mai micူ decât 250 m faᘰူ de parcela 
pentru care se solicitူ autorizaᘰia de construire;

(4) Numူrul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate în condiᘰiile alin. (1) se stabileᗰte în funcᘰie 
de destinaᘰia ᗰi de capacitatea construcᘰiei, conform specificaᘰiilor din cadrul reglementူrilor zonelor ᗰi 
subzonelor funcᘰionale precum ᗰi a unitူᘰilor teritoriale de referinᘰူ cuprinse în prezentul regulament ᗰi 
conform Anexei 2 la prezentul regulament.

(5) Autorizarea executူrii construcᘰiilor destinate parcူrii autovehiculelor (parcaje multietajate, subterane 
sau supraterane sau a parcajelor colective multietajate aferente zonelor rezidenᘰiale) se face pe baza 
documentaᘰiilor de urbanism de tip Plan urbanistic zonal sau Plan urbanistic de detaliu, aprobate 
conform legii.

(6) Se vor asigura spaᘰii destinate depozitူrii bicicletelor, conform Anexei 2 la prezentul regulament.

ARTICOLUL 19 Spaᘰii verzi
(1) Autorizaᘰia de construire va conᘰine obligaᘰia menᘰinerii sau creူrii de spaᘰii plantate, în funcᘰie de

destinaᘰia ᗰi de capacitatea construcᘰiei, conform specificaᘰiilor din cadrul reglementူrilor unitူᘰilor 
teritoriale de referinᘰူ cuprinse în prezentul regulament. 

(2) În sensul prezentului regulament, înᘰelesul termenului spaᘰii verzi de folosinᘰူ comunူ este cel cuprins 
în glosarul anexat. Formula de calcul a necesarului minim de spaᘰii verzi de folosinᘰူ comunူ pentru 
locuinᘰe se bazeazူ pe legislaᘰia în vigoare ᗰi pe datele statistice rezultate din recensူmântul populaᘰiei 
municipiului Sibiu din 2002:

 (Auap / Acap x 100) x (Aucm / Auap x 100)    
SV = Acn x Nnl x  --------------------------------------------------------  x Nv / 100 = (Acn x Nnl) x 9,7%   

Sml

SV = SCD locuinᘰe  x  9,7% 

Acn – Aria construitူ a unui nivel de locuinᘰe.  
Nnl – Numူrul de niveluri ocupate de locuinᘰe
Auap – Aria utilူ medie a apartamentelor, conform Legii 114/1996, Anexa 1 – Exigenᘰe minimale pentru locuinᘰe, punctul B 

– Suprafeᘰe minimale. Valoarea indicelui este 78,25 mp.
Acap – Aria construitူ medie a apartamentelor, conform Legii 114/1996, Anexa 1 – Exigenᘰe minimale pentru locuinᘰe, 

punctul B – Suprafeᘰe minimale. Valoarea indicelui este 121,50 mp.
Aucm – Aria utilူ medie a camerelor de locuit (camere de zi, dormitoare, locuri de luat masa), conform Legii 114/1996, 

Anexa 1 – Exigenᘰe minimale pentru locuinᘰe, punctul B – Suprafeᘰe minimale. Valoarea indicelui este 51,37 mp.
Sml – Suprafaᘰa medie de locuinᘰူ care revine unei persoane din municipiulu Sibiu, conform recensူmântului populaᘰiei 

mun. Sibiu din 2002. La calculul acestei suprafeᘰe se iau în considerare camerele de locuit (camere de zi, 
dormitoare, locuri de luat masa). Valoarea rezultatူ a indicelui Sml este 15 mp.

Nv – Necesarul minim de locuri de joacူ ᗰi spaᘰii verzi de folosinᘰူ generalူ pentru clူdiri de locuinᘰe, raportat la numူtul 
de locuitori, conform Ordinului nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienူ ᗰi a recomandူrilor privind mediul 
de viaᘰူ al populaᘰiei, Art. 3, lit. b ᗰi d.. Valoarea acestui indice este de 3,5 mp / locuitor.

SCD – Suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ: suma suprafeᘰelor desfူᗰurate a tuturor planᗰeelor. Nu se iau în calculul 
suprafeᘰei construite desfူᗰurate: suprafaᘰa subsolurilor cu înူlᘰimea liberူ de pânူ la 1,80 m, suprafaᘰa
subsolurilor cu destinaᘰie strictူ pentru gararea autovehiculelor, spaᘰiile tehnice sau spaᘰiile destinate protecᘰiei
civile, suprafaᘰa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise ᗰi neacoperite, teraselor ᗰi copertinelor necirculabile, 
precum ᗰi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintူ, scူrile exterioare, trotuarele de 
protecᘰie (Legea 350/2001).

(3) În cazurile în care, din motive bine întemeiate, nu este posibilူ asigurarea spaᘰiilor plantate prevူzute 
prin prezentul regulament la nivel de parcelူ, solicitantul autorizaᘰiei de construire va participa la 
asigurarea terenului necesar amenajူrii de spaᘰii verzi publice într-o zonူ cât mai apropiatူ parcelei în 
cauzူ, în suprafaᘰူ egalူ cu diferenᘰa dintre necesarul minim pe parcelူ ᗰi suprafaᘰa realizatူ pe 
parcelူ, numai cu acordul administraᘰiei publice locale. 

(4) Vegetaᘰia înaltူ maturူ va fi protejatူ ᗰi pူstratူ pe toatူ suprafaᘰa municipiului, conform condiᘰiilor 
prevူzute la nivelul zonelor ᗰi subzonelor funcᘰionale precum ᗰi a unitူᘰilor teritoriale de referinᘰူ. În 
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acest sens, documentaᘰiile de urbanism (PUZ ᗰi PUD) vor consemna în cadrul planᗰei „Situaᘰia 
existentူ, difuncᘰionalitူᘰi” poziᘰia exactူ, esenᘰa ᗰi circumferinᘰa trunchiului pentru arborii maturi 
existenᘰi în zona de studiu. Proiectele pentru autorizarea lucrူrilor de construire (D.T.A.C.) vor cuprinde 
în planul de situaᘰie poziᘰia exactူ, esenᘰa ᗰi circumferinᘰa trunchiului pentru arborii maturi existenᘰi pe 
parcelူ, inclusiv a celor propuᗰi pentru tူiere, precum ᗰi poziᘰia exactူ ᗰi esenᘰa pentru arborii propuᗰi 
spre plantare prin proiect. Prin arbori maturi se înᘰelege, în sensul prezentului regulament, arborii a 
cူror trunchi, mူsurat la 1 m deasupra solului, are o circumferinᘰူ egalူ sau mai mare decât 50 cm.

(5) Intervenᘰiile asupra vegetaᘰiei din zonele de protecᘰie a monumentelor ᗰi din zonele construite protejate 
se vor face numai cu acordul Direcᘰiei Judeᘰene pentru Culturူ, Culte ᗰi Patrimoniu Cultural Naᘰional
Sibiu.

(6) La realizarea strူzilor noi, precum ᗰi la reabilitarea strူzilor pe care nu existူ plantaᘰii, se vor planta 
arbori, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:

a) poziᘰiile, sistemul de plantare ᗰi esenᘰa arborilor vor fi stabilite prin documentaᘰiile 
tehnice;

b) arborii vor avea un numူr minim de trei replantူri în pepinierူ;
c) arborii vor avea înူlᘰimea minimူ de 2,50 m; 
d) arborii vor avea circumferinᘰa minimူ a trunchiului de 14 cm (mူsuratူ la un metru 

deasupra solului);
e) distanᘰa minimူ între axa trunchiului ᗰi poziᘰia reᘰelelor edilitare va fi de 1,5 m.

(7) Pentru realizarea spaᘰiilor verzi publice se recomandူ înscrierea acestora în cadrul Programului 
naᘰional de imbunူtူᘰire a calitူᘰii mediului prin realizarea de spaᘰii verzi in localitူᘰi, program aprobat 
prin Legea 343/2007.

ARTICOLUL 20 Aspectul exterior al construcᘰiilor
(1) Autorizarea executူrii construcᘰiilor este permisူ numai dacူ aspectul lor exterior nu contravine 

reglementူrilor privind unitူᘰile teritoriale de referinᘰူ cuprinse în prezentul regulament sau prevederilor 
Art. 32 al Regulamentului General de Urbanism. 

(2) În interiorul Zonelor Construite Protejate propuse sau a zonelor unde existူ recomandarea de instituire 
a statutului de Zonူ Construitူ Protejatူ este interzisူ utilizarea finisajelor exterioare de culori 
stridente. 

ARTICOLUL 21 Împrejmuiri
(1) Dacူ reglementူrile privind unitူᘰile teritoriale de referinᘰူ nu prevူd altfel, împrejmuirile orientate spre 

spaᘰiul public vor avea un soclu opac cu înူlᘰimea maximူ de 80 cm ᗰi o parte transparentူ, realizatူ 
din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcᘰii ᗰi care permite 
pူstrunderea vegetaᘰiei. Înူlᘰimea maximူ a împrejmuirilor va fi de 2,2 m.  Împrejmurile vor putea fi 
dublate de garduri vii.

(2) Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componenᘰa împrejmurilor 
orientate spre spaᘰiul public (garduri prefabricate din beton). 

(3) Porᘰile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.
(4) Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clူdirilor aflate pe parcelူ. 

ARTICOLUL 22 Accese carosabile
(1) Autorizarea executူrii construcᘰiilor este permisူ numai dacူ existူ posibilitူᘰi de acces la drumurile 

publice, direct sau prin servitute, conform destinaᘰiei construcᘰiei. Caracteristicile acceselor la drumurile 
publice trebuie sူ permitူ intervenᘰia mijloacelor de stingere a incendiilor. 

(2) În mod excepᘰional se poate autoriza executarea construcᘰiilor fူrူ îndeplinirea condiᘰiilor prevူzute la 
alin. (1), cu avizul unitူᘰii teritoriale de pompieri. 

(3) Numူrul ᗰi configuraᘰia acceselor prevူzute la alin. (1) se determinူ conform anexei nr.4 la 
Regulamentul General de Urbanism. 

(4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului ᗰi autorizaᘰiei speciale de construire, 
eliberate de administratorul acestora. 

ARTICOLUL 23 Accese pietonale ᗰi piste pentru bicicliᗰti
(1) Autorizarea executူrii construcᘰiilor ᗰi a amenajူrilor de orice fel este permisူ numai dacူ se asigurူ 

accese pietonale, potrivit importanᘰei ᗰi destinaᘰiei construcᘰiei. 
(2) În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înᘰelege cူile de acces pentru pietoni, dintr-un 

drum public, care pot fi: trotuare, alei, strူzi pietonale, pieᘰe pietonale, precum ᗰi orice cale de acces 
public pe terenuri proprietate publicူ sau, dupူ caz, pe terenuri proprietate privatူ grevate de servitutea 
de trecere publicူ, potrivit legii sau obiceiului. 

(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât sူ permitူ circulaᘰia persoanelor cu handicap ᗰi care 
folosesc mijloace specifice de deplasare. 
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(4) La reabilitarea strူzilor având ampriza mai mare sau egalူ cu 14 m, se vor introduce piste pentru 
bicicliᗰti cu sens dublu având lူᘰimea minimူ de 1 m pentru fiecare sens. Se recomandူ separarea 
fizicူ a pistelor pentru bicicliᗰti faᘰူ de partea carosabilူ. 

(5) La reabilitarea strူzilor având ampriza mai micူ decât 14 m se vor introduce, numai în funcᘰie de 
posibilitူᘰi, piste pentru bicicliᗰti cu sens dublu având lူᘰimea minimူ de 1 m pentru fiecare sens. 

ARTICOLUL 24 Orientarea faᘰူ de punctele cardinale
(1) Autorizarea executူrii construcᘰiilor se face, atunci când este posibil, cu respectarea condiᘰiilor ᗰi a 

recomandူrilor de orientare faᘰူ de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la Regulamentul General 
de Urbanism. 

(2) Fac excepᘰie de la prevederile aliniatului (1) construcᘰiile amplasate în interiorul Zonelor Construite 
Protejate, a cူror orientare este în primul rând determinatူ de specificitူᘰi culturale ᗰi istorice de 
amplasare ᗰi de configurare.  

ARTICOLUL 25 Lucrူri de utilitate publicူ
(1) Autorizarea executူrii altor construcᘰii pe terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare a 

teritoriului sau în Planul urbanistic general, pentru realizarea de lucrူri de utilitate publicူ, este 
interzisူ. Prin lucrူri de utilitate publicူ se înᘰeleg acele lucrူri care sunt definite astfel prin art. 6 din 
legea 33/1994

(2) Autorizarea executူrii lucrူrilor de utilitate publicူ se face pe baza documentaᘰiei de urbanism sau de 
amenajare a teritoriului, aprobatူ conform legii.

(3) Drumurile ᗰi cူile de acces care sunt prevူzute astfel în documentaᘰiile de urbanism vor fi deschise 
circulaᘰiei ᗰi accesului publicului indiferent de regimul de proprietate asupra terenului, acestea fiind 
afectate de o servitute publicူ

(4) Suprafeᘰele de teren prevူzute în documentaᘰiile urbanistice aprobate ca fူcând obiectul cedူrii în 
proprietate publicူ vor fi afectate folosinᘰei publice chiar dacူ  încူ nu au fost realizate toate actele 
necesare trecerii acestor suprafeᘰe în proprietatea municipiului

(5) Sunt drumuri ᗰi/sau cူi de acces rezervate accesului privat doar acele suprafeᘰe care îndeplinesc 
cumulativ cerinᘰa de a se afla în proprietatea exclusivူ a uneia sau mai multor proprietari persoane 
private ᗰi care sူ fie prevူzute în mod expres ca atare în planurile urbanistice zonale.

ARTICOLUL 26 Construcᘰii cu funcᘰiuni generatoare de riscuri tehnologice
(1) Autorizarea executူrii construcᘰiilor care, prin natura ᗰi destinaᘰia lor, pot genera riscuri tehnologice se 

face numai pe baza unui studiu de impact elaborat ᗰi aprobat conform prevederilor legale. 
(2) Lista categoriilor de construcᘰii generatoare de riscuri tehnologice este cea aprobatူ prin Ordinul 

nr.1.587 din 25 iulie 1997.

ARTICOLUL 27 Amplasarea faᘰူ de drumuri publice
(1) În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraᘰiei 

publice: 
a) construcᘰii ᗰi instalaᘰii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreᘰinere ᗰi de exploatare; 
b) parcaje, garaje ᗰi staᘰii de alimentare cu carburanᘰi ᗰi resurse de energie (inclusiv funcᘰiunile lor 

complementare: magazine, restaurante etc.); 
c) conducte de alimentare cu apူ ᗰi de canalizare, sisteme de transport gaze, ᘰiᘰei sau alte 

produse petroliere, reᘰele termice, electrice, de telecomunicaᘰii ᗰi infrastructuri ori alte instalaᘰii 
sau construcᘰii de acest gen.

(2) În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înᘰelege ampriza, fâᗰiile de siguranᘰူ ᗰi 
fâᗰiile de protecᘰie.

(3) Autorizarea executူrii construcᘰiilor cu diferite funcᘰiuni, altele decât cele enumerate la alin.(1), este 
permisူ, cu respectarea zonelor de protecᘰie a drumurilor delimitate conform legii.

(4) Autorizarea construcᘰiilor în zonele rezervate pentru lူrgirea amprizei strူzilor (realiniere), strူpungeri 
de strူzi ᗰi realizarea de strူzi noi, prevူzute de Planul urbanistic general ᗰi marcate ca atare pe 
planᗰa Reglementူri Urbanistice, este interzisူ. 

(5) În cazul mူsurilor de lူrgire a amprizei strူzilor prevူzute de Planul urbanistic general ᗰi marcate pe 
planᗰa Reglementူri Urbanistice, poziᘰia noului aliniament precum ᗰi retragerea minimူ a construcᘰiilor 
faᘰူ de acesta se vor preciza în Certificatul de Urbanism. 

(6) Strူzile noi, strူpungerile de strူzi, lူrgirile strူzilor existente vor respecta amprizele ᗰi profilele 
stabilite prin PUG, înscrise în planᗰa Reglementူri Urbanistice, conform Anexei nr. 6 la prezentul 
regulament .

ARTICOLUL 28 Amplasarea faᘰူ de cူi ferate 
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(1) La data adoptူrii prezentului act zona de protecᘰie ᗰi zona de siguranᘰူ a cူilor ferate este 
reglementatူ de OUG 12/1998

(2) Se interzice amplasarea de construcᘰii în zona de siguranᘰူ a infrastructurii feroviare altele decât cele 
necesare pentru amplasarea instalaᘰiilor de semnalizare ᗰi de siguranᘰa circulaᘰiei ᗰi a celorlalte 
instalaᘰii de conducere operativူ a circulaᘰiei trenurilor, precum ᗰi a instalaᘰiilor ᗰi lucrူrilor de protecᘰie a 
mediului 

(3) În zona de protecᘰie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, numai cu avizul Ministerului Dezvoltူrii 
Regionale ᗰi a Locuinᘰei:

a) construcᘰii ᗰi instalaᘰii aferente exploatူrii ᗰi întreᘰinerii liniilor de cale feratူ; 
b) construcᘰii ᗰi instalaᘰii pentru exploatarea materialului rulant ᗰi a mijloacelor de restabilire a 

circulaᘰiei; 
c) instalaᘰii fixe pentru tracᘰiune electricူ; 
d) instalaᘰii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicaᘰii, transmisiuni de 

date ᗰi construcᘰiile aferente acestora. 
(4) Construcᘰiile care se amplaseazူ în zona de protecᘰie a infrastructurii feroviare situatူ în intravilan se 

autorizeazူ numai cu avizarea prealabilူ de cူtre Compania Naᘰionalူ de Cူi Ferate C.F.R. - S.A. ᗰi al 
Ministerului Transporturilor ᗰi Infrastructurii.

(5) Zona de protecᘰie este marcatူ pe planᗰa Reglementူri Urbanistice.  
(6) Lucrူrile de investiᘰii ale agenᘰilor economici ᗰi ale instituᘰiilor publice, care afecteazူ zona de protecᘰie 

a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul Companiei Naᘰionale de Cူi Ferate C.F.R. -
S.A. ᗰi al Ministerului Transporturilor ᗰi Infrastructurii, ᗰi anume: 

a) cူi ferate industriale; 
b) lucrူri hidrotehnice; 
c) traversarea cူii ferate de cူtre drumuri prin pasaje denivelate; 
d) subtraversarea liniilor de cale feratူ de reᘰele de telecomunicaᘰii, energie electricူ, conducte 

sub presiune de apူ, gaze, produse petroliere, termotehnologice ᗰi canale libere. 
(7) În zona de protecᘰie a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic: 

a) amplasarea oricူror construcᘰii, depozite de materiale sau înfiinᘰarea de plantaᘰii care împiedicူ 
vizibilitatea liniei ᗰi a semnalelor feroviare; 

b) efectuarea oricူror lucrူri care, prin natura lor, ar provoca alunecူri de teren, surpူri sau ar 
afecta stabilitatea solului prin tူierea copacilor, extragerea de materiale de construcᘰii sau care 
modificူ echilibrul pânzei freatice subterane; 

c) depozitarea necorespunzူtoare de materiale, substanᘰe sau deᗰeuri care contravin normelor de 
protecᘰie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii cူilor ferate române, a 
zonei de protecᘰie a infrastructurii cူilor ferate române, precum ᗰi a condiᘰiilor de desfူᗰurare 
normalူ a traficului. 

(8) Amenajူrile ᗰi instalaᘰiile de manipulare, de transvazare sau de depozitare a materialelor, substanᘰelor 
sau deᗰeurilor prevူzute la alin. (6) se pot realiza pe bazူ de studii privind implicaᘰiile asupra activitူᘰii 
feroviare ᗰi de mediu executate de unitူᘰi de proiectare autorizate, pe baza avizului Companiei 
Naᘰionale de Cူi Ferate C.F.R. S.A. ᗰi cu autorizaᘰia Ministerului Transporturilor ᗰi Infrastructurii. 

(9) Cedarea, transferul, ocuparea temporarူ sau definitivူ a terenului din patrimoniul Companiei Naᘰionale 
de Cူi Ferate C.F.R. - S.A., pentru lucrူrile de interes public, atât în intravilan cât ᗰi în extravilan, se fac 
numai cu avizul Companiei Naᘰionale de Cူi Ferate C.F.R. - S.A. ᗰi al Ministerului Transporturilor ᗰi 
Infrastructurii. 

ARTICOLUL 29 Amplasarea faᘰူ de aeroporturi
Autorizarea executူrii construcᘰiilor în zonele de siguranᘰူ ale aeroportului stabilite conform legii se 
face cu avizul conform al Ministerului Transporturilor ᗰi Infrastructurii. 
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Capitolul 4 Intrarea în vigoare ᗰi reglementarea situaᘰiilor tranzitorii

ARTICOLUL 30 Intrarea în vigoare
(1) Prezentul regulament produce efecte ᗰi devine obligatoriu potrivit art. 49 legea 215/2001 prin aducerea 

la cunoᗰtinᘰူ publicူ. 
(2) Prezentul regulament înlocuieᗰte Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbansitic General al 

Muncipiului Sibiu 1999.

ARTICOLUL 31 Reglementarea situaᘰiilor tranzitorii
(1) Odatူ cu aprobarea prezentului regulament nu va mai fi aprobat un nou Plan Urbanistic Zonal cu 

regulament aferent ori Plan Urbanistic de Detaliu decât în cazul ᗰi cu observarea prevederilor 
prezentului Regulament ᗰi a planului Urbanistic General.

(2) Autorizaᘰiile emise anterior intrူrii în vigoare a prezentului regulament produc efecte pe toatူ perioada 
de valabilitate a autorizaᘰiei. In cazul cererilor de prelungire a valabilitူᘰii autorizaᘰiilor emise anterior, 
autoritatea publicူ va avea în vedere, la soluᘰionarea unei astfel de cereri ᗰi existenᘰa sau nu a unor 
diferenᘰe majore între prescripᘰiile prezentului regulament ᗰi indicii urbanistici ori caracteristicile 
relevante ale construcᘰiilor aprobate.

(3) Odatူ cu intrarea în vigoare a prezentului regulament toate prevederile contrare din Planurile 
urbanistice zonale, din regulamentele aferente lor ᗰi Planurile urbanistice de detaliu, îᗰi pierd 
aplicablitatea. Prin excepᘰie nu îᗰi pierd aplicabilitatea ᗰi se vor avea în vedere la eliberarea 
autorizaᘰiilor acele planuri urbanistice ᗰi acele reglementူri din aceste planuri, care deᗰi contrare 
prezentului regulament au intrat în circuitul civil prin înregistrarea anterioarူ a cererii de eliberare a 
autorizaᘰiei de construire.
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Partea III.
ZONIFICAREA FUNCᘠIONALဠ A MUNICIPIULUI SIBIU. 

UNITဠᘠI TERITORIALE DE REFERINᘠဠ. 

ARTICOLUL 32 Lista zonelor funcᘰionale, subzonelor funcᘰionale ᗰi a UTR 
(1) Planul urbanistic general al municipiului Sibiu stabileᗰte urmူtoarele zone ᗰi subzone funcᘰionale, 

precum ᗰi unitူᘰi teritoriale de referinᘰူ: 

ZONE ᗠI SUBZONE FUNCᘠIONALE CONSTITUITE 

L Locuire

L1u Locuinᘰe cu regim redus de înူlᘰime dispuse pe un parcelar de tip urban

L1p Locuinᘰe cu regim redus de înူlᘰime dispuse pe un parcelar de tip periferic

L1r Locuinᘰe cu regim redus de înူlᘰime cu caracter rural

L1i Locuinᘰe cu regim redus de înူlᘰime dipuse pe parcele izolate în interiorul 
ansamblurilor de locuinᘰe colective 

Lv Case de vacanᘰူ

L3 Locuinᘰe cu regim mediu de înူlᘰime

Lcd Ansambluri de locuinᘰe colective realizate înainte de 1990, în sistem urbanistic deschis

Lci Ansambluri de locuinᘰe colective realizate înainte de 1990, în sistem urbanistic închis

M  Zonူ mixtူ

C Zonူ centralူ în exteriorul Zonei Construite Protejate

C Zonူ centralူ în exteriorul Zonei Construite Protejate

Cc Centru de cartier

Is Zonူ de instituᘰii ᗰi servicii 

Is Zonူ de instituᘰii ᗰi servicii

IsP Zonူ de insituᘰii ᗰi servicii publice

IsT Zonူ de insituᘰii ᗰi servicii turistice

G Zonူ de gospodူrire comunalူ

G Zonူ de gospodူrire comunalူ

E Zonူ de activitူᘰi economice

Et Zonူ de activitူᘰi economice cu caracter terᘰiar
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Ei Zonူ de activitူᘰi economice cu caracter industrial 

ED Zonူ de construcᘰii aferente lucrူrilor edilitare

ED Zonူ de construcᘰii aferente lucrူrilor edilitare

S Zonူ cu destinaᘰie specialူ

S Zonူ cu destinaᘰie specialူ

T Zonူ de cူi de comunicaᘰie

Tr Zonူ de circulaᘰie rutierူ ᗰi amenajူri aferente

Ta Zonူ de circulaᘰie aerianူ ᗰi amenajူri aferente

Tf Zonူ de circulaᘰie feroviarူ ᗰi amenajူri aferente

Tfu Zonူ de circulaᘰie feroviarူ rezervatူ trenului urban 

A Zonူ de unitူᘰi ᗰi terenuri agricole în intravilan

A Zonူ de unitူᘰi ᗰi terenuri agricole în intravilan

V Zonူ verde

Va Zonူ verde cu rol de agrement sau sport

Vt Zonူ verde cu caracter tematic

Vs Zonူ verde cu rol de complex sportiv

Ve Zonူ verde de protecᘰie a apelor sau cu rol de coridor ecologic

P Zonူ verde cu rol de protecᘰie faᘰူ de infrastructura majorူ

Pa Pူduri 
Împူduriri cu rol de stabilizare a versanᘰilor, cu rol de protecᘰie sau de compensaᘰie ecologicူ

ZONE DE RESTRUCTURARE

Ri Zonူ de restructurare a suprafeᘰelor industriale, feroviare sau de gospodူrire comunalူ

RiM Zonူ mixtူ

RiC Zonူ centralူ

RiIs Insituᘰii servicii

RiL3 Locuinᘰe cu regim de înူlᘰime mediu

Rr Zonူ de restructurare a parcelarului rezidenᘰial

RrM Zonူ mixtူ

ZONE DE URBANIZARE

UL1 Locuinᘰe cu regim redus de înူlᘰime

UL3 Locuinᘰe cu regim mediu de înူlᘰime
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UM Zonူ mixtူ

UC Zonူ centralူ în exteriorul Zonei Construite Protejate

UIs Zonူ de instituᘰii ᗰi servicii 

UIsP Zonူ de instituᘰii ᗰi servicii publice

UEimmZonူ de activitူᘰi economice – sector IMM

UEt Zonူ de activitူᘰi economice cu caracter comercial

UEi Zonူ de activitူᘰi economice cu caracter industrial

UTfu Zonူ de circulaᘰie feroviarူ ᗰi amenajူri aferente rezervatူ trenului urban

UTp Zonူ de circulaᘰie pietonalူ

UVa Zonူ verde cu rol de agrement sau sport

UVt Zonူ verde cu caracter tematic

UVs Zonူ verde cu rol de complex sportiv

UVe Zonူ verde de protecᘰie a apelor sau cu rol de coridor ecologic

UNITဠᘠI TERITORIALE DE REFERINᘠဠ CU REGLEMENTဠRI SPECIFICE 

UTR Ansamblul locuinᘰelor CFR

UTR Ansamblul locuinᘰelor colective – Aleea ᗠelimbူr

UTR Ansamblul locuinᘰelor colective – Mihai Viteazu

UTR Ansamblul locuinᘰelor colective – Strada ᗠtrandului

UTR Arsenal – Steaua Roᗰie

UTR Balanᘰa

UTR Baza hipicူ Vasile Aaron

UTR Cartierul Turniᗰor

UTR Lacul lui Binder

UTR Lupeni

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei – Terezian

UTR Parcelarea Drotleff

UTR Parcelarea Mူrူᗰti – Mူrူᗰeᗰti

UTR Siretului

UTR Tropinii Noi 

UTR Vilele de coastူ
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UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE

ZCP Ansamblul spitalicesc

ZCP Cartierul Guᗰteriᘰa

ZCP Cartierul Iosefin

ZCP Cartierul Turniᗰor Nord

ZCP Centrul Istoric

ZCP Cibin Centru

ZCP Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei

ZCP Mူierimea Porᘰii Turnului

ZCP Muzeul Astra

ZCP Parcelarea Fonn

ZCP Parcelarea Zimmermann

ZCP Piaᘰa Unirii
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Partea IV.
PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCᘠIONALE, SUBZONELOR 
FUNCᘠIONALE ᗠI UNITဠᘠILOR TERITORIALE DE REFERINᘠဠ DIN 

INTRAVILANUL MUNICIPIULUI SIBIU

ARTICOLUL 33 Reglementူri pentru intravilanul municipiului Sibiu 
(1) Planul urbanistic general al municipiului Sibiu stabileᗰte urmူtoarele reglementူri, la nivelul zonelor 

funcᘰionale, a subzonelor funcᘰionale ᗰi a unitူᘰilor teritoriale de refrinᘰူ: 
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L1u  Locuinᘰe cu regim redus de înူlᘰime dipuse pe un parcelar 
de tip urban 
P+1+M / P+1+R / D+P+M / D+P+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona este caracterizatူ de funcᘰiunea rezidenᘰialူ de densitate micူ (predominant locuinᘰe unifamiliale), de
parcelarul omogen rezultat al unor operaᘰiuni de urbanizare ᗰi de regimul de construire izolat, dat de 
dimensiunile medii ale fronturilor la stradူ.

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

În cazul elaborူrii PUZ, se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:
• teritoriul minim care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va 

fi dat de suprafaᘰa care include pateul urban (insula) care conᘰine parcela care 
genereazူ PUZ ᗰi pateul urban (insula) aflat pe frontul opus parcelei care 
genereazူ PUZ.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publicူ stabilite prin 
PUG ᗰi RLU  pentru zona în cauzူ (Secᘰiunea 1, pct. B) mူsurile ᗰi 
recomandူrile PUG ᗰi RLU (Secᘰiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publicူ 
apူrute ulterior elaborူrii PUG, precum ᗰi alte dotူri de interes public care se
dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public 
vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG. HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Modernizarea, în funcᘰie de necesitူᘰi, a reᘰelei de strူzi, a parcajelor publice ᗰi a reᘰelelor edilitare.

Reabilitarea ᗰi amenajarea spaᘰiilor libere publice, spaᘰiilor verzi publice, plantaᘰiilor stradale, precum ᗰi 
introducerea de piste pentru bicicliᗰti în lungul strူzilor.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Locuinᘰe individuale (unifamiliale).

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a 
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terenului (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
de utilizare a terenului se va considera suprafaᘰa nivelului (SN) mansardei ca reprezentând 60% din suprafaᘰa 
nivelului curent. 

Servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de 
proprietari, cu urmူtoarele condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interiorul clူdirii;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Grူdiniᘰe, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• satisfacerea suprafeᘰelor minime (utile, desfူᗰurate, libere) care revin fiecူrui loc, conform 

Normativului privind proiectarea, realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor pentru grူdiniᘰe de copii, 
indicativ NP01197;

• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni.

Funcᘰiuni turistice cu caracter intraurban, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcᘰiilor turistice;
• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni;
• activitatea se va desfူᗰura numai în interior.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

Sunt interzise funcᘰiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Aceastူ reglementare are 
caracter definitv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ. 

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se admit operaᘰiuni de divizare a parcelelor, numai cu condiᘰia ca toate parcelele rezultate sူ respecte 
cumulativ urmူtoarele condiᘰii:

• lungimea frontului la stradူ mai mare sau egalူ cu 15 m;
• suprafaᘰa parcelei mai mare sau egalူ cu 800 mp.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

În situaᘰiile în care existူ alinieri unitare (aceeaᗰi retragere faᘰူ de aliniament pe cel puᘰin patru parcele 
alူturate ᗰi învecinate pe acelaᗰi front cu parcela în cauzူ), clူdirile se vor retrage cu aceeaᗰi distanᘰူ faᘰူ de 
aliniament ca ᗰi clူdirile alူturate.

În situaᘰiile cu alinieri variabile, clူdirile se vor retrage cu cel puᘰin 3 m ᗰi cu cel mult 5 m de la aliniament.

Pentru parcelele de colᘰ, retragerea se va respecta faᘰူ de ambele aliniamente.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Pentru parcelele cu front la stradူ de lungime mai micူ sau egalူ cu 12 m:
- clူdirile se vor alipi în mod obligatoriu la ambele limite laterale ale parcelei, dar nu pe o adâncime mai 
mare decât 20 m, mူsuratူ de la aliniament.
- clူdirile se vor retrage de la limita posterioarူ a parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea 
clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.
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Pentru parcelele cu front la stradူ de lungime mai mare decât 12 m:
- în cazul existenᘰei unui calcan vecin, clူdirile se vor lipi de acesta, fူrူ ca lungimea calcanului nou
sူ depူᗰeascူ 20 m, mူsuraᘰi de la aliniament. Astfel, se admite construirea unui calcan numai în 
scopul acoperirii unui calcan existent. Clူdirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusူ 
calcanului existent cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa 
superioarူ sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.
- clူdirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale unde nu existူ calcan, cu o distanᘰူ 
minimူ egalူ cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la atic în punctul cel 
mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.
- clူdirile se vor retrage de la limita posterioarူ a parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea 
clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

Pentru parcelele fူrူ front la stradူ (accesibile prin drumuri de servitute)
- clူdirile, inclusiv cele anexe, aflate pe parcele fူrူ front la stradူ se vor retrage faᘰူ de toate limitele 
parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în 
punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.

Pentru toate situaᘰiile
Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiᘰia ca înူlᘰimea calcanului rezultat sူ nu 
depူᗰeascူ 2,2 m.
Garajele se vor retrage cu cel puᘰin 5 m faᘰူ de limitele posterioare ale parcelei.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.
Pentru accesele pietonale ᗰi carosabile din interiorul parcelelor se recomandူ utilizarea învelitorilor permeabile.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane [parter ᗰi etaj] sau [demisol ᗰi parter]. 
Suplimentar faᘰူ de acestea, este admisူ o mansardူ sau un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul 
anexat. Totalizat, regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre urmူtoarele configuraᘰii: P+1+M, P+1+R, 
D+P+M, D+P+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 8 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul 
cel mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice 
realizarea de pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. 

Serviciile profesionale ale ocupanᘰilor vor putea fi marcate prin plူci metalice gravate cu dimensiunea maximူ 
de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice din întregul ansamblu rezidenᘰial.
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12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Spre cူile de circulaᘰie, în zonele de retragere faᘰူ de aliniamente, minim 60% din suprafeᘰe vor fi prevူzute cu 
plantaᘰii înalte ᗰi medii

Pe ansamblul unei parcele, spaᘰiile verzi vor ocupa minim 40% din suprafaᘰa totalူ.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii .

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 35%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 0,7.
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Ilustrare a reglementူrilor pentru parcelele cu front la stradူ de lungime mai micူ sau egalူ cu 12 m:
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Ilustrare a reglementူrilor pentru parcelele cu front la stradူ de lungime mai mare decât 12 m, atunci când 
existူ calcan vecin:
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Ilustrare a reglementူrilor pentru parcelele cu front la stradူ de lungime mai mare decât 12 m, atunci când nu 
existူ calcan vecin:



PUG Sibiu Regulament local de urbanism 40

L1p  Locuinᘰe cu regim redus de înူlᘰime dipuse pe un parcelar 
de tip periferic
P+1+M / P+1+R / D+P+M / D+P+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona este caracterizatူ de funcᘰiunea rezidenᘰialူ de densitate micူ (predominant locuinᘰe 
unifamiliale), de parcelarul omogen rezultat al unor operaᘰiuni de urbanizare ᗰi de regimul 
de construire cuplat sau insiruit, dat de dimensiunile reduse ale fronturilor la stradူ.

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

În cazul elaborူrii PUZ, se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:
• teritoriul minim care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va 

fi dat de suprafaᘰa care include pateul urban (insula) care conᘰine parcela care 
genereazူ PUZ ᗰi pateul urban (insula) aflat pe frontul opus parcelei care 
genereazူ PUZ.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publicူ stabilite prin 
PUG ᗰi RLU  pentru zona în cauzူ (Secᘰiunea 1, pct. B) mူsurile ᗰi 
recomandူrile PUG ᗰi RLU (Secᘰiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publicူ 
apူrute ulterior elaborူrii PUG, precum ᗰi alte dotူri de interes public care se 
dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public 
vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG. HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Modernizarea, în funcᘰie de necesitူᘰi, a reᘰelei de strူzi, a parcajelor publice ᗰi a reᘰelelor edilitare.

Reabilitarea ᗰi amenajarea spaᘰiilor libere publice, spaᘰiilor verzi publice, plantaᘰiilor stradale, precum ᗰi 
introducerea de piste pentru bicicliᗰti în lungul strူzilor.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Locuinᘰe individuale (unifamiliale).

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a 
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terenlui (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
de utilizare a terenului se va considera suprafaᘰa nivelului (SN) mansardei ca reprezentând 60% din suprafaᘰa 
nivelului curent. 

Servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de 
proprietari, cu urmူtoarele condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interiorul clူdirii;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Grူdiniᘰe, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• satisfacerea suprafeᘰelor minime (utile, desfူᗰurate, libere) care revin fiecူrui loc, conform 

Normativului privind proiectarea, realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor pentru grူdiniᘰe de copii, 
indicativ NP01197;

• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni.

Funcᘰiuni turistice cu caracter intraurban, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcᘰiilor turistice;
• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni;
• activitatea se va desfူᗰura numai în interior.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

Sunt interzise funcᘰiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Aceastူ reglementare are 
caracter definitv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ. 

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se admit operaᘰiuni de parcelare, reparcelare, divizare sau comasare a parcelelor, cu condiᘰia respectူrii 
capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii, a servituᘰilor stabilite prin PUG ᗰi a legislaᘰiei în vigoare.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

În situaᘰiile în care existူ alinieri unitare (aceeaᗰi retragere faᘰူ de aliniament pe cel puᘰin patru parcele 
alူturate ᗰi învecinate pe acelaᗰi front cu parcela în cauzူ), clူdirile se vor retrage cu aceeaᗰi distanᘰူ faᘰူ de 
aliniament ca ᗰi clူdirile alူturate.

În situaᘰiile cu alinieri variabile, clူdirile se vor retrage în mod obligatoriu cu 3 m faᘰူ de aliniament.

Pentru parcelele de colᘰ, retragerea se va respecta faᘰူ de ambele aliniamente.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Pentru parcelele cu front la stradူ de lungime mai micူ sau egalူ cu 12 m:
- clူdirile se vor alipi în mod obligatoriu la ambele limite laterale ale parcelei, dar nu pe o adâncime mai 
mare decât 20 m, mူsuratူ de la aliniament. Dupူ depူᗰirea acestei adâncimii, clူdirile se vor retrage 
faᘰူ de limita lateralူ cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa 
superioarူ sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.
- clူdirile se vor retrage de la limita posterioarူ a parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea 
clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.
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Pentru parcelele cu front la stradူ de lungime mai mare decât 12 m:
- clူdirile se vor putea alipi la cel mult o limitူ lateralူ a parcelei, pe o adâncime de maxim 20 m, 
mူsuratူ de la aliniament. Dupူ depူᗰirea acestei adâncimii, clူdirile se vor retrage faᘰူ de limita 
lateralူ cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa 
superioarူ sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.În cazul existenᘰei unui calcan
vecin, clူdirile se vor alipi în mod obligatoriu acelei limite laterale care prezintူ calcan. 
- clူdirile se vor retrage de la cel puᘰin o limitူ lateralူ cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtate din 
înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin 
decât 3 m.
- clူdirile se vor retrage de la limita posterioarူ a parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea 
clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

Pentru parcelele fူrူ front la stradူ (accesibile prin drumuri de servitute)
- clူdirile, aflate pe parcele fူrူ front la stradူ se vor retrage faᘰူ de toate limitele parcelei cu o 
distanᘰူ minimူ egalူ cu jum tူate din înူlᘰimea clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai 
înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.

Pentru toate situaᘰiile
Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiᘰia ca înူlᘰimea calcanului rezultat sူ nu 
depူᗰeascူ 2,2 m.
Garajele se vor retrage cu cel puᘰin 5 m faᘰူ de limitele posterioare ale parcelei.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile prezentului regulament, cuprinse la Cap.7, Reguli cu privire la asigurarea acceselor 
obligatorii.

Pentru accesele pietonale ᗰi carosabile din interiorul parcelelor se recomandူ utilizarea învelitorilor permeabile.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane [parter ᗰi etaj] sau [demisol ᗰi parter]. 
Suplimentar faᘰူ de acestea, este admisူ o mansardူ sau un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul 
anexat. Totalizat, regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre urmူtoarele configuraᘰii: P+1+M, P+1+R, 
D+P+M, D+P+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 8 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice 
realizarea de pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. 

Serviciile profesionale ale ocupanᘰilor vor putea fi marcate prin plူci metalice gravate cu dimensiunea maximူ 
de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
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imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice din întregul ansamblu rezidenᘰial.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Spre cူile de circulaᘰie, în zonele de retragere faᘰူ de aliniamente, minim 60% din suprafeᘰe vor fi prevူzute cu 
plantaᘰii înalte ᗰi medii

Pe ansamblul unei parcele, spaᘰiile verzi vor ocupa minim 40% din suprafaᘰa totalူ.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii .

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 35%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 0,7.
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Ilustrare a reglementူrilor pentru parcelele cu front la stradူ de lungime mai micူ sau egalူ cu 12 m:
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Ilustrare a reglementူrilor pentru parcelele cu front la stradူ de lungime mai mare decât 12 m, varianta 1 (se va 
putea opta între varianta 1 ᗰi  varianta 2):
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Ilustrare a reglementူrilor pentru parcelele cu front la stradူ de lungime mai mare decât 12 m, varianta 2 (se va 
putea opta între varianta 1 ᗰi varianta 2):
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L1r  Locuinᘰe cu regim redus de înူlᘰime cu caracter rural 

P+1+M / P+1+R / D+P+M / D+P+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona este caracterizatူ de funcᘰiunea rezidenᘰialူ de densitate micူ (predominant locuinᘰe 
unifamiliale) însoᘰite de anexe ᗰi suprafeᘰe agricole, de parcelarul omogen de tip rural, 
dezvoltat în profunzime, ᗰi de regimul de construire cuplat sau inᗰiruit, dat de dimensiunile 
reduse ale fronturilor la stradူ ᗰi de tipologiile tradiᘰionale de ocupare a terenului.

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

În cazul elaborူrii PUZ, se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:
• teritoriul minim care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va 

fi dat de suprafaᘰa care include pateul urban (insula) care conᘰine parcela care 
genereazူ PUZ ᗰi pateul urban (insula) aflat pe frontul opus parcelei care 
genereazူ PUZ.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publicူ stabilite prin 
PUG ᗰi RLU  pentru zona în cauzူ (Secᘰiunea 1, pct. B) mူsurile ᗰi 
recomandူrile PUG ᗰi RLU (Secᘰiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publicူ 
apူrute ulterior elaborူrii PUG, precum ᗰi alte dotူri de interes public care se 
dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public
vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG. HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Modernizarea, în funcᘰie de necesitူᘰi, a reᘰelei de strူzi, a parcajelor publice ᗰi a reᘰelelor edilitare.

Reabilitarea ᗰi amenajarea spaᘰiilor libere publice, spaᘰiilor verzi publice, plantaᘰiilor stradale, precum ᗰi 
introducerea de piste pentru bicicliᗰti în lungul strူzilor.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Locuinᘰe individuale (unifamiliale).

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a 
terenlui (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
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de utilizare a terenului se va considera suprafaᘰa nivelului (SN) mansardei ca reprezentând 60% din suprafaᘰa 
nivelului curent. 

Servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de 
proprietari, cu urmူtoarele condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interiorul clူdirii;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Anexe gospodူreᗰti de creᗰtere a animalelor, utilizူri agricole ale suprafeᘰelor libere, depozitarea produselor 
agricole ᗰi ale deᗰeurilor animale, cu condiᘰia respectူrii normelor de igienူ tehnico-sanitarူ în vigoare. Între 
depozitူrile de deᗰeuri ᗰi locuinᘰe sau clူdiri cu funcᘰiuni publice se va pူstra o distanᘰူ minimူ de 50 m.

Clူdirea care desparte curtea gopsodူriei (orientatူ spre stradူ) de zona posterioarူ a parcelei 
(neconstruibilူ) poate avea utilizarea tradiᘰionalူ de ᗰurူ sau poate avea orice altူ utilizare permisူ prin 
prezentul regulament. 

Grူdiniᘰe, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• satisfacerea suprafeᘰelor minime (utile, desfူᗰurate, libere) care revin fiecူrui loc, conform 

Normativului privind proiectarea, realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor pentru grူdiniᘰe de copii, 
indicativ NP01197;

• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni.

Funcᘰiuni turistice cu caracter intraurban, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcᘰiilor turistice;
• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni;
• activitatea se va desfူᗰura numai în interior.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

Sunt interzise funcᘰiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Aceastူ reglementare are 
caracter definitv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ. 

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

Se recomandူ ca amplasarea, orientarea ᗰi configurarea clူdirilor de locuit ᗰi a celor anexe sူ se înscrie în 
tipologia gospodူriei tradiᘰionale specifice zonei. 

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se admit operaᘰiuni de parcelare, reparcelare, divizare sau comasare a parcelelor, cu condiᘰia respectူrii 
capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii, a servituᘰilor stabilite prin PUG ᗰi a legislaᘰiei în vigoare.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor amplasa pe aliniament. Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin 
PUZ sau PUD. 

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Pentru parcelele cu front la stradူ de lungime mai micူ sau egalူ cu 12 m:
Clူdirile se vor alipi în mod obligatoriu la ambele limite laterale ale parcelei, dar nu pe o adâncime mai 
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mare decât 20 m, mူsuratူ de la aliniament.

Clူdirile, inclusiv cele anexe, se vor amplasa exclusiv în jumူtatea orientatူ spre aliniament a parcelei. 

Este interzisူ amplasarea oricူror construcᘰii în jumူtatea posterioarူ a parcelei. Aceastူ reglementare 
are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ sau PUD. 

Pentru parcelele cu front la stradူ de lungime mai mare decât 12 m:
Clူdirile se vor alipi limitei laterale ale parcelei care nu prezintူ calcan (în sensul perpetuူrii regulii 
tipologice existente) ᗰi se vor retrage de la cealaltူ limitူ lateralူ cu o distanᘰူ  cel puᘰin egalူ cu 
jumူtate din înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superiorူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai 
puᘰin decât 3 m.

Clူdirile, inclusiv cele anexe, se vor amplasa exclusiv în jumူtatea orientatူ spre aliniament a parcelei. 

Este interzisူ amplasarea oricူror construcᘰii în jumူtatea posterioarူ a parcelei. Aceastူ reglementare 
are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ sau PUD. 

Pentru toate situaᘰiile: 
ᗠurile care delimiteazူ clူdirile ᗰi curᘰile faᘰူ de terenul agricol se vor putea alipi ambelor limite laterale ale 
parcelei. 

Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiᘰia ca înူlᘰimea calcanului rezultat sူ nu 
depူᗰeascူ 2,2 m.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

Pentru accesele pietonale ᗰi carosabile din interiorul parcelelor se recomandူ utilizarea învelitorilor permeabile.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane [parter ᗰi etaj] sau [demisol ᗰi parter]. 
Suplimentar faᘰူ de acestea, este admisူ o mansardူ sau un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul 
anexat. Totalizat, regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre urmူtoarele configuraᘰii: P+1+M, P+1+R, 
D+P+M, D+P+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 6,5 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 10,5 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ contemporanူ ᗰi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice 
realizarea de pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. 

Clူdirile vor avea acoperiᗰ în pantူ. Acoperiᗰul va respecta urmူtoarele condiᘰii:
- panta va fi constantူ (nu vor exista frângeri);
- acoperiᗰul clူdirii va fi în douူ ape, urmând tipologia specificူ a gospodူriilor tradiᘰionale din zonူ;
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- înclinaᘰia acoperiᗰului va fi cuprinsူ între 45 – 55 de grade;
- învelitoarea va fi realizatူ din ᘰiglူ ceramicူ, având culori apropiate de cea clasicူ: roᗰu-cူrူmiziu sau 
brun.

Serviciile profesionale ale ocupanᘰilor vor putea fi marcate prin plူci metalice gravate cu dimensiunea maximူ 
de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice din întregul ansamblu rezidenᘰial.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Spre cူile de circulaᘰie, în zonele de retragere faᘰူ de aliniamente, minim 60% din suprafeᘰe vor fi prevူzute cu 
plantaᘰii înalte ᗰi medii

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii .

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 25%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 0,4.
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Recomandare de amplasare, orientare ᗰi configurare a clူdirilor pe parcelူ (varianta1). 
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Recomandare de amplasare, orientare ᗰi configurare a clူdirilor pe parcelူ (varianta2). 
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L1i  Locuinᘰe cu regim redus de înူlᘰime dipuse pe parcele izolate 
în interiorul ansamblurilor de locuinᘰe colective 

P+1+M / P+1+R / D+P+M / D+P+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona este caracterizatူ de funcᘰiunea rezidenᘰialူ de densitate micူ (predominant locuinᘰe unifamiliale) ᗰi de 
parcelarul fragmentar, rူmas în urma realizူrii ansamblurilor de locuinᘰe colective prin înlocuirea unor zone 
rezidenᘰiale unifamiliale. Diversitatea situaᘰiilor ᗰi relaᘰiilor de vecinူtate, precum ᗰi riscul ridicat de apariᘰie a 
disfuncᘰionalitူᘰilor, impune detalierea prezentelor reglementူri prin Planuri urbanistice de detaliu.

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

În cazul elaborူrii PUZ, se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:
• teritoriul care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va 

cuprinde o suprafaᘰူ din zona locuinᘰelor colective, semnificativူ pentru 
organizarea relaᘰiilor de vecinူtate. Se recomandူ ca teritoriu minim de 
reglementူri teritoriul adiacent cူilor majore de circulaᘰie care servesc pe cel 
puᘰin douူ laturi zona studiatူ.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publicူ stabilite prin 
PUG ᗰi RLU  pentru zona în cauzူ (Secᘰiunea 1, pct. B) mူsurile ᗰi 
recomandူrile PUG ᗰi RLU (Secᘰiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publicူ 
apူrute ulterior elaborူrii PUG, precum ᗰi alte dotူri de interes public care se 
dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public 
vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

În situaᘰiile în care nu este necesarူ elaborarea PUZ, autorizarea lucrူrilor care aduc 
modificူri indicilor urbanistici existenᘰi la nivel de parcelူ sau înူlᘰimii existente a clူdirilor 
se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat conform legii. 
Acesta va asigura condiᘰiile de amplasare, dimensionare, conformare ᗰi servire edilitarူ a 
obiectivului, precizând urmူtoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilitူᘰii ᗰi racordarea la reᘰelele edilitare;
b) permisivitူᘰi ᗰi constrângeri urbanistice privind volumele construite ᗰi amenajူrile;
c) relaᘰiile funcᘰionale ᗰi estetice cu vecinူtatea;
d) compatibilitatea funcᘰiunilor ᗰi conformarea construcᘰiilor, amenajူrilor ᗰi 
plantaᘰiilor;
e) regimul juridic ᗰi circulaᘰia terenurilor ᗰi construcᘰiilor.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG. HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Modernizarea, în funcᘰie de necesitူᘰi, a reᘰelei de strူzi, a parcajelor publice ᗰi a reᘰelelor edilitare.
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Reabilitarea ᗰi amenajarea spaᘰiilor libere publice, spaᘰiilor verzi publice, plantaᘰiilor stradale, precum ᗰi 
introducerea de piste pentru bicicliᗰti în lungul strူzilor.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Locuinᘰe individuale (unifamiliale).
Echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a 
terenlui (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
de utilizare a terenului se va considera suprafaᘰa nivelului (SN) mansardei ca reprezentând 60% din suprafaᘰa 
nivelului curent. 

Servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de 
proprietari, cu urmူtoarele condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interiorul clူdirii;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Grူdiniᘰe, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• satisfacerea suprafeᘰelor minime (utile, desfူᗰurate, libere) care revin fiecူrui loc, conform 

Normativului privind proiectarea, realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor pentru grူdiniᘰe de copii, 
indicativ NP01197;

• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni.

Funcᘰiuni turistice cu caracter intraurban, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcᘰiilor turistice;
• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni;
• activitatea se va desfူᗰura numai în interior.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

Sunt interzise funcᘰiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Aceastူ reglementare are 
caracter definitv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ. 

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor retrage cu 3 m faᘰူ de aliniament. 
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6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform PUZ sau PUD. 
Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiᘰia ca înူlᘰimea calcanului rezultat sူ nu 
depူᗰeascူ 2,2 m.
Garajele se vor retrage cu cel puᘰin 5 m faᘰူ de limitele posterioare ale parcelei.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Conform PUZ sau PUD. 

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

Pentru accesele pietonale ᗰi carosabile din interiorul parcelelor se recomandူ utilizarea învelitorilor permeabile.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane [parter ᗰi etaj] sau [demisol ᗰi parter]. 
Suplimentar faᘰူ de acestea, este admisူ o mansardူ sau un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul 
anexat. Totalizat, regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre urmူtoarele configuraᘰii: P+1+M, P+1+R, 
D+P+M, D+P+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 8 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul 
cel mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 
Reglementူrile privind înူlᘰimea maximူ a clူdirilor sunt definitive ᗰi nu pot fi modificate prin PUZ.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de 
pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. 

Serviciile profesionale ale ocupanᘰilor vor putea fi marcate prin plူci metalice gravate cu dimensiunea maximူ 
de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice din întregul ansamblu rezidenᘰial.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Spre cူile de circulaᘰie, în zonele de retragere faᘰူ de aliniamente, minim 60% din suprafeᘰe vor fi prevူzute cu 
plantaᘰii înalte ᗰi medii
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Pe ansamblul unei parcele, spaᘰiile verzi vor ocupa minim 50% din suprafaᘰa totalူ.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 35%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 0,7.
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Lv  Case de vacanᘰူ

P+M / D+M

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

În sensul prezentului regulament, conform legii, se considerူ case de vacanᘰူ: locuinᘰe 
ocupate temporar, ca reᗰedinᘰe secundare, destinate odihnei ᗰi recreerii.
Autorizarea executူrii lucrူrilor de construire va fi condiᘰionatူ de existenᘰa unei reᗰedinᘰe 
principale a beneficiarului, aflatူ în proprietatea acestuia. 

Legea 114/1996, 
Art. 2

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Nu se admit derogူri de la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcᘰionalူ 
a terenului, înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, procentul maxim de ocupare a terenului ᗰi 
coeficientul maxim de utilizare a terenului.

În cazul elaborူrii PUZ, se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:
• teritoriul minim care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va 

fi dat de suprafaᘰa care include pateul urban (insula) care conᘰine parcela care 
genereazူ PUZ ᗰi pateul urban (insula) aflat pe frontul opus parcelei care 
genereazူ PUZ. În cazul inexistenᘰei unei structuri urbane constituite se va 
reglementa un teritoriu cu suprafaᘰa minimူ de 10 ha, delimitat de cူi de 
comunicaᘰie, ape, elemnete de infrastructurူ sau pူduri.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publicူ stabilite prin 
PUG ᗰi RLU  pentru zona în cauzူ (Secᘰiunea 1, pct. B) mူsurile ᗰi 
recomandူrile PUG ᗰi RLU (Secᘰiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publicူ 
apူrute ulterior elaborူrii PUG, precum ᗰi alte dotူri de interes public care se 
dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public 
vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Modernizarea ᗰi extinderea tramei stradale ᗰi reᘰelelor edilitare, dupူ caz.
Ampriza strူzilor existente ᗰi propuse va fi realizatူ cf. PUG ᗰi a normativelor în vigoare.

Pentru lူrgirea strူzilor existente ᗰi pentru realizarea strူzilor noi, deᘰinူtorii terenurilor riverane vor ceda 
suprafeᘰele necesare necondiᘰionat ᗰi fူrူ despူgubiri. Asigurarea suprafeᘰelor necesare lူrgirii strူzilor este o 
condiᘰie pentru emiterea autorizaᘰiilor de construire.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Conform PUG.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Case de vacanᘰူ.
Spaᘰii verzi, terenuri de sport, locuri de joacူ, publice sau private.
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2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Unitူᘰi de cazare în regim camping, cu condiᘰia de a avea o capacitate maximူ de 100 locuri.

Livezi, grူdini de legume ᗰi alte activitူᘰi cu caracter agricol, cu condiᘰia de a nu perturba funcᘰiunea principalူ.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

Sunt interzise orice amenajူri care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

Sunt interzise funcᘰiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Aceastူ reglementare are 
caracter definitv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ. 

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se admit operaᘰiuni de parcelare,cu condiᘰia ca parcelele rezultate sူ aibူ o suprafaᘰူ minimူ de 1000 mp ᗰi 
front la stradူ de minim 25 m.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor retrage de la aliniament cu cel puᘰin 10 m. Prin aliniament se înᘰelege limita dintre domeniul 
public ᗰi cel privat rezultatူ în urma operaᘰiunii de lူrgire a strူzilor, cf. glosarului anexat.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile, inclusiv cele anexe se vor retrage faᘰူ de limitele laterale cu distanᘰe minime egale cu jumူtate din 
înူlᘰimea clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.

Clူdirile, inclusiv cele anexe, se vor retrage faᘰူ de limita posterioarူ a parcelei cu o distanᘰူ minimူ de 10 m.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii .
Aleile carosabile ᗰi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau 
artificiale, dale prefabricate, dale înierbate, pietriᗰ sau zgurူ, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeᘰe 
betonate.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de un singur nivel suprateran – parter sau demisol. Suplimentar faᘰူ de 
acesta, este admisူ o mansardူ, conform definiᘰiei din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi 
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una dintre urmူtoarele configuraᘰii: P+M,  D+M (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, M –
mansardူ). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 4 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 6 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va exprima caracterul programului – case de vacanᘰူ. Se recomandူ folosirea materialelor 
naturale (lemn, piatrူ, materiale ceramice).

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

În cazul inexistenᘰei reᘰelelor edilitare publice în zonူ, se admite realizarea de soluᘰii de echipare în sistem 
individual care sူ respecte normele sanitare ᗰi de protecᘰie a mediului.

Beneficiarul se obligူ sူ racordeze construcᘰia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reᘰeaua edilitarူ
publicူ, atunci când aceasta se va realiza. 

Se recomandူ echiparea clူdirilor cu sisteme de furnizare a energiei regenerabile (generatoare solare,  
eoliene, geotermale etc.).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii verzi ᗰi plantate pe o suprafaᘰူ reprezentând cel puᘰin 50% din suprafaᘰa parcelei.

Se vor pူstra în cât mai mare mူsurူ plantaᘰiile de pomi fructiferi existente.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

Suprafaᘰa cuprinsူ între aliniament ᗰi faᘰada frontalူ a construcᘰiei va fi plantatူ ᗰi amenajatူ sub forma unei 
grူdini sau livezi.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru parcelele cu suprafaᘰa mai micူ decât 1000 mp, POT maxim admis este 10%.
Pentru parcelele cu suprafaᘰa mai mare decât 1000 mp, POT maxim admis este 5%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru parcelele cu suprafaᘰa mai micူ decât 1000 mp, CUT maxim admis este 0,2.
Pentru parcelele cu suprafaᘰa mai mare decât 1000 mp, CUT maxim admis este 0,1.
Indiferent de dimensiunea parcelei, aria desfူᗰuratူ construitူ nu va depူᗰi 250 mp.
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Ilustrare a reglementူrilor:
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L3  Locuinᘰe cu regim mediu de înူlᘰime 

P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Pentru intervenᘰii cu efecte importante asupra organizူrii parcelei sau funcᘰionူrii zonei se 
va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. Se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:

• teritoriul care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi 
suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic ᗰi 
funcᘰional al intervenᘰiei. Se recomandူ ca teritoriu minim de reglementူri 
teritoriul adiacent cူilor majore de circulaᘰie care servesc pe cel puᘰin douူ 
laturi zona studiatူ. Este interzisူ limitarea teritoriului PUZ la parcela care 
genereazူ PUZ.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publicူ stabilite prin 
PUG ᗰi RLU  pentru zona în cauzူ (Secᘰiunea 1, pct. B) mူsurile ᗰi 
recomandူrile PUG ᗰi RLU (Secᘰiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publicူ 
apူrute ulterior elaborူrii PUG, precum ᗰi alte dotူri de interes public care se 
dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public 
vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

Dupူ aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrူrile de 
construire pe baza PUZ, dupူ caz.

În situaᘰiile în care nu este necesarူ elaborarea PUZ, autorizarea lucrူrilor care aduc 
modificူri indicilor urbanistici existenᘰi la nivel de parcelူ sau înူlᘰimii existente a clူdirilor 
se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat conform legii. 
Acesta va asigura condiᘰiile de amplasare, dimensionare, conformare ᗰi servire edilitarူ a 
obiectivului, precizând urmူtoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilitူᘰii ᗰi racordarea la reᘰelele edilitare;
b) permisivitူᘰi ᗰi constrângeri urbanistice privind volumele construite ᗰi amenajူrile;
c) relaᘰiile funcᘰionale ᗰi estetice cu vecinူtatea;
d) compatibilitatea funcᘰiunilor ᗰi conformarea construcᘰiilor, amenajူrilor ᗰi 
plantaᘰiilor;
e) regimul juridic ᗰi circulaᘰia terenurilor ᗰi construcᘰiilor.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 
313, 32

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 
313, 32

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG. HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Modernizarea, în funcᘰie de necesitူᘰi, a reᘰelei de strူzi, a parcajelor publice ᗰi a reᘰelelor edilitare.

Reabilitarea ᗰi amenajarea spaᘰiilor libere publice, spaᘰiilor verzi publice, plantaᘰiilor stradale, precum ᗰi 
introducerea de piste pentru bicicliᗰti în lungul strူzilor.
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SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Locuinᘰe individuale (unifamiliale) ᗰi locuinᘰe colective (multifamiliale).

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a 
terenului (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
de utilizare a terenului se va considera suprafaᘰa nivelului (SN) mansardei ca reprezentând 60% din suprafaᘰa 
nivelului curent. 

Servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de 
proprietari, cu urmူtoarele condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interiorul clူdirii;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Pentru locuinᘰe colective se admit urmူtoarele servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la 
prezentul regulament, cu urmူtoarele condiᘰii:

• spaᘰiile vor fi situate exclusiv la parterul clူdirilor;
• accesul se va face dintr-un spaᘰiu public, fူrူ a traversa curᘰi, grူdini sau spaᘰii verzi destinate 

locatarilor;
• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interior;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali;

În toate cazurile:

Grူdiniᘰe, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• satisfacerea suprafeᘰelor minime (utile, desfူᗰurate, libere) care revin fiecူrui loc, conform 

Normativului privind proiectarea, realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor pentru grူdiniᘰe de copii, 
indicativ NP01197;

• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni.

Funcᘰiuni turistice cu caracter intraurban, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcᘰiilor turistice;
• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni;
• activitatea se va desfူᗰura numai în interior.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

Sunt interzise funcᘰiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Aceastူ reglementare are 
caracter definitv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ. 
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SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii .

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor retrage cu cel puᘰin 3 m de la aliniament.

Pentru parcelele de colᘰ, retragerea se va respecta faᘰူ de ambele aliniamente.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii 
lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m. 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea lor, 
mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiᘰia ca înူlᘰimea calcanului rezultat sူ nu 
depူᗰeascူ 2,2 m.
Garajele se vor retrage cu cel puᘰin 5 m faᘰူ de limitele posterioare ale parcelei.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie situaᘰiile în care 
ambele clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie internူ, când 
distanᘰa minimူ se poate reduce la 3/4 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul 
cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii .

Pentru accesele pietonale ᗰi carosabile din interiorul parcelelor se recomandူ utilizarea învelitorilor permeabile.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

Pentru locuinᘰe colective, este interzisူ amplasarea parcajelor la sol la o distanᘰူ mai micူ decât 10 m faᘰူ de 
ferestrele locuinᘰelor.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. 
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11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice 
realizarea de pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. 

Serviciile profesionale ale ocupanᘰilor vor putea fi marcate prin plူci metalice gravate cu dimensiunea maximူ 
de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice din întregul ansamblu rezidenᘰial.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Spre cူile de circulaᘰie, în zonele de retragere faᘰူ de aliniamente, minim 60% din suprafeᘰe vor fi prevူzute cu 
plantaᘰii înalte ᗰi medii

Se vor asigura spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ (locuri de joacူ, spaᘰii verzi plantate ᗰi amenajate de folosinᘰူ 
generalူ, alei pietonale) în proporᘰie minimူ de 10% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) la nivel de 
parcelူ. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ nu pot include în acest sens grူdinile de folosinᘰူ privatူ aferente 
apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de depozitare a deᗰeurilor gospodူreᗰti. 
În cazurile în care organizarea urbanisticူ a parcelei se face prin PUZ, spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ vor fi 
incluse în Unitူᘰi Teritoriale de Referinᘰူ proprii, cu destinaᘰia Zonူ verde.

Se recomandူ realizarea de grူdini de folosinᘰူ privatူ, de preferinᘰူ în dreptul apartamentelor de la parterul 
clူdirilor.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii .

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru clူdirile cu regim maxim de înူlᘰime P+1+mansardူ, cf. glosar anexat, se admite un POT maxim de 
35%.
Pentru clူdirile cu regim de înူlᘰime mai mare decât P+1+mansardူ, cf. glosar anexat, se admite un POT 
maxim de 25%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 0,9.
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Lcd  Ansambluri de locuinᘰe colective realizate 
înainte de 1990, în sistem urbanistic deschis

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Ansamblurile de locuinᘰe colective realizate înainte de 1990 concentreazူ cel mai mare 
numူr al locuitorilor municipiului, în condiᘰii marcate de densitူᘰi mari pânူ la foarte mari de 
ocupare a terenului. Calitatea locuirii în aceste cartiere este afectatူ în mare parte de 
starea deficitarူ a fondului construit, a infrastructurii edilitare ᗰi a dotူrilor publice, precum ᗰi 
de insuficienᘰa spaᘰiilor verzi ᗰi a locurilor de parcare.
Ocupူrile recente cu construcᘰii de locuinᘰe colective a spaᘰiilor libere aferente 
ansamblurilor realizate înainte de 1990 ᗰi supraetajarea clူdirilor existente au dus la 
agravarea situaᘰiei prin densificarea ᗰi aglomerarea lor suplimentarူ.
Având în vedere strategia de dezvoltare a oraᗰului, care prevede creᗰterea calitူᘰii locuirii, 
Planul urbanistic general ᗰi prezentul regulament vizeazူ ameliorarea mediului rezidenᘰial 
din cartiere prin prevenirea supradensificူrii ᗰi prin mူsuri generale de reabilitare. 

Particularitူᘰile morfologice ale ansamblurilor realizate în sistem deschis (specific perioadei 
1960 – 1975) sunt date de procentul moderat de ocupare al terenului ᗰi de dimensiunile 
relativ mari ale retragerilor faᘰူ de cူile de circulaᘰie ᗰi ale distanᘰelor dintre clူdiri. În 
comparaᘰie cu sistemul închis, ansamblurile prezintူ un procent semnificativ mai mare de 
suprafeᘰe destinate iniᘰial zonelor verzi ᗰi un sistem de organizare caracterizat prin 
continuitatea spaᘰiilor libere la nivel de ansamblu sau cartier. 
Protejarea spaᘰiilor verzi ᗰi a grူdinilor de folosinᘰူ privatူ existente în spaᘰiile de retragere 
a clူdirilor faᘰူ de cူile de comunicaᘰie impune restricᘰionarea practicူrii de accese 
suplimentare în clူdirile de locuinᘰe. 

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

În cazul elaborူrii PUZ, se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:
• teritoriul minim care urmeazူ a fi reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi 

dat de subdiviziunea cartierului cuprinsူ pe toate laturile de strူzi principale 
sau de limite de UTR ᗰi care include amplasamentul care genereazူ PUZ. 

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ avizul de oportunitate.

• reglementူri obligatorii sau dotူri de interes public necesare. Se vor include 
reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi detaliate de PUZ. 
Se vor include obiectivele de utilitate publicူ stabilite prin PUG ᗰi RLU  pentru 
zona în cauzူ (Secᘰiunea 1, pct. B) mူsurile ᗰi recomandူrile PUG ᗰi RLU 
(Secᘰiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publicူ apူrute ulterior elaborူrii 
PUG, precum ᗰi alte dotူri de interes public care se dovedesc necesare. 
Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public vor fi preluate în mod 
obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

Autorizarea construcᘰiilor aferente echipူrii tehnico – edilitare, a parcajelor colective sau a 
echipamentelor publice se va face pe baza de Planuri urbanistice zonale sau Planuri 
urbanistice de detaliu, aprobate conform legii. Se recomandူ ca suprafaᘰa minimူ ce va fi 
tratatူ prin PUZ sau PUD sူ coincidူ cu aria de deservire a celor douူ tipuri de obiective.
Autorizarea lucrူrilor de reabilitare sau de construire de reᘰele edilitare, strူzi, parcaje la 
sol, amenajူri ale spaᘰiului public, locuri de joacူ etc se vor face pe bazူ de Planuri 
urbanistice zonale la nivel de cartier sau Planuri urbanistice de detaliu la nivel de 
subdiviziune de cartier.  

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 
313, 32

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 46
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B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Conform PUG.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Reabilitarea spaᘰiilor libere, spaᘰiilor verzi, parcajelor la sol, pe bazူ de proiecte de ansamblu, elaborat la nivel 
de UTR sau de cartier. Se recomandူ accesarea programelor de finanᘰare prin fonduri structurale.

Reabilitarea termicူ ᗰi edilitarူ a construcᘰiilor de locuinᘰe colective, pe bazူ de proiecte unitare la nivel de 
clူdire, de UTR sau de cartier. Nu se recomandူ aprobarea lucrူrilor de reabilitare termicူ individualူ, care 
trateazူ pူrᘰi ale unei construcᘰii de locuinᘰe colective.

Aplicarea unui strat vegetal (iarbူ, gazon, flori ᗰi arbuᗰti, cu stratificaᘰia de protecᘰie necesarူ) pe terasele 
clူdirilor de locuinᘰe colective, având în vedere beneficiile economice (izolare termicူ cu pânူ la 60% mai bunူ 
a teraselor) ecologice (creᗰeterea procentului de suprafeᘰe înverzite în cartiere) ᗰi de confort (izolare fonicူ a 
locuinᘰelor de la ultimul etaj). Se recomandူ includerea acestei mူsuri în programul de reabilitare termicူ a 
clူdirilor, cu facilitူᘰile aferente.

Realizarea de parcaje colective de cartier, în vederea ameliorူrii capacitူᘰii de stocare a autovehiculelor ᗰi 
eliberူrii spaᘰiilor libere pentru amenajarea de spaᘰii verzi sau echipamente publice necesare, dupူ caz.

Reorganizarea ᗰi eficientizarea sistemului de circulaᘰii auto ᗰi parcaje, pe baza unui proiect unitar la nivel de 
UTR sau de cartier. Înlocuirea treptatူ a garajelor individuale construite între blocuri cu sisteme eficiente ᗰi 
economice de parcare la sol sau cu parcaje colective. Introducerea pistelor de biciclete pe strူzile principale.

Realizarea, amenajarea ᗰi plantarea de spaᘰii verzi, locuri de joacူ ᗰi terenuri de sport suplimentare, pe bazူ de 
proiecte la nivel de UTR sau cartier.

În cazul dezafectူrii construcᘰiilor tehnico – edilitare se recomandူ utilizarea suprafeᘰelor pentru realizarea de 
echipamente publice, parcaje colective sau spaᘰii verzi.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.
Funcᘰiuni aferente echipူrii tehnico-edilitare.
Strူzi, alei pietonale, accese, parcaje la sol, grူdini de folosinᘰူ privatူ. 

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admit reparaᘰii ᗰi modificူri interioare ale locuinᘰelor existente, cu condiᘰia ca acestea sူ se menᘰinူ în 
interiorul volumului existent al clူdirii.

Se admit servicii aferente zonelor de locuinᘰe numai la parterul construcᘰiilor de locuinᘰe în spaᘰii special 
destinate acestora prin proiectul iniᘰial.

Se admit urmူtoarele servicii profesionale prin schimbarea destinaᘰiei  apartamentelor situate exclusiv la 
parterul clူdirilor ᗰi care vor utiliza în mod obligatoriu accesul locatarilor: cabinete medicale individuale, 
cabinete de medicinူ veterinarူ, cabinete individuale de avocaturူ ᗰi asistenᘰူ juridicူ, cabinete individuale de 
contabilitate, birouri ᗰi ateliere de proiectare ᗰi design, birouri individuale de consultanᘰူ. Este interzisူ 
practicarea de accese suplimentare în clူdirile de locuinᘰe existente.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.
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Sunt interzise mansardarea, supraetajarea ᗰi extinderea construcᘰiilor de locuinᘰe existente. Aceastူ 
reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ.

Este interzisူ construirea de locuinᘰe noi. Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ 
prin PUZ.

Este interzisူ utilizarea suprafeᘰelor aferente clူdirilor de locuinᘰe existente (locuri de parcare, spaᘰii verzi, 
grူdini, accese, alei, platforme gospodူreᗰti) pentru construirea de clူdiri de orice fel.

Este interzisူ construirea de garaje individuale.

Sunt interzise funcᘰiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Aceastူ reglementare are 
caracter definitv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ. 

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se interzic operaᘰiunile de parcelare a domeniului public sau privat sau a parcelelor, cu excepᘰia celor iniᘰiate de 
administraᘰia publicူ. 

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Amplasarea construcᘰiilor aferente echipူrii tehnico – edilitare, a parcajelor colective sau a echipamentelor 
publice se va face pe baza de Planuri urbanistice zonale aprobate conform legii, în condiᘰiile prevူzute la 
Secᘰiunea 1, punctul A.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Amplasarea construcᘰiilor aferente echipူrii tehnico – edilitare, a parcajelor colective sau a echipamentelor 
publice se va face pe baza de Planuri urbanistice zonale aprobate conform legii, în condiᘰiile prevူzute la 
Secᘰiunea 1, punctul A.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Amplasarea construcᘰiilor aferente echipူrii tehnico – edilitare, a parcajelor colective sau a echipamentelor 
publice se va face pe baza de Planuri urbanistice zonale aprobate conform legii, în condiᘰiile prevူzute la 
Secᘰiunea 1, punctul A.

Pentru orice alt tip de clူdiri, aprobate numai în condiᘰiile prevူzute la Secᘰiunea 1, punctul A, se va pူstra o 
distanᘰူ minimူ egalူ cu 2/3 din înူlᘰimea celei mai înalte, dar nu mai puᘰin decât 25 m, atât între clူdirile 
propuse, cât ᗰi între cele propuse ᗰi cele existente. Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi 
modificatူ prin PUZ.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se recomandူ realizarea de studii de optimizare ᗰi eficientizare a sistemului de circulaᘰie ᗰi parcူri la nivel de 
UTR ᗰi cartier.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Se recomandူ realizarea de studii de optimizare ᗰi eficientizare a sistemului de circulaᘰie ᗰi parcူri la nivel de 
UTR ᗰi cartier. Se recomandူ realizarea de parcaje colective cu maxim douူ niveluri supraterane.

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Pentru construcᘰii tehnico – edilitare, conform exigenᘰelor specifice.
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Pentru parcaje colective, se recomandူ maxim douူ niveluri supraterane, cu o înူlᘰime liberူ de 2,25 m.

Pentru echipamente publice ᗰi pentru orice alt tip de clူdiri, aprobate numai în condiᘰiile prevူzute la Secᘰiunea 
1, punctul A, regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane. Suplimentar, este admis un 
nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre urmူtoarele 
configuraᘰii:  P+1+R, D+P+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, M – mansardူ, R – nivel 
retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 10 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 15 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Sunt interzise lucrူri de naturူ a deprecia aspectul faᘰadelor existente.

Lucrူrile de modificare a faᘰadelor (reabilitare termicူ, închiderea balcoanelor, construirea de balcoane sau 
terase, renovူri) se vor realiza în mod unitar pentru întreaga construcᘰie.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice, cu excepᘰia sistemelor de termoficare.
Se recomandူ soluᘰii de termoficare colective: reabilitarea centralelor termice de cartier, instalarea de centrale 
termice la nivel de clူdire. 

În cazul parcajelor colective, se recomandူ realizarea de faᘰade deschise, astfel încât sူ nu fie necesare 
sisteme de încူlzire ᗰi de ventilaᘰie artificialူ.

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se interzice eliminarea vegetaᘰiei înalte mature, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, pe o razူ de maxim 100 m, 
minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

Se interzice înlocuirea spaᘰiilor verzi existente cu parcaje la sol, echpamente publice sau paracaje colective cu 
excepᘰia situaᘰiei în care sunt create spaᘰii verzi de cel puᘰin aceeaᗰi dimensiune la o distanᘰူ maximူ de 100 m 
faᘰူ de spaᘰiile verzi afectate.

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

14. ÎMPREJMUIRI

Se recomandူ împrejmuiri din gard viu pentru grူdinile din jurul clူdirilor de locuinᘰe colective ᗰi pentru 
parcajele la sol.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Nu este cazul. Amplasarea construcᘰiilor se va face pe baza reglementူrilor cuprinse în Secᘰiunea 3.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Nu este cazul. Amplasarea construcᘰiilor se va face pe baza reglementူrilor cuprinse în Secᘰiunea 3.
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Lci  Ansambluri de locuinᘰe colective realizate 
înainte de 1990, în sistem urbanistic închis

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Ansamblurile de locuinᘰe colective realizate înainte de 1990 concentreazူ cel mai mare 
numူr al locuitorilor municipiului, în condiᘰii marcate de densitူᘰi mari pânူ la foarte mari de 
ocupare a terenului. Calitatea locuirii în aceste cartiere este afectatူ în mare parte de 
starea deficitarူ a fondului construit, a infrastructurii edilitare ᗰi a dotူrilor publice, precum ᗰi 
de insuficienᘰa spaᘰiilor verzi ᗰi a locurilor de parcare.
Ocupူrile recente cu construcᘰii de locuinᘰe colective a spaᘰiilor libere aferente 
ansamblurilor realizate înainte de 1990 ᗰi supraetajarea clူdirilor existente au dus la 
agravarea situaᘰiei prin densificarea ᗰi aglomerarea lor suplimentarူ.
Având în vedere strategia de dezvoltare a oraᗰului, care prevede creᗰterea calitူᘰii locuirii, 
Planul urbanistic general ᗰi prezentul regulament vizeazူ ameliorarea mediului rezidenᘰial 
din cartiere prin prevenirea supradensificူrii ᗰi prin mူsuri generale de reabilitare. 

Particularitူᘰile morfologice ale ansamblurilor realizate în sistem urbanistic închis (specific 
perioadei 1975 – 1989) sunt date de procentul ridicat de ocupare a terenului, de distanᘰele 
mai mici între clူdiri ᗰi de retragerile reduse sau chiar inexistente faᘰူ de cူile de 
comunicaᘰie. În comparaᘰie cu sistemul urbanistic deschis, ansamblurile prezintူ un procent 
semnificativ mai redus de spaᘰii verzi ᗰi de un sistem spaᘰial de organizare caracterizat prin 
formarea incintelor sau semincintelor si prin bordarea de cူtre clူdiri a spaᘰiului stradal.
Caracterul diferit al celor douူ faᘰade lungi ale blocurilor (cea orientatူ spre spaᘰiul public al 
strူzii ᗰi cea orientatူ spre spaᘰiul cu caracter semipublic al curᘰilor), precum ᗰi relaᘰia 
directူ a clူdirii cu strada justificူ conversia apartamentelor de la parter ᗰi practicarea de 
accese suplimentare pe faᘰada orientatူ spre stradူ.

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

În cazul elaborူrii PUZ, se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:
• teritoriul minim care urmeazူ a fi reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi 

dat de subdiviziunea cartierului cuprinsူ pe toate laturile de strူzi principale 
sau de limite de UTR ᗰi care include amplasamentul care genereazူ PUZ. 

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ avizul de oportunitate.

• reglementူri obligatorii sau dotူri de interes public necesare. Se vor include 
reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi detaliate de PUZ. 
Se vor include obiectivele de utilitate publicူ stabilite prin PUG ᗰi RLU  pentru 
zona în cauzူ (Secᘰiunea 1, pct. B) mူsurile ᗰi recomandူrile PUG ᗰi RLU 
(Secᘰiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publicူ apူrute ulterior elaborူrii 
PUG, precum ᗰi alte dotူri de interes public care se dovedesc necesare. 
Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public vor fi preluate în mod 
obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

Autorizarea construcᘰiilor aferente echipူrii tehnico – edilitare, a parcajelor colective sau a 
echipamentelor publice se va face pe baza de Planuri urbanistice zonale sau Planuri 
urbanistice de detaliu, aprobate conform legii. Se recomandူ ca suprafaᘰa minimူ ce va fi 
tratatူ prin PUZ sau PUD sူ coincidူ cu aria de deservire a celor douူ tipuri de obiective.
Autorizarea lucrူrilor de reabilitare sau de construire de reᘰele edilitare, strူzi, parcaje la 
sol, amenajူri ale spaᘰiului public, locuri de joacူ etc se vor face pe bazူ de Planuri 
urbanistice zonale la nivel de cartier sau Planuri urbanistice de detaliu la nivel de 
subdiviziune de cartier.  

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 
313, 32

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 46
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B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Conform PUG.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Reabilitarea spaᘰiilor libere, spaᘰiilor verzi, parcajelor la sol, pe bazူ de proiecte de ansamblu, elaborat la nivel 
de UTR sau de cartier. Se recomandူ accesarea programelor de finanᘰare prin fonduri structurale.
Reabilitarea termicူ ᗰi edilitarူ a construcᘰiilor de locuinᘰe colective, pe bazူ de proiecte unitare la nivel de 
clူdire, de UTR sau de cartier. Nu se recomandူ aprobarea lucrူrilor de reabilitare termicူ individualူ, care 
trateazူ pူrᘰi ale unei construcᘰii de locuinᘰe colective.
Aplicarea unui strat vegetal (iarbူ, gazon, flori ᗰi arbuᗰti, cu stratificaᘰia de protecᘰie necesarူ) pe terasele 
clူdirilor de locuinᘰe colective, având în vedere beneficiile economice (izolare termicူ cu pânူ la 60% mai bunူ 
a teraselor) ecologice (creᗰeterea procentului de suprafeᘰe înverzite în cartiere) ᗰi de confort (izolare fonicူ a 
locuinᘰelor de la ultimul etaj). Se recomandူ includerea acestei mူsuri în programul de reabilitare termicူ a 
clူdirilor, cu facilitူᘰile aferente.
Realizarea de parcaje colective de cartier, în vederea ameliorူrii capacitူᘰii de stocare a autovehiculelor ᗰi 
eliberူrii spaᘰiilor libere pentru amenajarea de spaᘰii verzi sau echipamente publice necesare, dupူ caz.
Reorganizarea ᗰi eficientizarea sistemului de circulaᘰii auto ᗰi parcaje, pe baza unui proiect unitar la nivel de 
UTR sau de cartier. Înlocuirea treptatူ a garajelor individuale construite între blocuri cu sisteme eficiente ᗰi 
economice de parcare la sol sau cu parcaje colective. Introducerea pistelor de biciclete pe strူzile principale.
Realizarea, amenajarea ᗰi plantarea de spaᘰii verzi, locuri de joacူ ᗰi terenuri de sport suplimentare, pe bazူ de 
proiecte la nivel de UTR sau cartier.
În cazul dezafectူrii construcᘰiilor tehnico – edilitare se recomandူ utilizarea suprafeᘰelor pentru realizarea de 
echipamente publice, parcaje colective sau spaᘰii verzi.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.
Funcᘰiuni aferente echipူrii tehnico-edilitare.
Strူzi, alei pietonale, accese, parcaje la sol, grူdini de folosinᘰူ privatူ. 

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admit reparaᘰii ᗰi modificူri interioare ale locuinᘰelor existente, cu condiᘰia ca acestea sူ se menᘰinူ în 
interiorul volumului existent al clူdirii.

Se admit servicii aferente zonelor de locuinᘰe numai la parterul construcᘰiilor de locuinᘰe în spaᘰii special 
destinate acestora prin proiectul iniᘰial.

Se admit servicii aferente zonelor de locuinᘰe prin schimbarea destinaᘰiei apartamentelor, cu respectarea 
urmူtoarelor condiᘰii:

• apartamentele sunt situate la parterul clူdirilor;
• accesul va fi separat de cel al locatarilor;
• accesul se face dintr-o stradူ prin faᘰada principalူ ᗰi nu din curtea locuinᘰelor, din grူdinူ sau din 

zona spaᘰiilor verzi.
• activitatea nu va perturba locuinᘰele;

Prin excepᘰie, se admit urmူtoarele servicii profesionale prin conversia apartamentelor situate exclusiv la 
parterul clူdirilor ᗰi care vor utiliza accesul locatarilor: cabinete medicale individuale, cabinete de medicinူ 
veterinarူ, cabinete individuale de avocaturူ ᗰi asistenᘰူ juridicူ, cabinete individuale de contabilitate, birouri ᗰi 
ateliere de proiectare ᗰi design, birouri individuale de consultanᘰူ. 

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.
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Sunt interzise mansardarea, supraetajarea ᗰi extinderea construcᘰiilor de locuinᘰe existente. Aceastူ 
reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ.

Este interzisူ construirea de locuinᘰe noi. Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ 
prin PUZ.

Este interzisူ utilizarea suprafeᘰelor aferente clူdirilor de locuinᘰe existente (locuri de parcare, spaᘰii verzi, 
grူdini, accese, alei, platforme gospodူreᗰti) pentru construirea de clူdiri de orice fel.

Este interzisူ construirea de garaje individuale.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se interzic operaᘰiunile de parcelare a domeniului public sau privat sau a parcelelor, cu excepᘰia celor iniᘰiate de 
administraᘰia publicူ. 

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Amplasarea construcᘰiilor aferente echipူrii tehnico – edilitare, a parcajelor colective sau a echipamentelor 
publice se va face pe baza de Planuri urbanistice zonale aprobate conform legii, în condiᘰiile prevူzute la 
Secᘰiunea 1, punctul A.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Amplasarea construcᘰiilor aferente echipူrii tehnico – edilitare, a parcajelor colective sau a echipamentelor 
publice se va face pe baza de Planuri urbanistice zonale aprobate conform legii, în condiᘰiile prevူzute la 
Secᘰiunea 1, punctul A.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Amplasarea construcᘰiilor aferente echipူrii tehnico – edilitare, a parcajelor colective sau a echipamentelor 
publice se va face pe baza de Planuri urbanistice zonale aprobate conform legii, în condiᘰiile prevူzute la 
Secᘰiunea 1, punctul A.
Pentru orice alt tip de clူdiri, aprobate numai în condiᘰiile prevူzute la Secᘰiunea 1, punctul A, se va pူstra o 
distanᘰူ minimူ egalူ cu 2/3 din înူlᘰimea celei mai înalte, dar nu mai puᘰin decât 25 m, atât între clူdirile 
propuse, cât ᗰi între cele propuse ᗰi cele existente. Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi 
modificatူ prin PUZ.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se recomandူ realizarea de studii de optimizare ᗰi eficientizare a sistemului de circulaᘰie ᗰi parcူri la nivel de 
UTR ᗰi cartier.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Se recomandူ realizarea de studii de optimizare ᗰi eficientizare a sistemului de circulaᘰie ᗰi parcူri la nivel de 
UTR ᗰi cartier. Se recomandူ realizarea de parcaje colective cu maxim douူ niveluri supraterane.

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Pentru construcᘰii tehnico – edilitare, conform exigenᘰelor specifice.

Pentru parcaje colective, se recomandူ maxim douူ niveluri supraterane, cu o înူlᘰime liberူ de 2,25 m.
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Pentru echipamente publice ᗰi pentru orice alt tip de clူdiri, aprobate numai în condiᘰiile prevူzute la Secᘰiunea 
1, punctul A, regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane. Suplimentar, este admis un 
nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de în lူᘰime nu poate depူᗰi una dintre urmူtoarele 
configuraᘰii:  P+1+R, D+P+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, M – mansardူ, R – nivel 
retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 10 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 15 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Sunt interzise lucrူri de naturူ a deprecia aspectul faᘰadelor existente.
Lucrူrile de modificare a faᘰadelor (reabilitare termicူ, închiderea balcoanelor, construirea de balcoane sau 
terase, renovူri) se vor realiza în mod unitar pentru întreaga construcᘰie.

Sunt interzise funcᘰiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Aceastူ reglementare are 
caracter definitv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ. 

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice, cu excepᘰia sistemelor de termoficare.

Se recomandူ soluᘰii de termoficare colective: reabilitarea centralelor termice de cartier, instalarea de centrale 
termice la nivel de clူdire. 

În cazul parcajelor colective, se recomandူ realizarea de faᘰade deschise, astfel încât sူ nu fie necesare 
sisteme de încူlzire ᗰi de ventilaᘰie artificialူ.

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se interzice eliminarea vegetaᘰiei înalte mature, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, pe o razူ de maxim 100 m, 
minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

Se interzice înlocuirea spaᘰiilor verzi existente cu parcaje la sol, echpamente publice sau paracaje colective cu 
excepᘰia situaᘰiei în care sunt create spaᘰii verzi de cel puᘰin aceeaᗰi dimensiune la o distanᘰူ maximူ de 100 m 
faᘰူ de spaᘰiile verzi afectate.

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

14. ÎMPREJMUIRI

Se recomandူ împrejmuiri din gard viu pentru grူdinile din jurul clူdirilor de locuinᘰe colective ᗰi pentru 
parcajele la sol.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Nu este cazul. Amplasarea construcᘰiilor se va face pe baza reglementူrilor cuprinse în Secᘰiunea 3.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Nu este cazul. Amplasarea construcᘰiilor se va face pe baza reglementူrilor cuprinse în Secᘰiunea 3.
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M  Zona mixtူ 

P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Pentru intervenᘰii cu efecte importante asupra organizူrii parcelei sau funcᘰionူrii zonei se 
va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. Se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:

• teritoriul care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi 
suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic ᗰi 
funcᘰional al intervenᘰiei. Se recomandူ ca teritoriu minim de reglementူri 
teritoriul adiacent cူilor majore de circulaᘰie care servesc pe cel puᘰin douူ 
laturi zona studiatူ. Este interzisူ limitarea teritoriului PUZ la parcela care 
genereazူ PUZ.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publicူ stabilite prin 
PUG ᗰi RLU  pentru zona în cauzူ (Secᘰiunea 1, pct. B) mူsurile ᗰi 
recomandူrile PUG ᗰi RLU (Secᘰiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publicူ 
apူrute ulterior elaborူrii PUG, precum ᗰi alte dotူri de interes public care se 
dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public 
vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

Dupူ aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrူrile de 
construire pe baza PUZ, dupူ caz.

În situaᘰiile în care nu este necesarူ elaborarea PUZ, autorizarea lucrူrilor care aduc 
modificူri indicilor urbanistici existenᘰi la nivel de parcelူ sau înူlᘰimii existente a clူdirilor 
se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat conform legii. 
Acesta va asigura condiᘰiile de amplasare, dimensionare, conformare ᗰi servire edilitarူ a 
obiectivului, precizând urmူtoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilitူᘰii ᗰi racordarea la reᘰelele edilitare;
b) permisivitူᘰi ᗰi constrângeri urbanistice privind volumele construite ᗰi amenajူrile;
c) relaᘰiile funcᘰionale ᗰi estetice cu vecinူtatea;
d) compatibilitatea funcᘰiunilor ᗰi conformarea construcᘰiilor, amenajူrilor ᗰi 
plantaᘰiilor;
e) regimul juridic ᗰi circulaᘰia terenurilor ᗰi construcᘰiilor.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 
313, 32

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG. HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Modernizarea, în funcᘰie de necesitူᘰi, a reᘰelei de strူzi, a parcajelor publice ᗰi a reᘰelelor edilitare.

Reabilitarea ᗰi amenajarea spaᘰiilor libere publice, spaᘰiilor verzi publice, plantaᘰiilor stradale, precum ᗰi 
introducerea de piste pentru bicicliᗰti în lungul strူzilor.
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SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Locuinᘰe.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban,  funcᘰiuni de 
cult, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni de turism cu caracter 
intraurban, funcᘰiuni aferente echipူrii tehnico-edilitare, servicii aferente zonelor de locuinᘰe, echipamente 
publice aferente zonelor de locuinᘰe, cu condiᘰia asigurူrii funcᘰiunii rezidenᘰiale (locuinᘰe) într-o proporᘰie 
minimူ de 40% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD), la nivel de parcelူ.

Se admite conversia clူdirilor de locuinᘰe existente, cu condiᘰia asigurူrii funcᘰiunii rezidenᘰiale (locuinᘰe) într-o 
proporᘰie minimူ de 40% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD), la nivel de parcelူ.

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a 
terenului (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
de utilizare a terenului se va considera suprafaᘰa nivelului (SN) mansardei ca reprezentând 60% din suprafaᘰa 
nivelului curent. 

Se recomandူ ca faᘰadele orientate spre spaᘰiul public al strူzilor principale, pieᘰelor sau scuarurilor sူ conᘰinူ 
la parter funcᘰiuni de interes public cu acces direct.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii .

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

În situaᘰiile în care existူ alinieri unitare (aceeaᗰi retragere faᘰူ de aliniament pe cel puᘰin patru parcele 
alူturate ᗰi învecinate pe acelaᗰi front cu parcela în cauzူ), clူdirile se vor retrage cu aceeaᗰi distanᘰူ faᘰူ de 
aliniament ca ᗰi clူdirile alူturate.

În situaᘰiile cu alinieri variabile, clူdirile se vor retrage cu minim 3 m faᘰူ de aliniament.

Pentru parcelele de colᘰ, retragerea se va respecta faᘰူ de ambele aliniamente.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii 
lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m. 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea lor, 
mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 
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7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie situaᘰiile în care
ambele clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie internူ, când 
distanᘰa minimူ se poate reduce la 3/4 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul 
cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile prezentului regulament, cuprinse la Cap.7, Reguli cu privire la asigurarea acceselor 
obligatorii.

Pentru accesele pietonale ᗰi carosabile din interiorul parcelelor se recomandူ utilizarea învelitorilor permeabile.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

Este interzisူ amplasarea parcajelor la sol la o distanᘰူ mai micူ decât 10 m faᘰူ de ferestrele locuinᘰelor.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice 
realizarea de pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice din întregul ansamblu rezidenᘰial.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ  în proporᘰie minimူ de 10% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) a locuinᘰelor la nivel de parcelူ, dar nu mai puᘰin decât 5% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) totalူ la nivel de parcelူ. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ nu pot include în acest sens 
grူdinile de folosinᘰူ privatူ aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de 
depozitare a deᗰeurilor gospodူreᗰti. În cazurile în care organizarea urbanisticူ a parcelei se face prin PUZ, 
spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ vor fi incluse în Unitူᘰi Teritoriale de Referinᘰူ proprii, cu destinaᘰia Zonူ 
verde.
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Se recomandူ realizarea de grူdini de folosinᘰူ privatူ, de preferinᘰူ în dreptul apartamentelor de la parterul 
clူdirilor.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

Parcajele la sol se vor planta cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii .

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 70%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 1,6.
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C  Zonူ centralူ în afara Zonei Construite Protejate

P+6+M / P+6+R / D+P+5+M / D+P+5+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Pentru intervenᘰii cu efecte importante asupra organizူrii parcelei sau funcᘰionူrii zonei se 
va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. Se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:

• teritoriul care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi 
suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic ᗰi 
funcᘰional al intervenᘰiei. Se recomandူ ca teritoriu minim de reglementူri 
teritoriul adiacent cူilor majore de circulaᘰie care servesc pe cel puᘰin douူ 
laturi zona studiatူ. Este interzisူ limitarea teritoriului PUZ la parcela care 
genereazူ PUZ.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publicူ stabilite prin 
PUG ᗰi RLU  pentru zona în cauzူ (Secᘰiunea 1, pct. B) mူsurile ᗰi 
recomandူrile PUG ᗰi RLU (Secᘰiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publicူ 
apူrute ulterior elaborူrii PUG, precum ᗰi alte dotူri de interes public care se 
dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public 
vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

Dupူ aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrူrile de 
construire pe baza PUZ, dupူ caz.

În situaᘰiile în care nu este necesarူ elaborarea PUZ, autorizarea lucrူrilor care aduc 
modificူri indicilor urbanistici existenᘰi la nivel de parcelူ sau înူlᘰimii existente a clူdirilor 
se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat conform legii. 
Acesta va asigura condiᘰiile de amplasare, dimensionare, conformare ᗰi servire edilitarူ a 
obiectivului, precizând urmူtoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilitူᘰii ᗰi racordarea la reᘰelele edilitare;
b) permisivitူᘰi ᗰi constrângeri urbanistice privind volumele construite ᗰi amenajူrile;
c) relaᘰiile funcᘰionale ᗰi estetice cu vecinူtatea;
d) compatibilitatea funcᘰiunilor ᗰi conformarea construcᘰiilor, amenajူrilor ᗰi 
plantaᘰiilor;
e) regimul juridic ᗰi circulaᘰia terenurilor ᗰi construcᘰiilor.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 
313, 32

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG. HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Modernizarea, în funcᘰie de necesitူᘰi, a reᘰelei de strူzi, a parcajelor publice ᗰi a reᘰelelor edilitare.

Reabilitarea ᗰi amenajarea spaᘰiilor libere publice, spaᘰiilor verzi publice, plantaᘰiilor stradale, precum ᗰi 
introducerea de piste pentru bicicliᗰti în lungul strူzilor.

Se recomandူ organizarea de concursuri de soluᘰii supervizate de administraᘰia publicူ, de Ordinul Arhitecᘰilor 
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din România ᗰi de Registrul Urbaniᗰtilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, funcᘰiuni de 
cult, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni sportive, funcᘰiuni de turism cu 
caracter intraurban, funcᘰiuni aferente infrastructurii de transport public, locuinᘰe, servicii aferente zonelor de 
locuinᘰe (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.

Clူdirile orientate spre spaᘰiul public vor avea la parter funcᘰiuni de interes public, cu acces direct, pe cel puᘰin
¾ din lungimea faᘰadelor de contact cu spaᘰiul public.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a 
terenului (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
de utilizare a terenului se va considera suprafaᘰa nivelului (SN) mansardei ca reprezentând 60% din suprafaᘰa 
nivelului curent. 

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii .

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Conform PUZ sau PUD, cu respectarea realinierilor stabilite prin PUG.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor alipi limitelor laterale ale parcelelor, în cazurile în care acestea prezintူ calcane, dar nu pe o 
adâncime mai mare decât 15 m, mူsuratူ de la aliniament, dupူ care se vor retrage de la ambele limite 
laterale ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau 
atic, în punctul cel mai înalt, ᗰi nu mai puᘰin decât 3 m.

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelelor care nu prezintူ calcane cu o distanᘰူ minimူ 
egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin 
decât 3 m. 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea 
înူlᘰimii lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu media înူlᘰimilor clူdirilor, mူsurate 
la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie situaᘰiile în care ambele 
clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie internူ, când distanᘰa 
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minimူ se poate reduce la 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai 
înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

Faᘰူ de clူdirile de locuinᘰe, existente sau propuse, se va pူstra o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea clူdirii 
mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie 
situaᘰiile în care ambele clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie 
internူ, când distanᘰa minimူ se poate reduce la 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau 
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m. 

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii .

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

Este interzisူ amplasarea parcajelor la sol la o distanᘰူ mai micူ decât 10 m faᘰူ de ferestrele locuinᘰelor, cf. 
Ordinului 536/1997, Art. 3.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de ᗰapte niveluri supraterane. Suplimentar, este admis un nivel retras
sau o mansardူ, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii:  P+6+R, D+P+5+R, P+6+M, D+P+5+M (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 25 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 29 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de 
pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în acord cu 
programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii libere publice (spaᘰii verzi ᗰi plantate, scuaruri, alei pietonale, piaᘰete urbane, grူdini 
urbane), în proporᘰie minimူ de (conform HG 525/1996, anexa 6 ᗰi RLU aferent PUG, Cap. 10):

Funcᘰiuni administrative: 
Sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundaᘰii, organizaᘰii neguvernamentale, asociaᘰii, 
agenᘰii, fonduri etc, sedii de birouri: 10% din suprafaᘰa parcelei
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament: 15% din suprafaᘰa parcelei
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Funcᘰiuni financiar-bancare: 10% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni comerciale: 15% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni de cult: 50% din suprafaᘰa parcelei.
Funcᘰiuni de culturူ: 20% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni de sူnူtate:

Creᗰe ᗰi creᗰe speciale pentru copii, leagူn de copii: 10 -15 mp/copil
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament:  10-15 mp/bolnav

Funcᘰiuni de învူᘰူmânt: conform normativelor de proiectare a unitူᘰilor de învူᘰူmânt
Funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaᘰa parcelei

Pentru situaᘰii în care se prevူd mai multe dintre utilizူrile de mai sus în interiorul aceleiaᗰi parcele, se vor 
asigura spaᘰii verzi în proporᘰie minimူ de 15% din suprafaᘰa parcelei.  

Pentru locuinᘰe, se vor asigura, suplimentar faᘰူ de spaᘰiile verzi generate de celelate funcᘰiuni, spaᘰii verzi ᗰi 
plantate pe o suprafaᘰူ minimူ de 5,5% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) a locuinᘰelor. 

Necesarul minim de spaᘰii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu pânူ la 25%, cu condiᘰia 
asigurူrii, prin tranzacᘰii de terenuri, a unor spaᘰii verzi cu aceeaᗰi suprafaᘰူ din interiorul unor zone de 
urbanizare având prin PUG destinaᘰia zone verzi (UVa, UVs, UVe, UVt). Aceste suprafeᘰe vor fi cedate 
domeniului public. 

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi parcele 
sau în spaᘰiul public adiacent, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

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

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 80%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 3.



81 Regulament local de urbanism PUG Sibiu

Cc  Centru de cartier 

P+1+R/ D+P+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Pentru intervenᘰii cu efecte importante asupra organizူrii parcelei sau funcᘰionူrii zonei se 
va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. Se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:

• teritoriul care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi 
suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic ᗰi 
funcᘰional al intervenᘰiei. Se recomandူ ca teritoriu minim de relementူri pentru 
PUZ aria de deservire a centrului de cartier.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publicူ stabilite prin 
PUG ᗰi RLU  pentru zona în cauzူ (Secᘰiunea 1, pct. B) mူsurile ᗰi 
recomandူrile PUG ᗰi RLU (Secᘰiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publicူ 
apူrute ulterior elaborူrii PUG, precum ᗰi alte dotူri de interes public care se 
dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public 
vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

Dupူ aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrူrile de 
construire pe baza PUZ, dupူ caz.

În situaᘰiile în care nu este necesarူ elaborarea PUZ, autorizarea lucrူrilor care aduc 
modificူri indicilor urbanistici existenᘰi la nivel de parcelူ sau înူlᘰimii existente a clူdirilor 
se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat conform legii. 
Acesta va asigura condiᘰiile de amplasare, dimensionare, conformare ᗰi servire edilitarူ a 
obiectivului, precizând urmူtoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilitူᘰii ᗰi racordarea la reᘰelele edilitare;
b) permisivitူᘰi ᗰi constrângeri urbanistice privind volumele construite ᗰi amenajူrile;
c) relaᘰiile funcᘰionale ᗰi estetice cu vecinူtatea;
d) compatibilitatea funcᘰiunilor ᗰi conformarea construcᘰiilor, amenajူrilor ᗰi 
plantaᘰiilor;
e) regimul juridic ᗰi circulaᘰia terenurilor ᗰi construcᘰiilor.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 
313, 32

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG.

Reabilitarea spaᘰiilor publice ᗰi verzi existente.

HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Se va acorda o atenᘰie specialူ reabilitူrii ᗰi amenajူrii spaᘰiilor libere publice pietonale, spaᘰiilor verzi publice. 

Modernizarea, în funcᘰie de necesitူᘰi, a reᘰelei de strူzi, a parcajelor publice ᗰi a reᘰelelor edilitare.

Reabilitarea ᗰi amenajarea spaᘰiilor libere publice, spaᘰiilor verzi publice, plantaᘰiilor stradale, precum ᗰi 
introducerea de piste pentru bicicliᗰti în lungul strူzilor.

Pentru intervenᘰii cu efecte importante asupra organizူrii sau funcᘰionူrii zonei, se recomandူ organizarea de 
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concursuri de soluᘰii, ca punct de plecare pentru elaborarea PUZ. 

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, funcᘰiuni de 
culturူ, servicii aferente zonelor de locuinᘰe (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de 
locuinᘰe, pieᘰe agro-alimentare. 

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Nu sunt.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la art.1.
Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii .

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Se vor respecta retragerile existente.

În cazul intervenᘰiilor cu efecte importante asupra organizူrii sau funcᘰionူrii zonei amplasarea se va face 
conform PUZ. Se recomandူ retrageri generoase faᘰူ de aliniamentul strူzilor principale ᗰi în zonele de acces 
a publicului.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

În cazul intervenᘰiilor cu efecte importante asupra organizူrii sau funcᘰionူrii zonei amplasarea se va face 
conform PUZ. 

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Conform PUZ.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii .

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 
Staᘰionarea vehiculelor de aprovizionare ᗰi transport se va face în afara domeniului public. Se vor asigura spaᘰii 
rezervate acestui scop.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane. Suplimentar, este admis un nivel retras, 
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conform definiᘰiei din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre urmူtoarele configuraᘰii:  
P+1+R, D+P+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 10 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 15 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de 
pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în acord cu 
programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

Intervenᘰiile cu efect asupra aspectului faᘰadelor clူdirilor existente (supraetajူri, renovူri, înlocuirea 
tâmplူriilor, refacerea finisajelor exterioare, dispunerea firmelor ᗰi a afiᗰajelor publicitare) se vor face pe bazူ 
de proiecte unitare, la nivelul întregii clူdiri sau complex de clူdiri. Nu se admit intervenᘰii izolate asupra unor 
pူrᘰi a unei clူdiri, de naturူ a modifica aspectul exterior al clူdirilor. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice din întregul ansamblu. 

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branᗰament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 
Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii publice pietonale, amenajate, mobilate ᗰi plantate, în zona acceselor publice ᗰi a 
retragerilor de aliniament în proporᘰie minimူ de 10% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) la nivel de 
parcelူ.  Aceste spaᘰii publice nu pot include parcajele la sol, suprafeᘰele pieᘰelor agroalimentare, trotuarele 
aferente strူzilor de acces, curᘰile ᗰi niᗰele de acces ale magazinelor, curᘰile interioare ale clူdirilor sau terasele 
de alimentaᘰie publicူ incluse în construcᘰie sau acoperite.  Spaᘰiile publice pietonale vor fi incluse în domeniul 
public.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

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

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii .

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 80%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 2.
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Is  Instituᘰii ᗰi servicii 

P+6+M / P+6+R / D+P+5+M / D+P+5+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Pentru intervenᘰii cu efecte importante asupra organizူrii parcelei sau funcᘰionူrii zonei se 
va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. Se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:

• teritoriul care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi 
suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic ᗰi 
funcᘰional al intervenᘰiei. Se recomandူ ca teritoriu minim de reglementူri 
teritoriul adiacent cူilor majore de circulaᘰie care servesc pe cel puᘰin douူ 
laturi zona studiatူ. Este interzisူ limitarea teritoriului PUZ la parcela care 
genereazူ PUZ.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publicူ stabilite prin 
PUG ᗰi RLU  pentru zona în cauzူ (Secᘰiunea 1, pct. B) mူsurile ᗰi 
recomandူrile PUG ᗰi RLU (Secᘰiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publicူ 
apူrute ulterior elaborူrii PUG, precum ᗰi alte dotူri de interes public care se 
dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public 
vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

Dupူ aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrူrile de 
construire pe baza PUZ, dupူ caz.

În situaᘰiile în care nu este necesarူ elaborarea PUZ, autorizarea lucrူrilor care aduc 
modificူri indicilor urbanistici existenᘰi la nivel de parcelူ sau înူlᘰimii existente a clူdirilor 
se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat conform legii. 
Acesta va asigura condiᘰiile de amplasare, dimensionare, conformare ᗰi servire edilitarူ a 
obiectivului, precizând urmူtoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilitူᘰii ᗰi racordarea la reᘰelele edilitare;
b) permisivitူᘰi ᗰi constrângeri urbanistice privind volumele construite ᗰi amenajူrile;
c) relaᘰiile funcᘰionale ᗰi estetice cu vecinူtatea;
d) compatibilitatea funcᘰiunilor ᗰi conformarea construcᘰiilor, amenajူrilor ᗰi 
plantaᘰiilor;
e) regimul juridic ᗰi circulaᘰia terenurilor ᗰi construcᘰiilor.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 
313, 32

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG. HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Modernizarea, în funcᘰie de necesitူᘰi, a reᘰelei de strူzi, a parcajelor publice ᗰi a reᘰelelor edilitare.

Reabilitarea ᗰi amenajarea spaᘰiilor libere publice, spaᘰiilor verzi publice, plantaᘰiilor stradale, precum ᗰi 
introducerea de piste pentru bicicliᗰti în lungul strူzilor.

Se recomandူ organizarea de concursuri de soluᘰii supervizate de administraᘰia publicူ, de Ordinul Arhitecᘰilor 
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din România ᗰi de Registrul Urbaniᗰtilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, funcᘰiuni de 
cult, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni sportive, funcᘰiuni de turism cu 
caracter intraurban, funcᘰiuni aferente infrastructurii de transport public, servicii aferente zonelor de locuinᘰe 
(servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a 
terenului (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
de utilizare a terenului se va considera suprafaᘰa nivelului mansardei ca reprezentînd 60% din suprafaᘰa 
nivelului curent. 

Se admit locuinᘰe de serviciu în condiᘰiile stabilite de Legea 114/1996 ᗰi anume dacူ acestea sunt exclusiv 
locuinᘰe destinate funcᘰionarilor publici, angajaᘰilor unor instituᘰii sau agenᘰi economici, acordate în condiᘰiile 
contractului de muncူ, potrivit prevederilor legale.  

Pentru instituᘰiile de învူᘰူmânt se admit clူdiri de cazare în sistem internat.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Se vor respecta realinierile stabilite prin PUG.

Conform PUZ sau PUD.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor alipi limitelor laterale ale parcelelor, în cazurile în care acestea prezintူ calcane, dar nu pe o 
adâncime mai mare decât 15 m, mူsuratူ de la aliniament, dupူ care se vor retrage de la ambele limite 
laterale ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau 
atic, în punctul cel mai înalt, ᗰi nu mai puᘰin decât 3 m.

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelelor care nu prezintူ calcane cu o distanᘰူ minimူ 
egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin 
decât 3 m. 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea 
înူlᘰimii lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 
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7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie situaᘰiile în care 
ambele clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie internူ, când 
distanᘰa minimူ se poate reduce la 1/4 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul 
cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de ᗰapte niveluri supraterane. Suplimentar, este admis un nivel retras
sau o mansardူ, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii:  P+6+R, D+P+5+R, P+6+M, D+P+5+M (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 25 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 29 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de 
pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în acord cu 
programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii libere publice (spaᘰii verzi ᗰi plantate, scuaruri, alei pietonale, piaᘰete urbane, grူdini 
urbane), în proporᘰie minimူ de (conform HG 525/1996, anexa 6):

Funcᘰiuni administrative: 
Sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundaᘰii, organizaᘰii neguvernamentale, asociaᘰii, 
agenᘰii, fonduri etc, sedii de birouri - 10% din suprafaᘰa parcelei
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament – 15% din suprafaᘰa parcelei

Fucnᘰiuni financiar-bancare: 10% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni comerciale: 

Pentru construcᘰii cu suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) mai micူ decât 400 mp: 10% din 
suprafaᘰa parcelei
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Pentru construcᘰii cu suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) mai mare decât 400 mp: 20% din 
suprafaᘰa parcelei

Funcᘰiuni de cult: 50% din suprafaᘰa parcelei.
Funcᘰiuni de culturူ:20% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni de sူnူtate:

Creᗰe ᗰi creᗰe speciale pentru copii, leagူn de copii: 10 -15 mp/copil
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament:  10-15 mp/bolnav

Funcᘰiuni de învူᘰူmânt: conform normativelor de proiectare a unitူᘰilor de învူᘰူmânt
Funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaᘰa parcelei

Necesarul minim de spaᘰii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu pânူ la 25%, cu condiᘰia 
asigurူrii, prin tranzacᘰii de terenuri, a unor spaᘰii verzi cu aceeaᗰi suprafaᘰူ din interiorul unor zone de 
urbanizare având prin PUG destinaᘰia zone verzi (UVa, UVs, UVe, UVt). Aceste suprafeᘰe vor fi cedate 
domeniului public.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi parcele 
sau în spaᘰiul public adiacent, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

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

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 80%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 2,4.
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IsP  Instituᘰii ᗰi servicii publice

P+6+M / P+6+R / D+P+5+M / D+P+5+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Pentru intervenᘰii cu efecte importante asupra organizူrii parcelei sau funcᘰionူrii zonei se 
va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. Se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:

• teritoriul care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi 
suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic ᗰi 
funcᘰional al intervenᘰiei. Se recomandူ ca teritoriu minim de reglementူri 
teritoriul adiacent cူilor majore de circulaᘰie care servesc pe cel puᘰin douူ 
laturi zona studiatူ. Este interzisူ limitarea teritoriului PUZ la parcela care 
genereazူ PUZ.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publicူ stabilite prin 
PUG ᗰi RLU  pentru zona în cauzူ (Secᘰiunea 1, pct. B) mူsurile ᗰi 
recomandူrile PUG ᗰi RLU (Secᘰiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publicူ 
apူrute ulterior elaborူrii PUG, precum ᗰi alte dotူri de interes public care se 
dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public 
vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

Dupူ aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrူrile de 
construire pe baza PUZ, dupူ caz.

În situaᘰiile în care nu este necesarူ elaborarea PUZ, autorizarea lucrူrilor care aduc 
modificူri indicilor urbanistici existenᘰi la nivel de parcelူ sau înူlᘰimii existente a clူdirilor 
se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat conform legii. 
Acesta va asigura condiᘰiile de amplasare, dimensionare, conformare ᗰi servire edilitarူ a 
obiectivului, precizând urmူtoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilitူᘰii ᗰi racordarea la reᘰelele edilitare;
b) permisivitူᘰi ᗰi constrângeri urbanistice privind volumele construite ᗰi amenajူrile;
c) relaᘰiile funcᘰionale ᗰi estetice cu vecinူtatea;
d) compatibilitatea funcᘰiunilor ᗰi conformarea construcᘰiilor, amenajူrilor ᗰi 
plantaᘰiilor;
e) regimul juridic ᗰi circulaᘰia terenurilor ᗰi construcᘰiilor.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 
313, 32

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG. HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Modernizarea, în funcᘰie de necesitူᘰi, a reᘰelei de strူzi, a parcajelor publice ᗰi a reᘰelelor edilitare.

Reabilitarea ᗰi amenajarea spaᘰiilor libere publice, spaᘰiilor verzi publice, plantaᘰiilor stradale, precum ᗰi 
introducerea de piste pentru bicicliᗰti în lungul strူzilor.

Se recomandူ organizarea de concursuri de soluᘰii supervizate de administraᘰia publicူ, de Ordinul Arhitecᘰilor 
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din România ᗰi de Registrul Urbaniᗰtilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Funcᘰiuni administrative aparᘰinူtoare instituᘰiilor publice centrale sau locale, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de 
învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni sportive, funcᘰiuni de loisir public, echipamente publice aferente 
zonelor de locuinᘰe.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a 
terenului (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
de utilizare a terenului se va considera suprafaᘰa nivelului mansardei ca reprezentînd 60% din suprafaᘰa 
nivelului curent. 

Se admit locuinᘰe de serviciu în condiᘰiile stabilite de Legea 114/1996 ᗰi anume dacူ acestea sunt exclusiv 
locuinᘰe destinate funcᘰionarilor publici, acordate în condiᘰiile contractului de muncူ, potrivit prevederilor legale.  

Pentru instituᘰiile de învူᘰူmânt se admit clူdiri de cazare în sistem internat.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Se vor respecta realinierile stabilite prin PUG.

Conform PUZ sau PUD.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor alipi limitelor laterale ale parcelelor, în cazurile în care acestea prezintူ calcane, dar nu pe o 
adâncime mai mare decât 15 m, mူsuratူ de la aliniament, dupူ care se vor retrage de la ambele limite 
laterale ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau 
atic, în punctul cel mai înalt, ᗰi nu mai puᘰin decât 3 m.

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelelor care nu prezintူ calcane cu o distanᘰူ minimူ 
egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin 
decât 3 m. 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea 
înူlᘰimii lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 
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7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie situaᘰiile în care 
ambele clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie internူ, când 
distanᘰa minimူ se poate reduce la 1/4 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul 
cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de ᗰapte niveluri supraterane. Suplimentar, este admis un nivel retras
sau o mansardူ, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii:  P+6+R, D+P+5+R, P+6+M, D+P+5+M (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 25 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 29 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de 
pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în acord cu 
programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii libere publice (spaᘰii verzi ᗰi plantate, scuaruri, alei pietonale, piaᘰete urbane, grူdini 
urbane), în proporᘰie minimူ de (conform HG 525/1996, anexa 6):

Funcᘰiuni administrative: 
Sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundaᘰii, organizaᘰii neguvernamentale, asociaᘰii, 
agenᘰii, fonduri etc, sedii de birouri - 10% din suprafaᘰa parcelei
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament – 15% din suprafaᘰa parcelei

Fucnᘰiuni financiar-bancare: 10% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni comerciale: 

Pentru construcᘰii cu suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) mai micူ decât 400 mp: 10% din 
suprafaᘰa parcelei
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Pentru construcᘰii cu suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) mai mare decât 400 mp: 20% din 
suprafaᘰa parcelei

Funcᘰiuni de cult: 50% din suprafaᘰa parcelei.
Funcᘰiuni de culturူ:20% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni de sူnူtate:

Creᗰe ᗰi creᗰe speciale pentru copii, leagူn de copii: 10 -15 mp/copil
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament:  10-15 mp/bolnav

Funcᘰiuni de învူᘰူmânt: conform normativelor de proiectare a unitူᘰilor de învူᘰူmânt
Funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaᘰa parcelei

Necesarul minim de spaᘰii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu pânူ la 25%, cu condiᘰia 
asigurူrii, prin tranzacᘰii de terenuri, a unor spaᘰii verzi cu aceeaᗰi suprafaᘰူ din interiorul unor zone de 
urbanizare având prin PUG destinaᘰia zone verzi (UVa, UVs, UVe, UVt). Aceste suprafeᘰe vor fi cedate 
domeniului public.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi parcele 
sau în spaᘰiul public adiacent, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

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

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 80%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 2,4.
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IsT  Instituᘰii ᗰi servicii turistice

P+2+R/ P+2+M/ D+P+1+R/ D+P+1+M

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Pentru intervenᘰii cu efecte importante asupra organizူrii parcelei sau funcᘰionူrii zonei se 
va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. Se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:

• teritoriul care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi 
suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic ᗰi 
funcᘰional al intervenᘰiei. Se recomandူ ca teritoriu minim de reglementူri 
teritoriul adiacent cူilor majore de circulaᘰie care servesc pe cel puᘰin douူ 
laturi zona studiatူ. Este interzisူ limitarea teritoriului PUZ la parcela care 
genereazူ PUZ.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publicူ stabilite prin 
PUG ᗰi RLU  pentru zona în cauzူ (Secᘰiunea 1, pct. B) mူsurile ᗰi 
recomandူrile PUG ᗰi RLU (Secᘰiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publicူ 
apူrute ulterior elaborူrii PUG, precum ᗰi alte dotူri de interes public care se 
dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public 
vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

Dupူ aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrူrile de 
construire pe baza PUZ, dupူ caz.

În situaᘰiile în care nu este necesarူ elaborarea PUZ, autorizarea lucrူrilor care aduc 
modificူri indicilor urbanistici existenᘰi la nivel de parcelူ sau înူlᘰimii existente a clူdirilor 
se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat conform legii. 
Acesta va asigura condiᘰiile de amplasare, dimensionare, conformare ᗰi servire edilitarူ a 
obiectivului, precizând urmူtoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilitူᘰii ᗰi racordarea la reᘰelele edilitare;
b) permisivitူᘰi ᗰi constrângeri urbanistice privind volumele construite ᗰi amenajူrile;
c) relaᘰiile funcᘰionale ᗰi estetice cu vecinူtatea;
d) compatibilitatea funcᘰiunilor ᗰi conformarea construcᘰiilor, amenajူrilor ᗰi 
plantaᘰiilor;
e) regimul juridic ᗰi circulaᘰia terenurilor ᗰi construcᘰiilor.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 
313, 32

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG. HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Modernizarea, în funcᘰie de necesitူᘰi, a reᘰelei de strူzi, a parcajelor publice ᗰi a reᘰelelor edilitare.

Reabilitarea ᗰi amenajarea spaᘰiilor libere publice, spaᘰiilor verzi publice, plantaᘰiilor stradale, precum ᗰi 
introducerea de piste pentru bicicliᗰti în lungul strူzilor.

Se recomandူ organizarea de concursuri de soluᘰii supervizate de administraᘰia publicူ, de Ordinul Arhitecᘰilor 
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din România ᗰi de Registrul Urbaniᗰtilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, funcᘰiuni de 
cult, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni sportive, funcᘰiuni de turism cu 
caracter intraurban, funcᘰiuni de turism cu caracter extraurban, funcᘰiuni de loisir public.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a 
terenului (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
de utilizare a terenului se va considera suprafaᘰa nivelului mansardei ca reprezentînd 60% din suprafaᘰa 
nivelului curent. 

Se admit locuinᘰe de serviciu în condiᘰiile stabilite de Legea 114/1996 ᗰi anume dacူ acestea sunt exclusiv 
locuinᘰe destinate funcᘰionarilor publici, angajaᘰilor unor instituᘰii sau agenᘰi economici, acordate în condiᘰiile 
contractului de muncူ, potrivit prevederilor legale.  

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor retrage de la aliniament cu cel puᘰin 5 m.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii 
lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m. 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea lor, 
mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie situaᘰiile în care 
ambele clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie internူ, când 
distanᘰa minimူ se poate reduce la 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul 
cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.
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9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de trei niveluri supraterane. Suplimentar, se admite un nivel retras sau o 
mansardူ, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre urmူtoarele 
configuraᘰii:  P+2+R, P+2+M, D+P+1+R, D+P+1+M (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, M –
mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de 
pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în acord cu 
programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice. Prin excepᘰie, dacူ acestea nu existူ, se acceptူ 
soluᘰii de echipare edilitarူ în sistem individual, cu condiᘰia racordူrii la reᘰelele publice odatူ cu introducerea 
lor.

Firidele de branᗰament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii libere publice (spaᘰii verzi ᗰi plantate, scuaruri, alei pietonale, terenuri de sport) , în 
proporᘰie minimူ de (conform HG 525/1996, anexa 6):

Funcᘰiuni administrative: 
Sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundaᘰii, organizaᘰii neguvernamentale, asociaᘰii, 
agenᘰii, fonduri etc, sedii de birouri - 10% din suprafaᘰa parcelei
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament – 15% din suprafaᘰa parcelei

Fucnᘰiuni financiar-bancare: 10% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni comerciale: 

Pentru construcᘰii cu suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) mai micူ decât 400 mp: 10% din 
suprafaᘰa parcelei
Pentru construcᘰii cu suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) mai mare decât 400 mp: 20% din 
suprafaᘰa parcelei

Funcᘰiuni de cult: 50% din suprafaᘰa parcelei.
Funcᘰiuni de culturူ:20% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni de sူnူtate:

Creᗰe ᗰi creᗰe speciale pentru copii, leagူn de copii: 10 -15 mp/copil
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament:  10-15 mp/bolnav

Funcᘰiuni de învူᘰူmânt: conform normativelor de proiectare a unitူᘰilor de învူᘰူmânt
Funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaᘰa parcelei

Necesarul minim de spaᘰii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu pânူ la 25%, cu condiᘰia 
asigurူrii, prin tranzacᘰii de terenuri, a unor spaᘰii verzi cu aceeaᗰi suprafaᘰူ din interiorul unor zone de 
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urbanizare având prin PUG destinaᘰia zone verzi (UVa, UVs, UVe, UVt). Aceste suprafeᘰe vor fi cedate 
domeniului public.

Se va acorda o atenᘰie specialူ prezervူrii vegetaᘰiei forestiere existente. 

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 50%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 1,8.
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G  Gospodူrire comunalူ

P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

În cazul elaborူrii PUZ, se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:
• teritoriul care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi

suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic ᗰi 
funcᘰional al intervenᘰiei, respectiv al derogူrilor solicitate. Se recomandူ ca 
teritoriu minim de reglementူri teritoriul adiacent cူilor majore de circulaᘰie care 
servesc pe cel puᘰin douူ laturi zona studiatူ. Este interzisူ limitarea teritoriului 
PUZ la parcela care genereazူ PUZ.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ.  Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public vor 
fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

Dupူ aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrူrile de 
construire pe baza PUZ, dupူ caz.

În situaᘰiile în care nu este necesarူ elaborarea PUZ, autorizarea lucrူrilor care aduc 
modificူri indicilor urbanistici existenᘰi la nivel de parcelူ sau înူlᘰimii existente a clူdirilor 
se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat conform legii. 
Acesta va asigura condiᘰiile de amplasare, dimensionare, conformare ᗰi servire edilitarူ a 
obiectivului, precizând urmူtoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilitူᘰii ᗰi racordarea la reᘰelele edilitare;
b) permisivitူᘰi ᗰi constrângeri urbanistice privind volumele construite ᗰi amenajူrile;
c) relaᘰiile funcᘰionale ᗰi estetice cu vecinူtatea;
d) compatibilitatea funcᘰiunilor ᗰi conformarea construcᘰiilor, amenajူrilor ᗰi 
plantaᘰiilor;
e) regimul juridic ᗰi circulaᘰia terenurilor ᗰi construcᘰiilor.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG. HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Conform PUG.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Funcᘰiuni de gospodူrire comunalူ.
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2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a 
terenului (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentînd 60% din SN a nivelului curent. 

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise activitူᘰi sau procese tehnologice de naturူ sူ producူ poluare de orice fel (exemplu poluare 
fonicူ,chimicူ etc) cu efect asupra funcᘰiunilor învecinate parcelei.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii .

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor retrage cu minim 5 m de la aliniament. 

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii 
lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea 
înူlᘰimii lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 
Se vor respecta cerinᘰele tehnice specifice funcᘰiunii.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

Se vor respecta cerinᘰele tehnice specifice funcᘰiunii.

În zonele de acces carosabil pe parcelူ, se va asigura, în afara circulaᘰiiilor publice, spaᘰiul necesar staᘰionူrii ᗰi 
manevrူrii autovehiculelor care aᗰteaptူ intrarea pe parcelူ.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi stabilit conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 



PUG Sibiu Regulament local de urbanism 98

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. Fac excepᘰie turnurile capelelor, coᗰurile de fum, antenele ᗰi alte instalaᘰii tehnice 
specifice funcᘰiunii.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de 
pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în acord cu 
programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

Mobilierul urban al cimitirelor va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept 
coerent pentru imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se vor respecta normele de protecᘰie a mediului privind gestionarea apelor uzate ᗰi a deᗰeurilor provenite din 
întreᘰinerea instalaᘰiilor ᗰi din procesele tehnologice aferente funcᘰiunii.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura perdele vegetale perimetrale, în mod prioritar pe limitele orientate spre zone rezidenᘰiale.

Se vor asigura spaᘰii verzi ᗰi perdele vegetale de protecᘰie în proporᘰie minimူ de 20% din suprafaᘰa parcelei.

Se vor realiza plantaᘰii în lungul aleilor din Cimitirul Central, în mod prioritar în partea de est (cimitirul nou). 

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi parcele 
sau în spaᘰiul public adiacent, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

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

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Conform cerinᘰelor tehnice, dar nu mai mult decât 70%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Conform cerinᘰelor tehnice, dar nu mai mult decât 2.
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Et  Activitူᘰi economice cu caracter terᘰiar 

P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

În cazul elaborူrii PUZ, se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:
• teritoriul care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi

suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic ᗰi 
funcᘰional al intervenᘰiei, respectiv al derogူrilor solicitate. Se recomandူ ca 
teritoriu minim de reglementူri teritoriul adiacent cူilor majore de circulaᘰie care 
servesc pe cel puᘰin douူ laturi zona studiatူ. Este interzisူ limitarea teritoriului 
PUZ la parcela care genereazူ PUZ.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ.  Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public vor 
fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

Dupူ aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrူrile de 
construire pe baza PUZ, dupူ caz.

În situaᘰiile în care nu este necesarူ elaborarea PUZ, autorizarea lucrူrilor care aduc 
modificူri indicilor urbanistici existenᘰi la nivel de parcelူ sau înူlᘰimii existente a clူdirilor 
se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat conform legii. 
Acesta va asigura condiᘰiile de amplasare, dimensionare, conformare ᗰi servire edilitarူ a 
obiectivului, precizând urmူtoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilitူᘰii ᗰi racordarea la reᘰelele edilitare;
b) permisivitူᘰi ᗰi constrângeri urbanistice privind volumele construite ᗰi amenajူrile;
c) relaᘰiile funcᘰionale ᗰi estetice cu vecinူtatea;
d) compatibilitatea funcᘰiunilor ᗰi conformarea construcᘰiilor, amenajူrilor ᗰi 
plantaᘰiilor;
e) regimul juridic ᗰi circulaᘰia terenurilor ᗰi construcᘰiilor.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG. HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Conform PUG.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Funcᘰiuni comerciale (terᘰiare) cu caracter extraurban ᗰi servicii tehnice, funcᘰiuni comerciale (terᘰiare) cu 
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caracter intraurban, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni de cult, 
funcᘰiuni de învူᘰူmânt, funcᘰiuni sportive, funcᘰiuni de loisir privat, funcᘰiuni aferente infrastructurii de transport 
public.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a
terenului (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentînd 60% din SN a nivelului curent. 

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii .

Parcelele vor avea dimensiuni minime de 3000 mp, ᗰi front la stradူ de minim 50 m. 

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor retrage de la aliniament cu minim 10 m.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii 
lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea 
înူlᘰimii lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 
Se vor respecta cerinᘰele tehnice specifice funcᘰiunii.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii .

Se vor respecta cerinᘰele tehnice specifice funcᘰiunii. Se vor asigura accese dimensionate pentru trafic greu.

Se recomandူ realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulaᘰie.

Este interzisူ desfiinᘰarea bretelelor speciale de acces existente sau înlocuirea lor cu parcaje.

În zonele de acces carosabil pe parcelူ, se va asigura, în afara circulaᘰiiilor publice, spaᘰiul necesar staᘰionူrii ᗰi 
manevrူrii autovehiculelor care aᗰteaptူ intrarea pe parcelူ.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
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necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. Fac excepᘰie catargele de susᘰinere a elementelor publicitare, coᗰurile de fum, 
antenele ᗰi alte instalaᘰii tehnice specifice funcᘰiunii.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de 
pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în acord cu 
programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se vor respecta normele de protecᘰie a mediului privind gestionarea apelor uzate ᗰi a deᗰeurilor provenite din 
întreᘰinerea instalaᘰiilor ᗰi din procesele tehnologice aferente funcᘰiunii.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii verzi plantate ᗰi perdele vegetale de protecᘰie în proporᘰie minimူ de 20% din suprafaᘰa 
parcelei.

Fâᗰia de teren rezultatူ din retragerea de la aliniament va fi plantatူ cu vegetaᘰie de talie medie ᗰi înaltူ în 
proporᘰie minimူ de 50% din suprafaᘰူ.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului 
regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi parcele  minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut 
arborele tူiat.

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

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii .

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 70%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 2,4.
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Ei  Activitူᘰi economice cu caracter industrial 

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

În cazul elaborူrii PUZ, se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:
• teritoriul care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi

suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic ᗰi 
funcᘰional al intervenᘰiei, respectiv al derogူrilor solicitate. Se recomandူ ca 
teritoriu minim de reglementူri teritoriul adiacent cူilor majore de circulaᘰie care 
servesc pe cel puᘰin douူ laturi zona studiatူ. Este interzisူ limitarea teritoriului 
PUZ la parcela care genereazူ PUZ.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ.  Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public vor 
fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

Dupူ aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrူrile de 
construire pe baza PUZ, dupူ caz.

În situaᘰiile în care nu este necesarူ elaborarea PUZ, autorizarea lucrူrilor care aduc 
modificူri indicilor urbanistici existenᘰi la nivel de parcelူ sau înူlᘰimii existente a clူdirilor 
se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat conform legii. 
Acesta va asigura condiᘰiile de amplasare, dimensionare, conformare ᗰi servire edilitarူ a 
obiectivului, precizând urmူtoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilitူᘰii ᗰi racordarea la reᘰelele edilitare;
b) permisivitူᘰi ᗰi constrângeri urbanistice privind volumele construite ᗰi amenajူrile;
c) relaᘰiile funcᘰionale ᗰi estetice cu vecinူtatea;
d) compatibilitatea funcᘰiunilor ᗰi conformarea construcᘰiilor, amenajူrilor ᗰi 
plantaᘰiilor;
e) regimul juridic ᗰi circulaᘰia terenurilor ᗰi construcᘰiilor.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG. HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Conform PUG.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Funcᘰiuni industriale.
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2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a 
terenului (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentînd 60% din SN a nivelului curent. 

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Este interzisူ construirea de locuinᘰe sau conversia funcᘰionalူ a unitူᘰilor industriale pentru construirea de 
locuinᘰe. Aceastူ reglementare este definitivူ ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii .
Parcelele vor avea dimensiuni minime de 3000 mp, ᗰi front la stradူ de minim 50 m. 

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor retrage de la aliniament cu minim 10 m.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii 
lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea 
înူlᘰimii lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

Se vor respecta cerinᘰele tehnice specifice funcᘰiunii.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii .

Se vor respecta cerinᘰele tehnice specifice funcᘰiunii.

Se vor asigura accese dimensionate pentru trafic greu.

Se recomandူ realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulaᘰie.

Este interzisူ desfiinᘰarea bretelelor speciale de acces existente sau înlocuirea lor cu parcaje.

În zonele de acces carosabil pe parcelူ, se va asigura, în afara circulaᘰiiilor publice, spaᘰiul necesar staᘰionူrii ᗰi 
manevrူrii autovehiculelor care aᗰteaptူ intrarea pe parcelူ.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
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funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. Fac excepᘰie catargele de susᘰinere a elementelor publicitare, coᗰurile de fum, 
antenele ᗰi alte instalaᘰii tehnice specifice funcᘰiunii.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. 

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se vor respecta normele de protecᘰie a mediului privind gestionarea apelor uzate ᗰi a deᗰeurilor provenite din 
întreᘰinerea instalaᘰiilor ᗰi din procesele tehnologice aferente funcᘰiunii.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii verzi plantate ᗰi perdele vegetale de protecᘰie în proporᘰie minimူ de 20% din suprafaᘰa 
parcelei.

Fâᗰia de teren rezultatူ din retragerea de la aliniament va fi plantatူ cu vegetaᘰie de talie medie ᗰi înaltူ în 
proporᘰie minimူ de 50% din suprafaᘰူ.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi parcele  
minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

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

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii .

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 70%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 2,4.
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ED  Construcᘰii aferente lucrူrilor edilitare 

P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

În cazul elaborူrii PUZ, se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:
• teritoriul care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi

suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic ᗰi 
funcᘰional al intervenᘰiei, respectiv al derogူrilor solicitate. Se recomandူ ca 
teritoriu minim de reglementူri teritoriul adiacent cူilor majore de circulaᘰie care 
servesc pe cel puᘰin douူ laturi zona studiatူ. Este interzisူ limitarea teritoriului 
PUZ la parcela care genereazူ PUZ.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ.  Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public vor 
fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

Dupူ aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrူrile de 
construire pe baza PUZ, dupူ caz.

În situaᘰiile în care nu este necesarူ elaborarea PUZ, autorizarea lucrူrilor care aduc 
modificူri indicilor urbanistici existenᘰi la nivel de parcelူ sau înူlᘰimii existente a clူdirilor 
se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat conform legii. 
Acesta va asigura condiᘰiile de amplasare, dimensionare, conformare ᗰi servire edilitarူ a 
obiectivului, precizând urmူtoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilitူᘰii ᗰi racordarea la reᘰelele edilitare;
b) permisivitူᘰi ᗰi constrângeri urbanistice privind volumele construite ᗰi amenajူrile;
c) relaᘰiile funcᘰionale ᗰi estetice cu vecinူtatea;
d) compatibilitatea funcᘰiunilor ᗰi conformarea construcᘰiilor, amenajူrilor ᗰi 
plantaᘰiilor;
e) regimul juridic ᗰi circulaᘰia terenurilor ᗰi construcᘰiilor.

Modificူrile zonelor de protecᘰie a construcᘰiilor aferente lucrူrilor edilitare sau apariᘰia 
unora noi se vor actualiza în baza de date a administraᘰiei publice ᗰi a instituᘰiilor cu 
responsabilitူᘰi de avizare ᗰi aprobare a documentaᘰiilor tehnice.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG.

Lucrူrile de întreᘰinere, modernizare ᗰi extindere a reᘰelelor edilitare publice sunt 
considerate obiective de utilitate publicူ ᗰi genereazူ servituᘰi, conform legii. 

HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Conform PUG.

Pentru unitူᘰile învecinate cu cartiere de locuinᘰe colective, se recomandူ, în funcᘰie de posibilitူᘰi ᗰi pe baza 
unor studii de specialitate ᗰi documentaᘰii de tip PUZ-PUD, eficientizarea utilizူrii suprafeᘰelor sau relocarea 
activitူᘰilor în vederea creူrii de rezerve de teren pentru echipamente publice ᗰi spaᘰii verzi. (ex. sediul societူᘰii 
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Apူ Canal SA, unde existူ necesitatea extinderii ᗰi modernizူrii ᗰcolii generale nr. 18).

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Funcᘰiuni aferente echipူrii tehnico-edilitare.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a 
terenului (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentînd 60% din SN a nivelului curent.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise activitူᘰi sau procese tehnologice de naturူ sူ producူ poluare de orice naturူ (fonicူ, chimicူ, 
etc.) cu efect asupra funcᘰiunilor învecinate parcelei.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii .

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor retrage cu minim 5 m de la aliniament. 

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii 
lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea 
înူlᘰimii lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 
Se vor respecta cerinᘰele tehnice specifice funcᘰiunii.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii .

Se vor respecta cerinᘰele tehnice specifice funcᘰiunii.

În zonele de acces carosabil pe parcelူ, se va asigura, în afara circulaᘰiiilor publice, spaᘰiul necesar staᘰionူrii ᗰi 
manevrူrii autovehiculelor care aᗰteaptူ intrarea pe parcelူ.
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9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi stabilit conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 20 m.  Fac excepᘰie coᗰurile de fum, antenele ᗰi alte instalaᘰii tehnice specifice funcᘰiunii.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de 
pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în acord cu 
programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se vor respecta normele de protecᘰie a mediului privind gestionarea apelor uzate ᗰi a deᗰeurilor provenite din 
întreᘰinerea instalaᘰiilor ᗰi din procesele tehnologice aferente funcᘰiunii.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura perdele vegetale perimetrale, în mod prioritar pe limitele orientate spre zone rezidenᘰiale.

Se vor asigura spaᘰii verzi ᗰi perdele vegetale de protecᘰie în proporᘰie minimူ de 20% din suprafaᘰa parcelei.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi parcele 
sau în spaᘰiul public adiacent, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

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

14. ÎMPREJMUIRI

Conform cerinᘰelor tehnice.

Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Conform cerinᘰelor tehnice, dar nu mai mult decât 70%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Conform cerinᘰelor tehnice, dar nu mai mult decât 2.
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S  Destinaᘰie specialူ

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Pentru schimbarea utilizူrii funcᘰionale a parcelei, se va elabora în mod obligatoriu un Plan 
urbanistic zonal. La elaborarea PUZ, se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:

• teritoriul care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal. Se va 
delimita un teritoriu suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea 
impactului urbanistic ᗰi funcᘰional al intervenᘰiei. Se recomandူ ca teritoriu 
minim de reglementူri teritoriul adiacent cူilor majore de circulaᘰie care 
servesc pe cel puᘰin douူ laturi zona studiatူ. Este interzisူ limitarea teritoriului 
PUZ la parcela care genereazူ PUZ.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ.  Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public vor 
fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Nu sunt.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Pentru situaᘰiile în care se intenᘰioneazူ conversia funcᘰionalူ a parcelei, pentru alte utilizူri decât Destinaᘰie 
specialူ, se recomandူ organizarea de concursuri de soluᘰii supervizate de administraᘰia publicူ, de Ordinul 
Arhitecᘰilor din România ᗰi de Registrul Urbaniᗰtilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Unitူᘰi cu destinaᘰie specialူ.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiᘰiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiᘰiilor de autorizare a 
construcᘰiilor cu caracter militar.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiᘰiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiᘰiilor de autorizare a 
construcᘰiilor cu caracter militar.
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SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiᘰiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiᘰiilor de autorizare a 
construcᘰiilor cu caracter militar.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiᘰiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiᘰiilor de autorizare a 
construcᘰiilor cu caracter militar.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiᘰiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiᘰiilor de autorizare a 
construcᘰiilor cu caracter militar.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiᘰiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiᘰiilor de autorizare a 
construcᘰiilor cu caracter militar.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiᘰiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiᘰiilor de autorizare a 
construcᘰiilor cu caracter militar.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiᘰiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiᘰiilor de autorizare a 
construcᘰiilor cu caracter militar.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiᘰiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiᘰiilor de autorizare a 
construcᘰiilor cu caracter militar.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiᘰiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiᘰiilor de autorizare a 
construcᘰiilor cu caracter militar.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiᘰiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiᘰiilor de autorizare a 
construcᘰiilor cu caracter militar.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiᘰiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiᘰiilor de autorizare a 
construcᘰiilor cu caracter militar.
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14. ÎMPREJMUIRI

Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiᘰiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiᘰiilor de autorizare a 
construcᘰiilor cu caracter militar.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiᘰiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiᘰiilor de autorizare a 
construcᘰiilor cu caracter militar.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiᘰiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiᘰiilor de autorizare a 
construcᘰiilor cu caracter militar.
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Tr  Zonူ de circulaᘰie rutierူ ᗰi amenajူri aferente 

P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

În cazul elaborူrii PUZ, se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:
• teritoriul care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi 

suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic ᗰi 
funcᘰional al intervenᘰiei. Este interzisူ limitarea teritoriului PUZ la terenul care 
genereazူ PUZ.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ.  Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public vor 
fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

Modificူrile zonelor de protecᘰie sau a zonelor de siguranᘰူ a infrastructurii aeriene se vor 
actualiza în baza de date a administraᘰiei publice ᗰi a instituᘰiilor cu responsabilitူᘰi de 
avizare ᗰi aprobare a documentaᘰiilor tehnice.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG. HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Conform PUG.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Construcᘰii, instalaᘰii ᗰi amenajူri aferente traficului rutier, unitူᘰi de întreᘰinere ᗰi depozitare aferente traficului 
rutier.
Terminale de persoane sau bunuri, depozite.
Funcᘰiuni aferente infrastructurii de transport public. 

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a 
terenului (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentînd 60% din SN a nivelului curent. 

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.
Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
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adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor retrage de la aliniament cu minim 10 m.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii 
lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea 
înူlᘰimii lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 
Se vor respecta cerinᘰele tehnice specifice funcᘰiunii.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

Se vor respecta cerinᘰele tehnice specifice funcᘰiunii.

Se vor asigura accese dimensionate pentru trafic greu.

Se recomandူ realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulaᘰie.

Este interzisူ desfiinᘰarea bretelelor speciale de acces existente sau înlocuirea lor cu parcaje.

În zonele de acces carosabil pe parcelူ, se va asigura, în afara circulaᘰiiilor publice, spaᘰiul necesar manevrူrii 
autovehiculelor care aᗰteaptူ intrarea pe parcelူ.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR



113 Regulament local de urbanism PUG Sibiu

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de 
pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în acord cu 
programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

Se vor respecta normele de protecᘰie a mediului privind gestionarea apelor uzate ᗰi a deᗰeurilor provenite din 
întreᘰinerea instalaᘰiilor ᗰi din procesele tehnologice aferente funcᘰiunii.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre parcelele vecine.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii verzi plantate ᗰi perdele vegetale de protecᘰie în proporᘰie minimူ de 20% din suprafaᘰa 
parcelei.

Fâᗰia de teren rezultatူ din retragerea de la aliniament va fi plantatူ cu vegetaᘰie de talie medie ᗰi înaltူ în 
proporᘰie minimူ de 50% din suprafaᘰူ.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi parcele  
minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

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

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 70%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 2,4.
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Ta  Zonူ de circulaᘰie aerianူ ᗰi amenajူri aferente 

P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

În cazul elaborူrii PUZ, se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:
• teritoriul care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi 

suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic ᗰi 
funcᘰional al intervenᘰiei. Se recomandူ ca teritoriu minim de reglementူri 
teritoriul adiacent cူilor majore de circulaᘰie care servesc pe cel puᘰin douူ 
laturi zona studiatူ. Este interzisူ limitarea teritoriului PUZ la terenul care 
genereazူ PUZ.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ.  Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public vor 
fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

Modificူrile zonelor de protecᘰie sau a zonelor de siguranᘰူ a infrastructurii aeriene se vor 
actualiza în baza de date a administraᘰiei publice ᗰi a instituᘰiilor cu responsabilitူᘰi de 
avizare ᗰi aprobare a documentaᘰiilor tehnice.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG. HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Conform PUG.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Construcᘰii, instalaᘰii ᗰi amenajူri aferente traficului aerian, unitူᘰi de întreᘰinere ᗰi depozitare aferente traficului 
aerian.
Terminale de persoane sau bunuri, depozite.
Funcᘰiuni aferente infrastructurii de transport public. 

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.
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Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. Fac excepᘰie clူdirile ᗰi instalaᘰiile tehnice specifice funcᘰiunii.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor publice va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. Se interzice 
realizarea de pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în 
acord cu programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

Se vor respecta normele de protecᘰie a mediului privind gestionarea apelor uzate ᗰi a deᗰeurilor provenite din 
întreᘰinerea instalaᘰiilor ᗰi din procesele tehnologice aferente funcᘰiunii.

Se interzice conducerea apelor meteorice, spre domeniul public sau parcelele vecine.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.
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14. ÎMPREJMUIRI

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.
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Tf  Zonူ de circulaᘰie feroviarူ ᗰi amenajူri aferente 

P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

În cazul elaborူrii PUZ, se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:
• teritoriul care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi 

suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic ᗰi 
funcᘰional al intervenᘰiei. Este interzisူ limitarea teritoriului PUZ la terenul care 
genereazူ PUZ.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ.  Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public vor 
fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

Modificူrile zonelor de protecᘰie sau a zonelor de siguranᘰူ a infrastructurii feroviare se vor 
actualiza în baza de date a administraᘰiei publice ᗰi a instituᘰiilor cu responsabilitူᘰi de 
avizare ᗰi aprobare a documentaᘰiilor tehnice.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Pasaje carosabile ᗰi pietonale de traversare a cူii ferate, conform PUG.

Conform PATJ Sibiu , PATZ Zona periurbanူ Sibiu (Programul de modernizare a 
infrastructurii feroviare a judeᘰului Sibiu):

(5) Linie de cale feratူ convenᘰionalူ cu vitezူ pânူ la 160 km/h pe tronsonul Curtici –
Arad – Deva – Sibiu -- Râmnicu Vâlcea – Vâlcele – Bucureᗰti 

(6) Modernizarea la standarde europene a staᘰiei de cale feratူ din municipiul Sibiu
(7) Modernizarea terminalelor de transport combinat din municipiul Sibiu

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG.

PATJ Sibiu ,PATZ 
Sibiu

HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Conform PUG:

Se recomandူ realizarea unor studii de specialitate pentru identificarea suprafeᘰelor feroviare neutilizate sau 
subutulizate care pot face obiectul unor operaᘰiuni de conversie funcᘰionalူ ᗰi restructurare urbanisticူ.

Se recomandူ amplasarea de panouri de protecᘰie fonicူ ᗰi perdele vegetale pe segmentele de învecinare 
imediatူ a infrastructurii feroviare active cu zone de locuinᘰe, luând în considerare concluziile ᗰi mူsurile 
rezultate din elaborarea hူrᘰii de zgomot a municipiului, cf. HG 321/2005, modificatူ.

Se recomandူ modernizarea terminalului de mူrfuri (de transport combinat) din zona Broscူrie ᗰi 
modernizarea legူturilor rutiere cu centura ocolitoare.

Se recomandူ accesibilizarea Muzeului Locomotivei prin semnalizarea lui în spaᘰiul public ᗰi prin realizarea 
unei pasarele pietonale de legူturူ cu strada Fabricii.

Se recomandူ reabilitarea traseului de cale feratူ îngustူ (mocူniᘰa) cu utilizare turisticူ ᗰi de agrement. 
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SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Instalaᘰii ᗰi amenajူri feroviare, unitူᘰi de întreᘰinere ᗰi depozitare aferente infrastructurii feroviare.
Terminale, depozite, centre de transfer (intermodal) de mူrfuri, construcᘰii ᗰi instalaᘰii destinate transportului 
combinat.
Muzeul locomotivei.
Funcᘰiuni aferente infrastructurii de transport public. 

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise activitူᘰi sau procese tehnologice de naturူ sူ producူ poluare fonicူ sau chimicူ cu efect 
asupra funcᘰiunilor învecinate parcelei.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 
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Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. Fac excepᘰie instalaᘰiile tehnice specifice funcᘰiunii.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor publice va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. Se interzice 
realizarea de pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în 
acord cu programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

Se vor respecta normele de protecᘰie a mediului privind gestionarea apelor uzate ᗰi a deᗰeurilor provenite din 
întreᘰinerea instalaᘰiilor ᗰi din procesele tehnologice aferente funcᘰiunii.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura perdele vegetale de protecᘰie pe limitele orientate spre zone rezidenᘰiale.

14. ÎMPREJMUIRI

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.
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Tfu  Zonူ de circulaᘰie feroviarူ ᗰi amenajူri aferente
Tren urban 

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona, delimitatူ conform PUG, reprezintူ segmentul de infrastructurူ destinat implementူrii proiectului de Tren 
urban, prin reutilizarea ᗰi dublarea fostei cူii ferate industriale pe traseul Calea ᗠurii Mici (Gara Turniᗰor) –
strada Frigoriferului – strada Ogorului – strada Turda – zona Aeroport – str Lyon – viitoarea Zonူ rezidenᘰialူ 
Vest (stadion propus, centru comercial propus). Prelungirea traseului existent vizeazူ accesarea principalei 
zone de extindere ᗰi dezvoltare a oraᗰului, care include Centrul Economic Vest ᗰi Zona Rezidenᘰialူ Vest. 
Dublarea cူii ferate vizeazူ creᗰterea frecvenᘰei de trafic.

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Zona reprezintူ o servitute a unui obiectiv de utilitate publicူ ᗰi nu poate fi utilizatူ pentru 
alte destinaᘰii.

Se recomandူ elaborarea unui PUZ pentru întreaga zonူ, pe baza unor studii de 
specialitate, cu scopul organizူrii tehnico-funcᘰionale a traseului (reabilitarea extinderea ᗰi 
dublarea cူii ferate ᗰi a infrastructurii aferente), a soluᘰionူrii intersecᘰiilor cu diferitele strူzi, 
stabilirea condiᘰiilor de construibilitate ᗰi a zonelor de siguranᘰူ pe parcelele riverane, 
stabilirea condiᘰiilor de mobilare urbanisticူ (staᘰii de cူlူtori, parcaje, plantaᘰii, accese 
rutiere ᗰi pietonale etc). 

HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16
Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 46

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 313

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG. HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Conform PUG.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Instalaᘰii ᗰi amenajူri feroviare destinate trenului urban.

Funcᘰiuni aferente infrastructurii de transport public. 

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.
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SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura staᘰiilor de cူlူtori ᗰi amenajူrile spaᘰiilor libere vor fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul 
programului. Se interzice realizarea de pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite 
vor fi de bunူ calitate, în acord cu programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura perdele vegetale de protecᘰie pe limitele orientate spre zone rezidenᘰiale.

14. ÎMPREJMUIRI

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.
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A  Unitူᘰi ᗰi terenuri agricole în intravilan

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Protejarea terenurilor agricole aflate în apropierea oraᗰului este un obiectiv prioritar al strategiei de dezvoltare. 
Planul de Amenajare a Teritoriului Judeᘰean Sibiu ᗰi Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal pentru zona 
periurbanူ Sibiu enumerူ printre cele 7 principii ale unei dezvoltူri economice ᗰi sociale durabile „protejarea 
terenurilor agricole cu valoare economicူ ridicatူ, prin promovarea unor mူsuri restrictive în procesul de 
scoatere a acestora din circuitul agricol în favoarea zonelor construite ale localitူᘰilor”.  

Criterii economice ᗰi ecologice impun, de asemenea pူstrarea unei rezerve substanᘰiale de terenuri de 
producᘰie agricolူ în proximitatea oraᗰului, capabile sူ aprovizioneze, din resurse locale ᗰi pe trasee scurte 
pieᘰele locale de produse agricole. La fel de importantူ este, pe termen mediu ᗰi lung, asigurarea unor rezerve 
de teren pentru extinderi ale oraᗰului ᗰi obiective strategice de perspectivူ a cူror naturူ ᗰi necesitate nu pot fi 
prevူzute în prezent.

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

În cazul elaborူrii PUZ, acesta va prelua ᗰi detalia condiᘰiile prevူzute de PUG ᗰi de 
prezentul regulament pentru zonele de urbanizare. Se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:

• teritoriul care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi
suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic ᗰi 
funcᘰional al intervenᘰiei, respectiv al derogူrilor solicitate. Suprafaᘰa minimူ a 
teritoriului PUZ va fi 10 ha.

• categoriile funcᘰionale vor fi cele specificate de PUG pentru zonele de 
urbanizare. 

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG. HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Conform PUG.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Funcᘰiuni agricole, cu excepᘰia unitူᘰilor zootehnice.
Împူduriri.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Ferme ᗰi unitူᘰi zootehnice, numai în baza unor studii de impact asupra sူnူtူᘰii populaᘰiei ᗰi mediului 
înconjurူtor, cu respectarea zonelor de protecᘰie sanitarူ instituitူ prin aceste studii de impact.
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3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Este interzisူ desfiinᘰarea suprafeᘰelor viticole ᗰi pomicole.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A  
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii .

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor retrage de la aliniament cu minim 10 m.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii 
lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea 
înူlᘰimii lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 
Se vor respecta cerinᘰele tehnice specifice funcᘰiunii.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii ᗰi cerinᘰele tehnice specifice 
funcᘰiunii.

Se recomandူ realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulaᘰie.

În zonele de acces carosabil pe parcelူ, se va asigura, în afara circulaᘰiiilor publice, spaᘰiul necesar staᘰionူrii ᗰi 
manevrူrii autovehiculelor care aᗰteaptူ intrarea pe parcelူ.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi stabilit conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Clူdirile nu vor depူᗰi înူlᘰimea de 16 m, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic, în punctul cel mai înalt. 
Fac excepᘰie catargele de susᘰinere a elementelor publicitare, coᗰurile de fum, antenele, ᗰi alte instalaᘰii tehnice 
specifice funcᘰiunii.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. 

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.



PUG Sibiu Regulament local de urbanism 124

Se vor respecta normele de protecᘰie a mediului privind gestionarea apelor uzate ᗰi a deᗰeurilor provenite din 
întreᘰinerea instalaᘰiilor ᗰi din procesele tehnologice aferente funcᘰiunii.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre parcelele vecine.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi parcele  
minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

14. ÎMPREJMUIRI

Parcelele vor fi împrejmuite pe toate laturile. 

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 10%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 0,2.
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Va  Zonူ verde cu rol de agrement

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona este delimitatူ în PUG în conformitate cu Legea 24/2007, Art.2 ᗰi Art.3 ᗰi contribuie la bilanᘰul spaᘰiilor 
verzi la nivel de municipiu, prevူzut de O.U. 114/2007, Art. II, cu 100% din suprafaᘰူ.

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Utilizarea Zonူ verde cu rol de agrement este definitivူ ᗰi nu poate fi modificatူ.

Amenajarea sau reamenajarea spaᘰiilor verzi existente se vor face pe baza unor proiecte 
tehnice de specialitate peisagisticူ.

Amenajarea ᗰi organizarea spaᘰiilor verzi noi se vor face pe baza unor documentaᘰii de tip 
PUD sau PUZ aprobate conform legii, urmate de proiecte tehnice de specialitate 
peisagisticူ. 

Amplasarea de funcᘰiuni de loisir public, cf. Anexei 1 la prezentul regulament, în spaᘰii 
publice existente, se va face pe baza unor documentaᘰii de tip PUZ sau PUD, aprobate 
conform legii. 

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Autorizarea lucrူrilor în zona Parcului Sub Arini cuprinsူ între extremitatea sa nord – esticူ 
ᗰi strူzile Avrig/ Argeᗰului se va face pe baza avizului CRMI. 

Ordonanᘰa de 
urgenᘰူ 195/2005, 
aprobatူ de legea 
265/2006, 
actualizatူ, Art. 71

Legea 24/2007, Art. 
12

Legea 350/2001, 
Art 313; Legea 
24/2007, Art. 12

Legea 350/2001, 
Art 313

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Pူstrarea sau, dupူ caz, introducerea în domeniul public sau privat al administraᘰiei locale 
a zonelor verzi delimitate conform PUG.

Extinderea, administrarea, protejarea ᗰi întreᘰinerea spaᘰiilor verzi proprietate publicူ.

Prin administrarea spaᘰiilor verzi se va asigura îndeplinirea urmူtoarelor obiective: 
a) protecᘰia ᗰi conservarea spaᘰiilor verzi pentru menᘰinerea biodiversitူᘰii lor; 
b) menᘰinerea ᗰi dezvoltarea funcᘰiilor de protecᘰie a spaᘰiilor verzi privind apele, 
solul, schimbူrile climatice, menᘰinerea peisajelor în scopul ocrotirii sူnူtူᘰii 
populaᘰiei, protecᘰiei mediului ᗰi asigurူrii calitူᘰii vieᘰii; 
c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziᘰiei ᗰi a calitူᘰii spaᘰiilor verzi; 
d) elaborarea ᗰi aplicarea unui complex de mူsuri privind aducerea ᗰi menᘰinerea 
spaᘰiilor verzi în starea corespunzူtoare funcᘰiilor lor; 
e) identificarea zonelor deficitare ᗰi realizarea de lucrူri pentru extinderea 
suprafeᘰelor acoperite cu vegetaᘰie; 
f) extinderea suprafeᘰelor ocupate de spaᘰii verzi, prin includerea în categoria 
spaᘰiilor verzi publice a terenurilor cu potenᘰial ecologic sau sociocultural. 

Legea 24/2007, Art. 
9,12

Legea 24/2007, Art. 
10, 14,15.

Legea 24/2007, Art. 
9

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Elaborarea ᗰi actualizarea Registrului local al spaᘰiilor verzi, cf. Legii 24/2007, Art. 18 ᗰi cf. Normelor tehnice de 
aplicare a Legii 24/2007.
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Extinderea ᗰi reabilitarea spaᘰiilor verzi din municipiu pe baza PROGRAMULUI NAᘠIONAL DE ÎMBUNဠTဠᘠIRE
A CALITဠᘠII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAᘠII VERZI ÎN LOCALITဠᘠI, cf. Legii 343/2007.

Se recomandူ ca documentaᘰiile tehnice prvind organizarea, amenajarea sau reabilitarea spaᘰiilor verzi sူ fie 
elaborate pe baza concluziilor unor concursuri de soluᘰii organizate de cူtre administraᘰia publicူ ᗰi supervizate 
de cူtre Ordinul Arhitecᘰilor Din România, Registrul Urbaniᗰtilor din România ᗰi Asociaᘰia Peisagiᗰtilor din 
România. 

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Spaᘰii verzi ᗰi plantate de folosinᘰူ generalူ.
Amenajူri ale spaᘰiului public, alei pietonale ᗰi ciclistice, lucrူri de modelare a terenului, oglinzi ᗰi cursuri de 
apူ, fântâni ᗰi jocuri de apူ, mobilier urban, locuri de joacူ pentru copii, amenajူri ᗰi instalaᘰii de agrement ᗰi 
loisir. 

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admit funcᘰiuni de loisir public, cu condiᘰia ca Procentul de ocupare a terenului la nivelul întregului UTR sူ 
nu depူᗰeascူ 10%.

Construcᘰii sau instalaᘰii temporare pentru evenimente ᗰi manifestူri cu caracter cultural, sportiv sau de 
divertisment, cu condiᘰia de a nu afecta calitatea ᗰi integritatea spaᘰiilor verzi ᗰi a plantaᘰiilor ᗰi de a fi 100% 
demontabile. Dupူ dezafectarea construcᘰiilor temporare, spaᘰiile libere vor fi readuse la starea iniᘰialူ. 

Construcᘰiile ᗰi instalaᘰiile temporare se vor demonta ᗰi îndepူrta în termen de maxim 3 zile de la încheierea 
evenimentelor sau manifestူrilor pentru care au fost autorizate. 

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a 
terenului (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentînd 60% din SN a nivelului curent. 

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2. Aceastူ reglementare este 
definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

Sunt interzise orice amenajူri care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform PUZ sau PUD.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Conform PUZ sau PUD.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform PUZ sau PUD.
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7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Conform PUZ sau PUD.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile prezentului regulament, cuprinse la Cap.7, Reguli cu privire la asigurarea acceselor 
obligatorii.

Accesul carosabil în interiorul zonei verzi este permis doar în scopul realizူrii sau întreᘰinerii amenajူrilor ᗰi 
construcᘰiilor sau pentru situaᘰii de urgenᘰူ.  Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului sau 
integrate profilelor strူzilor de acces.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staᘰionarea autovehiculelor în interiorul zonei este permisူ doar în limitele necesarului de parcaje ale utilizူrilor 
admise la Secᘰiunea 2, fiind interzisူ amplasarea de parcaje pentru deservirea unor funcᘰiuni exterioare zonei. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Clူdirile permanente vor avea un regim maxim de înူlᘰime de P ᗰi nu vor depူᗰi înူlᘰimea de 5 m.

Construcᘰiile ᗰi instalaᘰiile temporare vor fi configurate conform documentaᘰiei tehnice.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de 
pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în acord cu 
programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului de amenajare.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile permanente se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori.

Se interzice amplasarea de panouri publicitare.

14. ÎMPREJMUIRI

Conform PUZ, PUD ᗰi documentaᘰiei tehnice de amenajare peisagisticူ. 

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru zone cu suprafaᘰa mai mare decât 1 ha, se admite POT maxim de 10%, calculat la nivelul întregului 
UTR(cf. Legii 24/2007, Art. 9). Aceastူ reglementare este definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ.

Pentru zone cu suprafaᘰa mai micူ decât 1 ha, se admite POT maxim de 5%, calculat la nivelul întregului UTR. 
Aceastူ reglementare este definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ.
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Construcᘰiile temporare nu sunt supuse condiᘰiilor din prezentul articol. 

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru zone cu suprafaᘰa mai mare decât 1 ha, se admite CUT maxim de 0,1, calculat la nivelul întregului UTR. 
Aceastူ reglementare este definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ.

Pentru zone cu suprafaᘰa mai micူ decât 1 ha, se admite CUT maxim de 0,05, calculat la nivelul întregului UTR. 
Aceastူ reglementare este definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ.

Construcᘰiile temporare nu sunt supuse condiᘰiilor din prezentul articol. 
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Vt  Zonူ verde cu caracter tematic

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona este delimitatူ în PUG în conformitate cu Legea 24/2007, Art.2 ᗰi Art.3 ᗰi contribuie la bilanᘰul spaᘰiilor 
verzi la nivel de municipiu, prevူzut de O.U. 114/2007, Art. II, cu 100% din suprafaᘰူ.

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Utilizarea Zonူ verde cu caracter tematic este definitivူ ᗰi nu poate fi modificatူ.

Amenajarea sau reamenajarea spaᘰiilor verzi existente se vor face pe baza unor proiecte 
tehnice de specialitate peisagisticူ.

Amenajarea ᗰi organizarea spaᘰiilor verzi noi se vor face pe baza unor documentaᘰii de tip 
PUD sau PUZ aprobate conform legii, urmate de proiecte tehnice de specialitate 
peisagisticူ. 

Amplasarea de funcᘰiuni de loisir public cu caracter tematic, cf. Anexei 1 la prezentul 
regulament, în spaᘰii publice existente, se va face pe baza unor documentaᘰii de tip PUZ 
sau PUD, aprobate conform legii. 

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Ordonanᘰa de 
urgenᘰူ 195/2005, 
aprobatူ de legea 
265/2006, 
actualizatူ, Art. 71

Legea 24/2007, Art. 
12

Legea 350/2001, 
Art 313; Legea 
24/2007, Art. 12

Legea 350/2001, 
Art 313

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Pူstrarea sau, dupူ caz, introducerea în domeniul public sau privat al administraᘰiei locale 
a zonelor verzi delimitate conform PUG.

Extinderea, administrarea, protejarea ᗰi întreᘰinerea spaᘰiilor verzi proprietate publicူ.

Prin administrarea spaᘰiilor verzi se va asigura îndeplinirea urmူtoarelor obiective: 
a) protecᘰia ᗰi conservarea spaᘰiilor verzi pentru menᘰinerea biodiversitူᘰii lor; 
b) menᘰinerea ᗰi dezvoltarea funcᘰiilor de protecᘰie a spaᘰiilor verzi privind apele, 
solul, schimbူrile climatice, menᘰinerea peisajelor în scopul ocrotirii sူnူtူᘰii 
populaᘰiei, protecᘰiei mediului ᗰi asigurူrii calitူᘰii vieᘰii; 
c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziᘰiei ᗰi a calitူᘰii spaᘰiilor verzi; 
d) elaborarea ᗰi aplicarea unui complex de mူsuri privind aducerea ᗰi menᘰinerea 
spaᘰiilor verzi în starea corespunzူtoare funcᘰiilor lor; 
e) identificarea zonelor deficitare ᗰi realizarea de lucrူri pentru extinderea 
suprafeᘰelor acoperite cu vegetaᘰie; 
f) extinderea suprafeᘰelor ocupate de spaᘰii verzi, prin includerea în categoria 
spaᘰiilor verzi publice a terenurilor cu potenᘰial ecologic sau sociocultural. 

Legea 24/2007, Art. 
9,12

Legea 24/2007, Art. 
10, 14,15.

Legea 24/2007, Art. 
9

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Elaborarea ᗰi actualizarea Registrului local al spaᘰiilor verzi, cf. Legii 24/2007, Art. 18 ᗰi cf. Normelor tehnice de 
aplicare a Legii 24/2007.

Extinderea ᗰi reabilitarea spaᘰiilor verzi din municipiu pe baza PROGRAMULUI NAᘠIONAL DE ÎMBUNဠTဠᘠIRE
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A CALITဠᘠII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAᘠII VERZI ÎN LOCALITဠᘠI, cf. Legii 343/2007.

Se recomandူ ca documentaᘰiile tehnice prvind organizarea, amenajarea sau reabilitarea spaᘰiilor verzi sူ fie 
elaborate pe baza concluziilor unor concursuri de soluᘰii organizate de cူtre administraᘰia publicူ ᗰi supervizate 
de cူtre Ordinul Arhitecᘰilor din România, Registrul Urbaniᗰtilor din România ᗰi Asociaᘰia Peisagiᗰtilor din 
România. 

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Spaᘰii verzi ᗰi plantate de folosinᘰူ generalူ.
Amenajူri ale spaᘰiului public, alei pietonale ᗰi ciclistice, lucrူri de modelare a terenului, oglinzi ᗰi cursuri de 
apူ, fântâni ᗰi jocuri de apူ, mobilier urban, locuri de joacူ pentru copii, amenajူri ᗰi instalaᘰii de agrement ᗰi 
loisir. 
Funcᘰiuni de loisir public cu caracter tematic.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Construcᘰii sau instalaᘰii temporare pentru evenimente ᗰi manifestူri cu caracter cultural, sportiv sau de 
divertisment, cu condiᘰia de a nu afecta calitatea ᗰi integritatea spaᘰiilor verzi ᗰi a plantaᘰiilor ᗰi de a fi 100% 
demontabile. Dupူ dezafectarea construcᘰiilor temporare, spaᘰiile libere vor fi readuse la starea iniᘰialူ. 

Construcᘰiile ᗰi instalaᘰiile temporare se vor demonta ᗰi îndepူrta în termen de maxim 3 zile de la încheierea 
evenimentelor sau manifestူrilor pentru care au fost autorizate. 

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a 
terenului (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentînd 60% din SN a nivelului curent. 

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2. Aceastူ reglementare este 
definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

Sunt interzise orice amenajူri care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform PUZ sau PUD.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Conform PUZ sau PUD.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform PUZ sau PUD.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ
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Conform PUZ sau PUD.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Accesul carosabil în interiorul zonei verzi este permis doar în scopul realizူrii sau întreᘰinerii amenajူrilor ᗰi 
construcᘰiilor sau pentru situaᘰii de urgenᘰူ.  Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului sau 
integrate profilelor strူzilor de acces.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staᘰionarea autovehiculelor în interiorul zonei este permisူ doar în limitele necesarului de parcaje ale utilizူrilor 
admise la Secᘰiunea 2, fiind interzisူ amplasarea de parcaje pentru deservirea unor funcᘰiuni exterioare zonei. 

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Conform PUZ sau PUD.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Conform PUZ sau PUD.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile permanente se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Conform PUZ, PUD ᗰi documentaᘰiei tehnice de amenajare peisagisticူ.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori.

Parcajele la sol vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare patru locuri de parcare ᗰi vor fi împrejmuite cu garduri
vii.

14. ÎMPREJMUIRI

Conform PUZ, PUD ᗰi documentaᘰiei tehnice de amenajare peisagisticူ. Se interzice realizarea împrejmuirilor 
din dale prefabricate de beton.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite POT maxim de 10%, calculat la nivelul întregului UTR (cf. Legii 24/2007, Art. 9). Aceastူ 
reglementare este definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Conform PUZ sau PUD.



PUG Sibiu Regulament local de urbanism 132

Vs  Zonူ verde cu rol de complex sportiv

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona este delimitatူ în PUG în conformitate cu Legea 24/2007, Art.2 ᗰi Art.3 ᗰi contribuie la bilanᘰul spaᘰiilor 
verzi la nivel de municipiu, prevူzut de O.U. 114/2007, Art. II, cu 100% din suprafaᘰူ.

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Utilizarea Zonူ verde cu rol de bazူ sportivူ este definitivူ ᗰi nu poate fi modificatူ.

Amenajarea sau reamenajarea spaᘰiilor verzi existente se vor face pe baza unor proiecte 
tehnice de specialitate peisagisticူ.

Amenajarea ᗰi organizarea spaᘰiilor verzi noi se vor face pe baza unor documentaᘰii de tip 
PUD sau PUZ aprobate conform legii, urmate de proiecte tehnice de specialitate 
peisagisticူ. 

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Ordonanᘰa de 
urgenᘰူ 195/2005, 
aprobatူ de legea 
265/2006, 
actualizatူ, Art. 71

Legea 24/2007, Art. 
12

Legea 350/2001, 
Art 313; Legea 
24/2007, Art. 12

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Pူstrarea sau, dupူ caz, introducerea în domeniul public sau privat al administraᘰiei locale 
a zonelor verzi delimitate conform PUG.

Extinderea, administrarea, protejarea ᗰi întreᘰinerea spaᘰiilor verzi proprietate publicူ.

Prin administrarea spaᘰiilor verzi se va asigura îndeplinirea urmူtoarelor obiective: 
a) protecᘰia ᗰi conservarea spaᘰiilor verzi pentru menᘰinerea biodiversitူᘰii lor; 
b) menᘰinerea ᗰi dezvoltarea funcᘰiilor de protecᘰie a spaᘰiilor verzi privind apele, 
solul, schimbူrile climatice, menᘰinerea peisajelor în scopul ocrotirii sူnူtူᘰii 
populaᘰiei, protecᘰiei mediului ᗰi asigurူrii calitူᘰii vieᘰii; 
c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziᘰiei ᗰi a calitူᘰii spaᘰiilor verzi; 
d) elaborarea ᗰi aplicarea unui complex de mူsuri privind aducerea ᗰi menᘰinerea 
spaᘰiilor verzi în starea corespunzူtoare funcᘰiilor lor; 
e) identificarea zonelor deficitare ᗰi realizarea de lucrူri pentru extinderea 
suprafeᘰelor acoperite cu vegetaᘰie; 
f) extinderea suprafeᘰelor ocupate de spaᘰii verzi, prin includerea în categoria 
spaᘰiilor verzi publice a terenurilor cu potenᘰial ecologic sau sociocultural. 

Legea 24/2007, Art. 
9,12

Legea 24/2007, Art. 
10, 14,15.

Legea 24/2007, Art. 
9

 

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Elaborarea ᗰi actualizarea Registrului local al spaᘰiilor verzi, cf. Legii 24/2007, Art. 18 ᗰi cf. Normelor tehnice de 
aplicare a Legii 24/2007.

Extinderea ᗰi reabilitarea spaᘰiilor verzi din municipiu pe baza PROGRAMULUI NAᘠIONAL DE ÎMBUNဠTဠᘠIRE
A CALITဠᘠII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAᘠII VERZI ÎN LOCALITဠᘠI, cf. Legii 343/2007.

Se recomandူ ca documentaᘰiile tehnice prvind organizarea, amenajarea sau reabilitarea spaᘰiilor verzi sူ fie 
elaborate pe baza concluziilor unor concursuri de soluᘰii organizate de cူtre administraᘰia publicူ ᗰi supervizate 
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de cူtre Ordinul Arhitecᘰilor din România, Registrul Urbaniᗰtilor din România ᗰi Asociaᘰia Peisagiᗰtilor din 
România. 

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Spaᘰii verzi ᗰi plantate de folosinᘰူ generalူ.
Amenajူri ale spaᘰiului public, alei pietonale ᗰi ciclistice, lucrူri de modelare a terenului, oglinzi ᗰi cursuri de 
apူ, fântâni ᗰi jocuri de apူ, mobilier urban, locuri de joacူ pentru copii, amenajူri ᗰi instalaᘰii de agrement ᗰi 
loisir. 
Funcᘰiuni sportive.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Construcᘰii sau instalaᘰii temporare pentru evenimente ᗰi manifestူri cu caracter cultural, sportiv sau de 
divertisment, cu condiᘰia de a nu afecta calitatea ᗰi integritatea spaᘰiilor verzi ᗰi a plantaᘰiilor ᗰi de a fi 100% 
demontabile. Dupူ dezafectarea construcᘰiilor temporare, spaᘰiile libere vor fi readuse la starea iniᘰialူ. 

Construcᘰiile ᗰi instalaᘰiile temporare se vor demonta ᗰi îndepူrta în termen de maxim 3 zile de la încheierea 
evenimentelor sau manifestူrilor pentru care au fost autorizate. 

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a 
terenului (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentînd 60% din SN a nivelului curent. 

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2. Aceastူ reglementare este 
definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

Sunt interzise orice amenajူri care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform PUZ sau PUD.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdiriele se vor retrage cu minim 10 m de aliniament.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ᗰi posterioare ale parcelei cu cel puᘰin 5 m.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Conform PUZ sau PUD.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Accesul carosabil în interiorul zonei verzi este permis doar în scopul realizူrii sau întreᘰinerii amenajူrilor ᗰi 
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construcᘰiilor sau pentru situaᘰii de urgenᘰူ.  Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului sau 
integrate profilelor strူzilor de acces.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staᘰionarea autovehiculelor în interiorul zonei este permisူ doar în limitele necesarului de parcaje ale utilizူrilor 
admise la Secᘰiunea 2, fiind interzisူ amplasarea de parcaje pentru deservirea unor funcᘰiuni exterioare zonei. 

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Înူlᘰimea clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic, nu va depူᗰi 16 m, cu excepᘰia stadioanelor.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Conform PUZ sau PUD.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile permanente se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori.

Parcajele la sol vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare patru locuri de parcare ᗰi vor fi împrejmuite cu garduri 
vii.

14. ÎMPREJMUIRI

Conform PUZ, PUD ᗰi documentaᘰiei tehnice de amenajare peisagisticူ. 

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite POT maxim de 10%, calculat la nivelul întregului UTR (cf. Legii 24/2007, Art. 9). Aceastူ 
reglementare este definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Conform PUZ sau PUD.
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Ve  Zonူ verde cu rol de protectie a apelor 
ᗰi cu rol de coridor ecologic

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zonele verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor ecologic sunt instituite pe baza urmူtoarelor prevederi 
legale:

Legea 107/1996 (Legea apelor), actualizatူ , Art. 40, privind instituirea zonelor de protecᘰie în lungul 
cursurilor de apူ ᗰi a lacurilor.

Zona de protecᘰie a apelor (la care se adaugူ zona de protecᘰie ecologicူ) se mူsoarူ de la limita 
albiei inferioare, cf. legii, dupူ cum urmeazူ:

Lacul Binder – 20 m.
Râul Cibin – 15 m.
Pârâuri, canale, izvoare ᗰi alte cursuri minore de apူ – 5 m.

PATJ Sibiu, Obiectivul 1 al strategiei de amenajare a teritoriului judeᘰean, O 1 – Protecᘰia ᗰi 
valorificarea durabilူ a elementelor mediului natural ᗰi construit, determinarea, atenuarea sau 
anihilarea efectelor fenomenelor distructive (riscuri naturale ᗰi antropice), Direcᘰia de dezvoltare a 
obiectivului 1 D 1.1 - Protecᘰia ᗰi conservarea zonelor naturale în sensul menᘰinerii biodiversitူᘰii ᗰi 
valorificူrii durabile a resurselor naturale, mူsura de amenajare a teritoriului M 1.1.4 - Asigurarea 
conservူrii ᗰi utilizူrii durabile a patrimoniului natural , care prevede ocrotirea ᗰi conservarea în regim 
de protecᘰie cu rol de coridoare ecologice a urmူtoarelor arii naturale:
(4) perdelele forestiere;
(5) tufiᗰurile naturale;
(6) vegetaᘰia malurilor ᗰi a lucrူrilor din lungul râurilor ᗰi de pe malurile lacurilor;
(7) zonele umede naturale;
(8) pajiᗰtile naturale;
(9) vegetaᘰia de pe terenurile marginale ale culturilor agricole;
(10) vegetaᘰia din lungul cူilor de comunicaᘰie rutierူ ᗰi feroviarူ.

Planul Urbansitic General delimiteazူ zonele verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor ecologic prin 
adiᘰionarea zonelor de protecᘰie a apelor, cf. Legii 107/1996 ᗰi coridoarelor cu rol ecologic aferente, cf. PATJ 
Sibiu ᗰi PATZ Sibiu, însumând în medie 15 m, mူsuraᘰi pe fiecare mal de la limita albiei inferioare. În 
conformitate cu prevederile Legii 24/2007 Art.3 ᗰi Art.5, pentru bilanᘰul spaᘰiilor verzi la nivel de municipiu, 
prevူzut de O.U. 114/2007, Art. II, aceste zone contribuie cu 66% din suprafaᘰa lor la suprafaᘰa totalူ a spaᘰiilor 
verzi din oraᗰ.   
PUG propune valorificarea acestora în vederea îmbunူtူᘰirii calitူᘰii ecologice a vieᘰii în oraᗰ. Principalele 
culoare ale cursurilor de apူ sunt recomandate ca trasee cu caracter de promenadူ, rezervate pietonilor ᗰi 
bicicliᗰtilor. Acestea dezvoltူ legူturi alternative, cu caracter natural, între principalele cartiere de locuinᘰe (ex. 
Valea Sူpunului) sau între cartiere ᗰi zona centralူ (Cibin, Rosbach). Nu în ultimul rând, protejarea, 
conservarea ᗰi extinderea vegetaᘰiei malurilor suplineᗰte lipsa spaᘰiilor verzi în multe dintre cartierele existente 
(ex. Hipodrom, Vasile Aaron, ᘠiglari).

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Utilizarea Zonူ verde cu rol de protectie a apelor ᗰi cu rol de coridor ecologic este definitivူ 
ᗰi nu poate fi modificatူ.

Ordonanᘰa de 
urgenᘰူ 195/2005, 
aprobatူ de legea 
265/2006, 
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Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Lucrူrile de construire, amenajူrile, din interiorul zonei de protecᘰie a apelor, precum ᗰi 
plantarea sau tူierea arborilor sau arbuᗰtilor de pe terenurile situate în albiile majore ale 
cursurilor de apူ se autorizeazူ cu avizul A.N. „Apele Române”, sistemul de gospodူrire a 
Apelor Sibiu.

actualizatူ, Art. 71

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 46

Legea 107/1996

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Pူstrarea sau, dupူ caz, introducerea în domeniul public sau privat al administraᘰiei locale 
a zonelor verzi delimitate conform PUG.

Extinderea, administrarea, protejarea ᗰi întreᘰinerea spaᘰiilor verzi proprietate publicူ.

Prin administrarea spaᘰiilor verzi se va asigura îndeplinirea urmူtoarelor obiective: 
a) protecᘰia ᗰi conservarea spaᘰiilor verzi pentru menᘰinerea biodiversitူᘰii lor; 
b) menᘰinerea ᗰi dezvoltarea funcᘰiilor de protecᘰie a spaᘰiilor verzi privind apele, 
solul, schimbူrile climatice, menᘰinerea peisajelor în scopul ocrotirii sူnူtူᘰii 
populaᘰiei, protecᘰiei mediului ᗰi asigurူrii calitူᘰii vieᘰii; 
c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziᘰiei ᗰi a calitူᘰii spaᘰiilor verzi; 
d) elaborarea ᗰi aplicarea unui complex de mူsuri privind aducerea ᗰi menᘰinerea 
spaᘰiilor verzi în starea corespunzူtoare funcᘰiilor lor; 
e) identificarea zonelor deficitare ᗰi realizarea de lucrူri pentru extinderea 
suprafeᘰelor acoperite cu vegetaᘰie; 
f) extinderea suprafeᘰelor ocupate de spaᘰii verzi, prin includerea în categoria 
spaᘰiilor verzi publice a terenurilor cu potenᘰial ecologic sau sociocultural. 

Legea 24/2007, Art. 
9,12

Legea 24/2007, Art. 
10, 14,15.

Legea 24/2007, Art. 
9

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Pူstrarea, respectiv includerea coridoarelor ecologice în domeniul public.

Elaborarea unui plan de reconstrucᘰie ecologicူ sau, dupူ caz, a renaturူrii lacurilor ᗰi a cursurilor de apူ, pe 
bazူ de studii de specialitate. 

Amenajarea de alei pietonale ᗰi ciclistice în lungul cursurilor de apူ, cf. PUG.

Elaborarea ᗰi actualizarea Registrului local al spaᘰiilor verzi, cf. Legii 24/2007, Art. 18 ᗰi cf. Normelor tehnice de 
aplicare a Legii 24/2007.

Extinderea ᗰi reabilitarea spaᘰiilor verzi din municipiu pe baza PROGRAMULUI NAᘠIONAL DE ÎMBUNဠTဠᘠIRE
A CALITဠᘠII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAᘠII VERZI ÎN LOCALITဠᘠI, cf. Legii 343/2007.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Lucrူri hidrotehnice ᗰi lucrူri de amenajare a bazinelor hidrografice, cf. legii.
Traversူri ale cursurilor de apူ.
Cူi de comunicaᘰie rutierူ, în sensul pူstrူrii, întreᘰinerii ᗰi modernizူrii celor existente.
Spaᘰii verzi ᗰi plantate de folosinᘰူ generalူ.
În zonele verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor ecologic aflate pe proprietူᘰi private se admit spaᘰii verzi 
ᗰi plantate de folosinᘰူ publicူ sau privatူ.
Alei pietonale ᗰi ciclistice, mobilier urban, locuri de joacူ etc.
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2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Nu sunt.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2. Aceastူ reglementare este 
definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ.

Este interzisူ construirea de strူzi noi în interiorul zonelor verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor 
ecologic, cu excepᘰia traversူrilor cursurilor de apူ.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

Sunt interzise orice amenajူri care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Este interzisူ amplasarea clူdirilor în zonele verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor ecologic, cu 
excepᘰia celor de deservire a lucrူrilor hidrotehnice ᗰi a lucrူrilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se 
vor amplasa, configura ᗰi dimensiona conform cerinᘰelor tehnice specifice.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Este interzisူ amplasarea clူdirilor în zonele verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor ecologic, cu 
excepᘰia celor de deservire a lucrူrilor hidrotehnice ᗰi a lucrူrilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se 
vor amplasa, configura ᗰi dimensiona conform cerinᘰelor tehnice specifice.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Este interzisူ amplasarea clူdirilor în zonele verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor ecologic, cu 
excepᘰia celor de deservire a lucrူrilor hidrotehnice ᗰi a lucrူrilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se 
vor amplasa, configura ᗰi dimensiona conform cerinᘰelor tehnice specifice.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Accesul carosabil este permis doar în scopul realizူrii sau întreᘰinerii lucrူrilor hidrotehnice ᗰi a lucrူrilor de 
amenajare a bazinelor hidrografice sau pentru situaᘰii de urgenᘰူ. 
Este interzisူ construirea de strူzi noi în interiorul zonelor verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor 
ecologic, cu excepᘰia traversူrilor cursurilor de apူ.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staᘰionarea autovehiculelor în interiorul zonei este interzisူ.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Este interzisူ amplasarea clူdirilor în zonele verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor ecologic, cu 
excepᘰia celor de deservire a lucrူrilor hidrotehnice ᗰi a lucrူrilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se 
vor amplasa, configura ᗰi dimensiona conform cerinᘰelor tehnice specifice.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR
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Este interzisူ amplasarea clူdirilor în zonele verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor ecologic, cu 
excepᘰia celor de deservire a lucrူrilor hidrotehnice ᗰi a lucrူrilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se 
vor amplasa, configura ᗰi dimensiona conform cerinᘰelor tehnice specifice.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Este interzisူ amplasarea clူdirilor în zonele verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor ecologic, cu 
excepᘰia celor de deservire a lucrူrilor hidrotehnice ᗰi a lucrူrilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se 
vor amplasa, configura ᗰi dimensiona conform cerinᘰelor tehnice specifice.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Eliminarea vegetaᘰiei malurilor este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol iminent 
pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi zone, 
minimum trei arbori.

14. ÎMPREJMUIRI

Conform prezentului regulament pentru UTRurile adiacente.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Este interzisူ amplasarea clူdirilor în zonele verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor ecologic, cu 
excepᘰia celor de deservire a lucrူrilor hidrotehnice ᗰi a lucrူrilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se 
vor amplasa, configura ᗰi dimensiona conform cerinᘰelor tehnice specifice.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Este interzisူ amplasarea clူdirilor în zonele verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor ecologic, cu 
excepᘰia celor de deservire a lucrူrilor hidrotehnice ᗰi a lucrူrilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se 
vor amplasa, configura ᗰi dimensiona conform cerinᘰelor tehnice specifice.
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P  Zonူ verde cu rol de protecᘰie faᘰူ de infrastructura majorူ 

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zonele de protecᘰie sunt instituite pe baza prevederilor legale ᗰi a normelor tehnice în vigoare.

Pentru drumuri aflate în intravilan zona verde cu rol de protecᘰie corespunde cu zona drumului (exclusiv 
ampriza), cf. Ordonanᘰei 43/1997, republicatူ. 

Pentru Cူi ferate aflate în intravilan, zona verde cu rol de protecᘰie corespunde cu zona de siguranᘰူ, cf. OUG 
12/1998, republicata.

În conformitate cu prevederile Legii 24/2007 Art.3 ᗰi Art.5, pentru bilanᘰul spaᘰiilor verzi la nivel de municipiu, 
prevူzut de O.U. 114/2007, Art. II, aceste zone nu contribuie la suprafaᘰa totalူ a spaᘰiilor verzi (nu pot fi 
considerate spaᘰii verzi).   

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Autorizarea oricူror construcᘰii, amenajူri, instalaᘰii sau panouri publicitare în interiorul 
Zonelor de protecᘰie se va face cu avizul administratorului infrastructurii care genereazူ 
zona de protecᘰie. 

Zonele verzi de protecᘰie faᘰူ de infrastructura de transport, desemnate prin PUG ᗰi marcate 
pe planᗰa Reglementူri Urbanistice vor fi incluse în Sistemul naᘰional al perdelelor 
forestiere de protecᘰie, confom legii.

O 43/1997, Art.46
HG 525/1996, Art. 
20

Legea 46/2008 -
Codul Silvic, Art. 90

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Extinderea, modernizarea, întreᘰinerea infrastructurii sunt obiective de utilitate publicူ.

Realizarea Sistemului naᘰional al perdelelor forestiere de protecᘰie constituie obiectiv de 
utilitate publicူ. 

HG 525/1996, Art. 
16

Legea 46/2008 -
Codul Silvic, Art. 90

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Se recomandူ plantarea zonelor verzi cu rol de protecᘰie, cu arbori ᗰi arbuᗰti, în vederea realizူrii de perdele 
vegetale de separaᘰie între infrastructurူ ᗰi zonele construite ale oraᗰului. 

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

1. UTILIZဠRI ADMISE

Lucrူri, construcᘰii sau amenajူri ce vizeazူ extinderea, modernizarea, traversarea sau întreᘰinerea reᘰeleleor 
de infrastructurူ.
În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraᘰiei publice: 

a) construcᘰii ᗰi instalaᘰii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreᘰinere ᗰi de exploatare; 
b) parcaje, garaje ᗰi staᘰii de alimentare cu carburanᘰi ᗰi resurse de energie (inclusiv funcᘰiunile lor 
complementare: magazine, restaurante etc.); 
c) conducte de alimentare cu apူ ᗰi de canalizare, sisteme de transport gaze, ᘰiᘰei sau alte produse petroliere, reᘰele 
termice, electrice, de telecomunicaᘰii ᗰi infrastructuri ori alte instalaᘰii sau construcᘰii de acest gen.
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În zona de protecᘰie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul ministerului de resort: 

a) construcᘰii ᗰi instalaᘰii aferente exploatူrii ᗰi întreᘰinerii liniilor de cale feratူ; 
b) construcᘰii ᗰi instalaᘰii pentru exploatarea materialului rulant ᗰi a mijloacelor de restabilire a circulaᘰiei; 
c) instalaᘰii fixe pentru tracᘰiune electricူ; 
d) instalaᘰii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicaᘰii, transmisiuni de date ᗰi 
construcᘰiile aferente acestora. 

Lucrူrile de investiᘰii ale agenᘰilor economici ᗰi ale instituᘰiilor publice, care afecteazူ zona de protecᘰie a 
infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul Companiei Naᘰionale de Cူi Ferate C.F.R. - S.A. ᗰi al 
Ministerului Dezvoltူrii Regionale ᗰi Locuinᘰei, ᗰi anume: 

a) cူi ferate industriale; 
b) lucrူri hidrotehnice; 
c) traversarea cူii ferate de cူtre drumuri prin pasaje denivelate; 
d) subtraversarea liniilor de cale feratူ de reᘰele de telecomunicaᘰii, energie electricူ, conducte sub presiune de apူ, 
gaze, produse petroliere, termotehnologice ᗰi canale libere. 

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Plantaᘰii cu rol de perdea verde de protecᘰie, cu avizul administratorului infrastructurii care genereazူ zona de 
protecᘰie. 

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2. Aceastူ reglementare este 
definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ.
Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.
Sunt interzise orice amenajူri care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform cerinᘰelor tehnice.
În cazurile în care limitele astfel stabilite cuprind terenuri aflate în proprietate privatူ, se poate proceda la
expropriere pentru cauzူ de utilitate publicူ, în condiᘰiile legii.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Este interzisူ amplasarea clူdirilor în zonele de protecᘰie faᘰူ de infrastructura majorူ, cu excepᘰia celor 
specificate în cadrul Secᘰiunii 2, care se vor amplasa, configura ᗰi dimensiona conform cerinᘰelor tehnice 
specifice.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Este interzisူ amplasarea clူdirilor în zonele de protecᘰie faᘰူ de infrastructura majorူ, cu excepᘰia celor 
specificate în cadrul Secᘰiunii 2, care se vor amplasa, configura ᗰi dimensiona conform cerinᘰelor tehnice 
specifice.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Este interzisူ amplasarea clူdirilor în zonele de protecᘰie faᘰူ de infrastructura majorူ, cu excepᘰia celor 
specificate în cadrul Secᘰiunii 2, care se vor amplasa, configura ᗰi dimensiona conform cerinᘰelor tehnice 
specifice.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Este interzisူ amplasarea clူdirilor în zonele de protecᘰie faᘰူ de infrastructura majorူ, cu excepᘰia celor 
specificate în cadrul Secᘰiunii 2, care se vor amplasa, configura ᗰi dimensiona conform cerinᘰelor tehnice 
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specifice.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Conform cerinᘰelor tehnice specifice.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Este interzisူ amplasarea clူdirilor în zonele de protecᘰie faᘰူ de infrastructura majorူ, cu excepᘰia celor 
specificate în cadrul Secᘰiunii 2, care se vor amplasa, configura ᗰi dimensiona conform cerinᘰelor tehnice 
specifice.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Este interzisူ amplasarea clူdirilor în zonele de protecᘰie faᘰူ de infrastructura majorူ, cu excepᘰia celor 
specificate în cadrul Secᘰiunii 2, care se vor amplasa, configura ᗰi dimensiona conform cerinᘰelor tehnice 
specifice.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Conform cerinᘰelor tehnice specifice.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se recomandူ plantarea zonelor verzi cu rol de protecᘰie, cu arbori ᗰi arbuᗰti, în vederea realizူrii de perdele 
vegetale de separaᘰie între infrastructurူ ᗰi zonele construite ale oraᗰului. 

14. ÎMPREJMUIRI

Conform cerinᘰelor tehnice specifice.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Este interzisူ amplasarea clူdirilor în zonele de protecᘰie faᘰူ de infrastructura majorူ, cu excepᘰia celor 
specificate în cadrul Secᘰiunii 2, care se vor amplasa, configura ᗰi dimensiona conform cerinᘰelor tehnice 
specifice.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Este interzisူ amplasarea clူdirilor în zonele de protecᘰie faᘰူ de infrastructura majorူ, cu excepᘰia celor 
specificate în cadrul Secᘰiunii 2, care se vor amplasa, configura ᗰi dimensiona conform cerinᘰelor tehnice 
specifice.
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Pa  Pူduri ᗰi împူduriri cu rol de stabilizare a versanᘰilor, cu rol 
de protecᘰie sau de compensaᘰie ecologicူ 

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

În conformitate cu prevederile Legii 24/2007 Art.3 ᗰi Art.5, pentru bilanᘰul spaᘰiilor verzi la nivel de municipiu, 
prevူzut de O.U. 114/2007, Art. II, aceste zone nu contribuie la suprafaᘰa totalူ a spaᘰiilor verzi (nu pot fi 
considerate spaᘰii verzi).   

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Zona este parte a Fondului silvic sau îndeplineᗰte condiᘰiile legii de introducere în Fondul 
silvic. Administrarea ᗰi gestionarea zonei se va face conform Codului silvic ᗰi a Planurilor de 
Management specifice. 

Legea 46/2008

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Conform PUG.
Mူsurile de împူdurire constituie obictive de utilitate publicူ. Este interzisူ autorizarea 
executူrii altor construcᘰii sau amenajူri pe terenurile delimitate prin PUG pentru destinaᘰia 
„împူdurire”.

HG 525/1996, Art. 
16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Pentru pူdurea Dumbrava  - conform Planului de Management.

Pentru zonele cu risc de alunecူri de teren se vor lua mူsurile prevူzute la capitolul 2 al prezentului 
regulament, Terenuri ᗰi zone cu regim special.  

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

1. UTILIZဠRI ADMISE

Conform Codului Silvic, Planului de Management al pူdurii Dumbrava ᗰi amenajamentelor silvice.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Conform Codului Silvic, Planului de Management al pူdurii Dumbrava ᗰi amenajamentelor silvice.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Conform Codului Silvic, Planului de Management al pူdurii Dumbrava ᗰi amenajamentelor silvice.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform Codului Silvic, Planului de Management al pူdurii Dumbrava ᗰi amenajamentelor silvice.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Conform Codului Silvic, Planului de Management al pူdurii Dumbrava ᗰi amenajamentelor silvice.
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6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform Codului Silvic, Planului de Management al pူdurii Dumbrava ᗰi amenajamentelor silvice.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Conform Codului Silvic, Planului de Management al pူdurii Dumbrava ᗰi amenajamentelor silvice.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Conform Codului Silvic, Planului de Management al pူdurii Dumbrava ᗰi amenajamentelor silvice.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Conform Codului Silvic, Planului de Management al pူdurii Dumbrava ᗰi amenajamentelor silvice.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Conform Codului Silvic, Planului de Management al pူdurii Dumbrava ᗰi amenajamentelor silvice.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Conform Codului Silvic, Planului de Management al pူdurii Dumbrava ᗰi amenajamentelor silvice.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Conform Codului Silvic.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Conform Codului Silvic, Planului de Management al pူdurii Dumbrava ᗰi amenajamentelor silvice.

14. ÎMPREJMUIRI

Conform Codului Silvic, Planului de Management al pူdurii Dumbrava ᗰi amenajamentelor silvice.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Conform Codului Silvic, Planului de Management al pူdurii Dumbrava ᗰi amenajamentelor silvice.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Conform Codului Silvic, Planului de Management al pူdurii Dumbrava ᗰi amenajamentelor silvice.
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RiM  Restructurarea zonelor cu carater industrial 
Zonူ mixtူ 
P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona este destinatူ restructurူrii, prin înlocuirea activitူᘰilor cu caracter industrial, infrastructural, de depozitare 
sau de gopsopdူrire comunalူ cu activitူᘰi cu caracter mixt - locuire, instituᘰii ᗰi servicii. Componenta 
rezidenᘰialူ este obligatorie, în vederea pူstrူrii echilibrului funcᘰional la nivelul zonei.
Schimbarea destinaᘰiei ᗰi reorganizarea urbanisticူ a zonei se va face pe bazူ de PUZ, aprobat conform legii.

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Pentru intervenᘰii cu efecte importante asupra organizူrii parcelei sau funcᘰionူrii zonei se 
va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. Se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:

• teritoriul care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi 
suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic ᗰi 
funcᘰional al intervenᘰiei. Se recomandူ ca teritoriu minim de reglementူri 
teritoriul adiacent cူilor majore de circulaᘰie care servesc pe cel puᘰin douူ 
laturi zona studiatူ. Este interzisူ limitarea teritoriului PUZ la parcela care 
genereazူ PUZ.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publicူ stabilite prin 
PUG ᗰi RLU  pentru zona în cauzူ (Secᘰiunea 1, pct. B) mူsurile ᗰi 
recomandူrile PUG ᗰi RLU (Secᘰiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publicူ 
apူrute ulterior elaborူrii PUG, precum ᗰi alte dotူri de interes public care se 
dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public 
vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

• obligativitatea ilustrူrii propunerilor PUZ prin simulူri tridimensionale ᗰi 
machete

Dupူ aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrူrile de 
construire pe baza PUZ, dupူ caz.

În situaᘰiile în care nu este necesarူ elaborarea PUZ, autorizarea lucrူrilor care aduc 
modificူri indicilor urbanistici existenᘰi la nivel de parcelူ sau înူlᘰimii existente a clူdirilor 
se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat conform legii. 
Acesta va asigura condiᘰiile de amplasare, dimensionare, conformare ᗰi servire edilitarူ a 
obiectivului, precizând urmူtoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilitူᘰii ᗰi racordarea la reᘰelele edilitare;
b) permisivitူᘰi ᗰi constrângeri urbanistice privind volumele construite ᗰi amenajူrile;
c) relaᘰiile funcᘰionale ᗰi estetice cu vecinူtatea;
d) compatibilitatea funcᘰiunilor ᗰi conformarea construcᘰiilor, amenajူrilor ᗰi 
plantaᘰiilor;
e) regimul juridic ᗰi circulaᘰia terenurilor ᗰi construcᘰiilor.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Eliberarea autorizaᘰiilor de construire se va condiᘰiona prin efectuarea în prealabil a unui 
studiu de investigare ᗰi evaluare a poluူrii solului ᗰi subsolului în urma activitူᘰilor cu 
caracter industrial, cf. HG 1408/2007, ᗰi prin asigurarea mူsurilor ᗰi responsabilitူᘰilor de 
remediere a caltူᘰii solului ᗰi subsolului ᗰi de reconstrucᘰie ecologicူ, dupူ caz.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 
313, 32, 47

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 46

HG 1408/2007, Art. 
6
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B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG. HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Modernizarea, în funcᘰie de necesitူᘰi, a reᘰelei de strူzi, a parcajelor publice ᗰi a reᘰelelor edilitare.

Reabilitarea ᗰi amenajarea spaᘰiilor libere publice, spaᘰiilor verzi publice, plantaᘰiilor stradale, precum ᗰi 
introducerea de piste pentru bicicliᗰti în lungul strူzilor.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Locuinᘰe.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admit lucrူri de întreᘰinere, reparaᘰii, retehnologizare a construcᘰiilor având alte funcᘰiuni decât cele admise, 
cu condiᘰia ca acestea sူ nu aducူ modificူri indicilor urbanistici la nivel de parcelူ sau înူlᘰimii clူdirilor.

Funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban,  funcᘰiuni de 
cult, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni de turism cu caracter 
intraurban, funcᘰiuni aferente echipူrii tehnico-edilitare, servicii aferente zonelor de locuinᘰe, echipamente 
publice aferente zonelor de locuinᘰe, cu condiᘰia asigurူrii funcᘰiunii rezidenᘰiale (locuinᘰe) într-o proporᘰie 
minimူ de 40% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD), la nivel de parcelူ.

Se admite conversia clူdirilor de locuinᘰe existente, cu condiᘰia asigurူrii funcᘰiunii rezidenᘰiale (locuinᘰe) într-o 
proporᘰie minimူ de 40% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD), la nivel de parcelူ.

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a 
terenului (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentînd 60% din SN a nivelului curent. 

Se recomandူ ca faᘰadele orientate spre spaᘰiul public al strူzilor principale, pieᘰelor sau scuarurilor sူ conᘰinူ 
la parter funcᘰiuni de interes public cu acces direct.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

În situaᘰiile în care existူ alinieri unitare (aceeaᗰi retragere faᘰူ de aliniament pe cel puᘰin patru parcele 
alူturate ᗰi învecinate pe acelaᗰi front cu parcela în cauzူ), clူdirile se vor retrage cu aceeaᗰi distanᘰူ faᘰူ de 
aliniament ca ᗰi clူdirile alူturate.
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În situaᘰiile cu alinieri variabile, clူdirile se vor retrage cu minim 3 m faᘰူ de aliniament.

Garajele ᗰi accesele în parcajele subterane se vor retrage cu cel puᘰin 5 m de la aliniament.

Pentru parcelele de colᘰ, retragerea se va respecta faᘰူ de ambele aliniamente.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii 
lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m. 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea lor, 
mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiᘰia ca înူlᘰimea calcanului rezultat sူ nu 
depူᗰeascူ 2,2 m.
Garajele se vor retrage cu cel puᘰin 5 m faᘰူ de limitele posterioare ale parcelei.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie situaᘰiile în care 
ambele clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie internူ, când 
distanᘰa minimူ se poate reduce la 3/4 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul 
cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

Pentru accesele pietonale ᗰi carosabile din interiorul parcelelor se recomandူ utilizarea învelitorilor permeabile.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

Este interzisူ amplasarea parcajelor la sol la o distanᘰူ mai micူ decât 10 m faᘰူ de ferestrele locuinᘰelor 
colective.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice 
realizarea de pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în 
acord cu programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice din întregul ansamblu rezidenᘰial.



147 Regulament local de urbanism PUG Sibiu

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ în proporᘰie minimူ de 10% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) a locuinᘰelor la nivel de parcelူ, dar nu mai puᘰin decât 5% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) totalူ la nivel de parcelူ. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ nu pot include în acest sens 
grူdinile de folosinᘰူ privatူ aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de 
depozitare a deᗰeurilor gospodူreᗰti. În cazurile în care organizarea urbanisticူ a parcelei se face prin PUZ, 
spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ vor fi incluse în Unitူᘰi Teritoriale de Referinᘰူ proprii, cu destinaᘰia Zonူ 
verde.

Se recomandူ realizarea de grူdini de folosinᘰူ privatူ, de preferinᘰူ în dreptul apartamentelor de la parterul 
clူdirilor.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 70%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 1,6.
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RiC  Restructurarea zonelor cu caracter industrial 
Zonူ centralူ
P+6+M / P+6+R / D+P+5+M / D+P+5+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona este destinatူ restructurူrii, prin înlocuirea activitူᘰilor cu caracter industrial, infrastructural, de depozitare 
sau de gopsopdူrire comunalူ cu activitူᘰi cu caracter central. Componenta rezidenᘰialူ este opᘰionalူ, dar 
recomandatူ, în vederea echilibrူrii profilului funcᘰional la nivelul zonei.
Schimbarea destinaᘰiei ᗰi reorganizarea urbanisticူ a zonei se va face pe bazူ de PUZ, aprobat conform legii.

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Pentru intervenᘰii cu efecte importante asupra organizူrii parcelei sau funcᘰionူrii zonei se 
va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. Se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:

• teritoriul care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi 
suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic ᗰi 
funcᘰional al intervenᘰiei. Se recomandူ ca teritoriu minim de reglementူri 
teritoriul adiacent cူilor majore de circulaᘰie care servesc pe cel puᘰin douူ 
laturi zona studiatူ. Este interzisူ limitarea teritoriului PUZ la parcela care 
genereazူ PUZ.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publicူ stabilite prin 
PUG ᗰi RLU  pentru zona în cauzူ (Secᘰiunea 1, pct. B) mူsurile ᗰi 
recomandူrile PUG ᗰi RLU (Secᘰiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publicူ 
apူrute ulterior elaborူrii PUG, precum ᗰi alte dotူri de interes public care se 
dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public 
vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

• obligativitatea ilustrူrii propunerilor PUZ prin simulူri tridimensionale ᗰi 
machete

Dupူ aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrူrile de 
construire pe baza PUZ, dupူ caz.

În situaᘰiile în care nu este necesarူ elaborarea PUZ, autorizarea lucrူrilor care aduc 
modificူri indicilor urbanistici existenᘰi la nivel de parcelူ sau înူlᘰimii existente a clူdirilor 
se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat conform legii. 
Acesta va asigura condiᘰiile de amplasare, dimensionare, conformare ᗰi servire edilitarူ a 
obiectivului, precizând urmူtoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilitူᘰii ᗰi racordarea la reᘰelele edilitare;
b) permisivitူᘰi ᗰi constrângeri urbanistice privind volumele construite ᗰi amenajူrile;
c) relaᘰiile funcᘰionale ᗰi estetice cu vecinူtatea;
d) compatibilitatea funcᘰiunilor ᗰi conformarea construcᘰiilor, amenajူrilor ᗰi 
plantaᘰiilor;
e) regimul juridic ᗰi circulaᘰia terenurilor ᗰi construcᘰiilor.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Eliberarea autorizaᘰiilor de construire se va condiᘰiona prin efectuarea în prealabil a unui 
studiu de investigare ᗰi evaluare a poluူrii solului ᗰi subsolului în urma activitူᘰilor cu 
caracter industrial, cf. HG 1408/2007, ᗰi prin asigurarea mူsurilor ᗰi responsabilitူᘰilor de 
remediere a caltူᘰii solului ᗰi subsolului ᗰi de reconstrucᘰie ecologicူ, dupူ caz.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 
313, 32, 47

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 46

HG 1408/2007, Art. 
6
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B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG. HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Modernizarea, în funcᘰie de necesitူᘰi, a reᘰelei de strူzi, a parcajelor publice ᗰi a reᘰelelor edilitare.

Reabilitarea ᗰi amenajarea spaᘰiilor libere publice, spaᘰiilor verzi publice, plantaᘰiilor stradale, precum ᗰi 
introducerea de piste pentru bicicliᗰti în lungul strူzilor.

Se recomandူ organizarea de concursuri de soluᘰii supervizate de administraᘰia publicူ, de Ordinul Arhitecᘰilor 
din România ᗰi de Registrul Urbaniᗰtilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, funcᘰiuni de 
cult, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni sportive, funcᘰiuni de turism cu 
caracter intraurban, funcᘰiuni aferente infrastructurii de transport public, locuinᘰe, servicii aferente zonelor de 
locuinᘰe (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.

Clူdirile orientate spre spaᘰiul public vor avea la parter funcᘰiuni de interes public, cu acces direct, pe cel puᘰin 
¾ din lungimea faᘰadelor de contact cu spaᘰiul public.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Anterior aprobူrii PUZ, se admit lucrူri de întreᘰinere, reparaᘰii, retehnologizare a construcᘰiilor având alte 
funcᘰiuni decât cele admise, cu condiᘰia ca acestea sူ nu aducူ modificူri indicilor urbanistici la nivel de 
parcelူ sau înူlᘰimii clူdirilor.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Conform PUZ sau PUD, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
- se vor respecta realinierile stabilite prin PUG.
- clူdirile orientate spre spaᘰiul public vor avea la parter funcᘰiuni cu acces public nelimitat, pe 
întreaga lungime a faᘰadei.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor alipi limitelor laterale ale parcelelor, în cazurile în care acestea prezintူ calcane, dar nu pe o 
adâncime mai mare decât 15 m, mူsuratူ de la aliniament, dupူ care se vor retrage de la ambele limite 
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laterale ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau 
atic, în punctul cel mai înalt, ᗰi nu mai puᘰin decât 3 m.

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelelor care nu prezintူ calcane cu o distanᘰူ minimူ 
egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin 
decât 3 m. 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea 
înူlᘰimii lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu media înူlᘰimilor clူdirilor, mူsurate 
la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie situaᘰiile în care ambele 
clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie internူ, când distanᘰa 
minimူ se poate reduce la 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai 
înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

Faᘰူ de clူdirile de locuinᘰe, existente sau propuse, se va pူstra o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea clူdirii 
mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie 
situaᘰiile în care ambele clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie 
internူ, când distanᘰa minimူ se poate reduce la 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau 
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m. 

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

Este interzisူ amplasarea parcajelor la sol la o distanᘰူ mai micူ decât 10 m faᘰူ de ferestrele locuinᘰelor 
colective.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de ᗰapte niveluri supraterane. Suplimentar, este admis un nivel retras
sau o mansardူ, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii:  P+6+R, D+P+5+R, P+6+M, D+P+5+M (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 25 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 29 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de 
pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în acord cu 
programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.
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Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii verzi ᗰi plantate, în proporᘰie minimူ de (conform HG 525/1996, anexa 6 ᗰi RLU aferent 
PUG, Cap. 10):

Funcᘰiuni administrative: 
Sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundaᘰii, organizaᘰii neguvernamentale, asociaᘰii, 
agenᘰii, fonduri etc, sedii de birouri - 10% din suprafaᘰa parcelei
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament – 15% din suprafaᘰa parcelei

Funcᘰiuni financiar-bancare: 10% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni comerciale: 15% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni de cult: 50% din suprafaᘰa parcelei.
Funcᘰiuni de culturူ:20% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni de sူnူtate:

Creᗰe ᗰi creᗰe speciale pentru copii, leagူn de copii: 10 -15 mp/copil
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament:  10-15 mp/bolnav

Funcᘰiuni de învူᘰူmânt: conform normativelor de proiectare a unitူᘰilor de învူᘰူmânt
Funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaᘰa parcelei

Pentru situaᘰii în care se prevူd mai multe dintre utilizူrile de mai sus în interiorul aceleiaᗰi parcele, se vor 
asigura spaᘰii verzi în proporᘰie minimူ de 20% din suprafaᘰa parcelei.  

Pentru locuinᘰe, se vor asigura, suplimentar faᘰူ de spaᘰiile verzi generate de celelate funcᘰiuni, spaᘰii verzi ᗰi 
plantate pe o suprafaᘰူ minimူ de 5,5% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) a locuinᘰelor. 

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi parcele 
sau în spaᘰiul public adiacent, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele t iူat.

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

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 80%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 3.
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RiIs  Restructurarea zonelor cu carater industrial 
Instituᘰii ᗰi servicii 
P+6+M / P+6+R / D+P+5+M / D+P+5+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona este destinatူ restructurူrii, prin înlocuirea activitူᘰilor cu caracter industrial, infrastructural, de depozitare 
sau de gopsopdူrire comunalူ cu instituᘰii ᗰi servicii. 
Schimbarea destinaᘰiei ᗰi reorganizarea urbanisticူ a zonei se va face pe bazူ de PUZ, aprobat conform legii.

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Pentru intervenᘰii cu efecte importante asupra organizူrii parcelei sau funcᘰionူrii zonei se 
va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. Se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:

• teritoriul care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi 
suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic ᗰi 
funcᘰional al intervenᘰiei. Se recomandူ ca teritoriu minim de reglementူri 
teritoriul adiacent cူilor majore de circulaᘰie care servesc pe cel puᘰin douူ 
laturi zona studiatူ. Este interzisူ limitarea teritoriului PUZ la parcela care 
genereazူ PUZ.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publicူ stabilite prin 
PUG ᗰi RLU  pentru zona în cauzူ (Secᘰiunea 1, pct. B) mူsurile ᗰi 
recomandူrile PUG ᗰi RLU (Secᘰiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publicူ 
apူrute ulterior elaborူrii PUG, precum ᗰi alte dotူri de interes public care se 
dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public 
vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

• obligativitatea ilustrူrii propunerilor PUZ prin simulူri tridimensionale ᗰi 
machete

Dupူ aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrူrile de 
construire pe baza PUZ, dupူ caz.

În situaᘰiile în care nu este necesarူ elaborarea PUZ, autorizarea lucrူrilor care aduc 
modificူri indicilor urbanistici existenᘰi la nivel de parcelူ sau înူlᘰimii existente a clူdirilor 
se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat conform legii. 
Acesta va asigura condiᘰiile de amplasare, dimensionare, conformare ᗰi servire edilitarူ a 
obiectivului, precizând urmူtoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilitူᘰii ᗰi racordarea la reᘰelele edilitare;
b) permisivitူᘰi ᗰi constrângeri urbanistice privind volumele construite ᗰi amenajူrile;
c) relaᘰiile funcᘰionale ᗰi estetice cu vecinူtatea;
d) compatibilitatea funcᘰiunilor ᗰi conformarea construcᘰiilor, amenajူrilor ᗰi 
plantaᘰiilor;
e) regimul juridic ᗰi circulaᘰia terenurilor ᗰi construcᘰiilor.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Eliberarea autorizaᘰiilor de construire se va condiᘰiona prin efectuarea în prealabil a unui 
studiu de investigare ᗰi evaluare a poluူrii solului ᗰi subsolului în urma activitူᘰilor cu 
caracter industrial, cf. HG 1408/2007, ᗰi prin asigurarea mူsurilor ᗰi responsabilitူᘰilor de 
remediere a caltူᘰii solului ᗰi subsolului ᗰi de reconstrucᘰie ecologicူ, dupူ caz.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 
313, 32, 47

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 46

HG 1408/2007, Art. 
6
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B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG. HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Modernizarea, în funcᘰie de necesitူᘰi, a reᘰelei de strူzi, a parcajelor publice ᗰi a reᘰelelor edilitare.

Reabilitarea ᗰi amenajarea spaᘰiilor libere publice, spaᘰiilor verzi publice, plantaᘰiilor stradale, precum ᗰi 
introducerea de piste pentru bicicliᗰti în lungul strူzilor.

Se recomandူ organizarea de concursuri de soluᘰii supervizate de administraᘰia publicူ, de Ordinul Arhitecᘰilor 
din România ᗰi de Registrul Urbaniᗰtilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, funcᘰiuni de 
cult, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni sportive, funcᘰiuni de turism cu 
caracter intraurban, funcᘰiuni aferente infrastructurii de transport public, servicii aferente zonelor de locuinᘰe 
(servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Anterior aprobူrii PUZ, se admit lucrူri de întreᘰinere, reparaᘰii, retehnologizare a construcᘰiilor având alte 
funcᘰiuni decât cele admise, cu condiᘰia ca acestea sူ nu aducူ modificူri indicilor urbanistici la nivel de 
parcelူ sau înူlᘰimii clူdirilor.

Se admit locuinᘰe de serviciu în condiᘰiile stabilite de Legea 114/1996 ᗰi anume dacူ acestea sunt exclusiv 
locuinᘰe destinate funcᘰionarilor publici, angajaᘰilor unor instituᘰii sau agenᘰi economici, acordate în condiᘰiile 
contractului de muncူ, potrivit prevederilor legale.  

Pentru instituᘰiile de învူᘰူmânt se admit clူdiri de cazare în sistem internat.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Se vor respecta realinierile stabilite prin PUG.
Conform PUZ sau PUD.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor alipi limitelor laterale ale parcelelor, în cazurile în care acestea prezintူ calcane, dar nu pe o 
adâncime mai mare decât 15 m, mူsuratူ de la aliniament, dupူ care se vor retrage de la ambele limite 
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laterale ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau 
atic, în punctul cel mai înalt, ᗰi nu mai puᘰin decât 3 m.

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelelor care nu prezintူ calcane cu o distanᘰူ minimူ 
egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin 
decât 3 m. 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea 
înူlᘰimii lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu media înူlᘰimilor clူdirilor, mူsurate 
la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie situaᘰiile în care ambele 
clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie internူ, când distanᘰa 
minimူ se poate reduce la 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai 
înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de ᗰapte niveluri supraterane. Suplimentar, este admis un nivel retras
sau o mansardူ, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii:  P+6+R, D+P+5+R, P+6+M, D+P+5+M (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 25 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 29 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de 
pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în acord cu 
programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii verzi ᗰi plantate, în proporᘰie minimူ de (conform HG 525/1996, anexa 6):
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Funcᘰiuni administrative: 
Sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundaᘰii, organizaᘰii neguvernamentale, asociaᘰii, 
agenᘰii, fonduri etc, sedii de birouri - 10% din suprafaᘰa parcelei
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament – 15% din suprafaᘰa parcelei

Fucnᘰiuni financiar-bancare: 10% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni comerciale: 

Pentru construcᘰii cu suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) mai micူ decât 400 mp: 10% din 
suprafaᘰa parcelei
Pentru construcᘰii cu suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) mai mare decât 400 mp: 20% din 
suprafaᘰa parcelei

Funcᘰiuni de cult: 50% din suprafaᘰa parcelei.
Funcᘰiuni de culturူ:20% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni de sူnူtate:

Creᗰe ᗰi creᗰe speciale pentru copii, leagူn de copii: 10 -15 mp/copil
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament:  10-15 mp/bolnav

Funcᘰiuni de învူᘰူmânt: conform normativelor de proiectare a unitူᘰilor de învူᘰူmânt
Funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaᘰa parcelei

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi parcele 
sau în spaᘰiul public adiacent, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

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

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 80%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 2,4.
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RiL3 Restructurarea zonelor cu caracter industrial
Locuinᘰe cu regim mediu de înူlᘰime 

P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona este destinatူ restructurူrii, prin înlocuirea activitူᘰilor cu caracter industrial, infrastructural, de depozitare 
sau de gopsopdူrire comunalူ cu locuinᘰe.
Schimbarea destinaᘰiei ᗰi reorganizarea urbanisticူ a zonei se va face pe bazူ de PUZ, aprobat conform legii.

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Pentru intervenᘰii cu efecte importante asupra organizူrii parcelei sau funcᘰionူrii zonei se 
va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. Se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:

• teritoriul care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi 
suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic ᗰi 
funcᘰional al intervenᘰiei. Se recomandူ ca teritoriu minim de reglementူri 
teritoriul adiacent cူilor majore de circulaᘰie care servesc pe cel puᘰin douူ 
laturi zona studiatူ. Este interzisူ limitarea teritoriului PUZ la parcela care 
genereazူ PUZ.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publicူ stabilite prin 
PUG ᗰi RLU  pentru zona în cauzူ (Secᘰiunea 1, pct. B) mူsurile ᗰi 
recomandူrile PUG ᗰi RLU (Secᘰiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publicူ 
apူrute ulterior elaborူrii PUG, precum ᗰi alte dotူri de interes public care se 
dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public 
vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

• obligativitatea ilustrူrii propunerilor PUZ prin simulူri tridimensionale ᗰi 
machete

Dupူ aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrူrile de 
construire pe baza PUZ, dupူ caz.

În situaᘰiile în care nu este necesarူ elaborarea PUZ, autorizarea lucrူrilor care aduc 
modificူri indicilor urbanistici existenᘰi la nivel de parcelူ sau înူlᘰimii existente a clူdirilor 
se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat conform legii. 
Acesta va asigura condiᘰiile de amplasare, dimensionare, conformare ᗰi servire edilitarူ a 
obiectivului, precizând urmူtoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilitူᘰii ᗰi racordarea la reᘰelele edilitare;
b) permisivitူᘰi ᗰi constrângeri urbanistice privind volumele construite ᗰi amenajူrile;
c) relaᘰiile funcᘰionale ᗰi estetice cu vecinူtatea;
d) compatibilitatea funcᘰiunilor ᗰi conformarea construcᘰiilor, amenajူrilor ᗰi 
plantaᘰiilor;
e) regimul juridic ᗰi circulaᘰia terenurilor ᗰi construcᘰiilor.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Eliberarea autorizaᘰiilor de construire se va condiᘰiona prin efectuarea în prealabil a unui 
studiu de investigare ᗰi evaluare a poluူrii solului ᗰi subsolului în urma activitူᘰilor cu 
caracter industrial, cf. HG 1408/2007, ᗰi prin asigurarea mူsurilor ᗰi responsabilitူᘰilor de 
remediere a caltူᘰii solului ᗰi subsolului ᗰi de reconstrucᘰie ecologicူ, dupူ caz.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 
313, 32, 47

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

HG 1408/2007, Art. 
6
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B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG. HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Modernizarea, în funcᘰie de necesitူᘰi, a reᘰelei de strူzi, a parcajelor publice ᗰi a reᘰelelor edilitare.

Reabilitarea ᗰi amenajarea spaᘰiilor libere publice, spaᘰiilor verzi publice, plantaᘰiilor stradale, precum ᗰi 
introducerea de piste pentru bicicliᗰti în lungul strူzilor.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Locuinᘰe. Se va asigura, la nivelul subzonei, un mixaj echilibrat al tipurilor de locuire: locuinᘰe unifamiliale, 
locuinᘰe semicolective ᗰi locuinᘰe colective. Ponderea fiecူrui tip de locuire în interiorul zonei va fi stabilitူ prin 
PUZ. Se recomandူ, de asemenea, mixarea regimurilor de construire la nivelul zonei studiate în PUZ: clူdiri 
izolate, cuplate, înᗰiruite sau formule combinate.

Echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Anterior aprobူrii PUZ, se admit lucrူri de întreᘰinere, reparaᘰii, retehnologizare a construcᘰiilor având alte 
funcᘰiuni decât cele admise, cu condiᘰia ca acestea sူ nu aducူ modificူri indicilor urbanistici la nivel de 
parcelူ sau înူlᘰimii clူdirilor.

Pentru locuinᘰe individuale se admit servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament, prestate de proprietari, cu urmူtoarele condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp, neînchiriabilူ;
• sူ aibူ acces public limitat;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interior;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Pentru locuinᘰe colective se admit urmူtoarele servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la 
prezentul regulament, cu urmူtoarele condiᘰii:

• spaᘰiile vor fi situate exclusiv la parterul clူdirilor;
• accesul se va face dintr-un spaᘰiu public, fူrူ a traversa curᘰi, grူdini sau spaᘰii verzi destinate 

locatarilor;
• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interior;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali;

În toate cazurile:

Grူdiniᘰe, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• satisfacerea suprafeᘰelor minime (utile, desfူᗰurate, libere) care revin fiecူrui loc, conform 

Normativului privind proiectarea, realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor pentru grူdiniᘰe de copii, 
indicativ NP01197;

• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni.

Funcᘰiuni turistice cu caracter intraurban, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcᘰiilor turistice;
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• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni;
• activitatea se va desfူᗰura numai în interior.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

Sunt interzise funcᘰiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Aceastူ reglementare are 
caracter definitv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ. 

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor retrage cu cel puᘰin 3 m de la aliniament.

Garajele ᗰi accesele la parcajele subterane se vor retrage cu cel puᘰin 5 m faᘰူ de aliniament.

Pentru parcelele de colᘰ, retragerea se va respecta faᘰူ de ambele aliniamente.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii 
lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m. 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea lor, 
mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiᘰia ca înူlᘰimea calcanului rezultat sူ nu 
depူᗰeascူ 2,2 m.
Garajele se vor retrage cu cel puᘰin 5 m faᘰူ de limitele posterioare ale parcelei.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie situaᘰiile în care 
ambele clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie internူ, când 
distanᘰa minimူ se poate reduce la 3/4 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul 
cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

Pentru accesele pietonale ᗰi carosabile din interiorul parcelelor se recomandူ utilizarea învelitorilor permeabile.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 
Este interzisူ amplasarea parcajelor la sol la o distanᘰူ mai micူ decât 10 m faᘰူ de ferestrele locuinᘰelor 
colective.
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10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice 
realizarea de pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în 
acord cu programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

Serviciile profesionale ale ocupanᘰilor vor putea fi marcate prin plူci metalice gravate cu dimensiunea maximူ 
de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice din întregul ansamblu rezidenᘰial.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branᗰament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 
Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Spre cူile de circulaᘰie, în zonele de retragere faᘰူ de aliniamente, minim 60% din suprafeᘰe vor fi prevူzute cu 
plantaᘰii înalte ᗰi medii

Se vor asigura spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ în proporᘰie minimူ de 10% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) la nivel de parcelူ. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ nu pot include în acest sens grူdinile 
de folosinᘰူ privatူ aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de depozitare 
a deᗰeurilor gospodူreᗰti. În cazurile în care organizarea urbanisticူ a parcelei se face prin PUZ, spaᘰiile libere 
de folosinᘰူ comunူ vor fi incluse în Unitူᘰi Teritoriale de Referinᘰူ proprii, cu destinaᘰia Zonူ verde.

Se recomandူ realizarea de grူdini de folosinᘰူ privatူ, de preferinᘰူ în dreptul apartamentelor de la parterul 
clူdirilor.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului 
regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut 
arborele tူiat.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru clူdirile cu regim maxim de înူlᘰime P+1+mansardူ, cf. glosar anexat, se admite un POT maxim de 
35%.
Pentru clူdirile cu regim de înူlᘰime mai mare decât P+1+mansardူ, cf. glosar anexat, se admite un POT 
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maxim de 25%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru clူdirile cu regim maxim de înူlᘰime P+1+mansardူ, cf. glosar anexat, se admite un CUT maxim de 0,7.
Pentru clူdirile cu regim de înူlᘰime mai mare decât P+1+mansardူ, cf. glosar anexat, se admite un CUT 
maxim de 0,9.
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RrM  Parcelar riveran bulevardelor, destinat restructurူrii

P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Mူsura de restructurare vizeazူ eficientizarea ᗰi diversificarea utilizူrii terenurilor în lungul arterelor importante 
în vederea dezvoltူrii unor axe de interes cu caracter de bulevard urban. Un alt scop este optimizarea 
capacitူᘰii de trafic auto, pietonal ᗰi ciclistic al arterelor.  
Regulamentul permite ocuparea ᗰi utilizarea mai intensူ a terenului ᗰi completarea funcᘰiunii predominante 
actuale - locuire - cu alte activitူᘰi, inclusiv cu activitူᘰi de interes general. Pentru asigurarea unui mixaj 
funcᘰional echilibrat, componenta rezidenᘰialူ va fi în continuare reprezentatူ la nivel de parcelူ.
Operaᘰiunea obligatorie de realiniere, prevူzutူ de regulament, vizeazူ lူrgirea amprizei stradale. Trecerea în 
domeniul public al fâᗰiei rezultate din realiniere este compensatူ economic prin intensificarea ocupူrii ᗰi 
utilizူrii terenului.

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

În cazul elaborူrii PUZ, se vor respecta urmူtoarele condiᘰii:
• teritoriul care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi 

suficient de mare pentru a fi relevant în evaluarea impactului urbanistic ᗰi 
funcᘰional intervenᘰiei. Se recomandူ ca teritoriu minim de reglementူri pentru 
PUZ suprafaᘰa care include întregul UTR (toate parcelele riverane, pe ambele 
laturi ale bulevardului sau strူzii, care fac obiectul aceleiaᗰi reglementူri) ᗰi 
parcelele rezidenᘰiale cu care se învecineazူ acestea pe limitele posterioare.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publicူ stabilite prin 
PUG ᗰi RLU  pentru zona în cauzူ (Secᘰiunea 1, pct. B) mူsurile ᗰi 
recomandူrile PUG ᗰi RLU (Secᘰiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publicူ 
apူrute ulterior elaborူrii PUG, precum ᗰi alte dotူri de interes public care se 
dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public 
vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate.

• obligativitatea ilustrူrii propunerilor PUZ prin simulူri tridimensionale ᗰi 
machete ale întregului teritoriu PUZ.

În situaᘰiile în care nu este necesarူ elaborarea PUZ, autorizarea lucrူrilor care aduc 
modificူri indicilor urbanistici existenᘰi la nivel de parcelူ sau înူlᘰimii existente a clူdirilor 
se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic de detaliu, aprobat conform legii. 
Acesta va asigura condiᘰiile de amplasare, dimensionare, conformare ᗰi servire edilitarူ a 
obiectivului, precizând urmူtoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilitူᘰii ᗰi racordarea la reᘰelele edilitare;
b) permisivitူᘰi ᗰi constrângeri urbanistice privind volumele construite ᗰi amenajူrile;
c) relaᘰiile funcᘰionale ᗰi estetice cu vecinူtatea;
d) compatibilitatea funcᘰiunilor ᗰi conformarea construcᘰiilor, amenajူrilor ᗰi 
plantaᘰiilor;
e) regimul juridic ᗰi circulaᘰia terenurilor ᗰi construcᘰiilor.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ, conform PUG. HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16
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Realinierile se considerူ obiective de utilitate publicူ. Realinierile prevူzute în PUG ᗰi 
marcate pe planᗰa de reglementူri sunt reglementူri cu caracter definitiv, neputând fi 
modificate prin PUZ.

O. MLPAT nr. 
21/N/2000

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Modernizarea, în funcᘰie de necesitူᘰi, a reᘰelei de strူzi, a parcajelor publice ᗰi a reᘰelelor edilitare.

Reabilitarea ᗰi amenajarea spaᘰiilor libere publice, spaᘰiilor verzi publice, plantaᘰiilor stradale, precum ᗰi 
introducerea de piste pentru bicicliᗰti în lungul strူzilor.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

Se recomandူ comasarea parcelelor adiacente din interiorul prezentului UTR.

1. UTILIZဠRI ADMISE

Locuinᘰe, funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, 
funcᘰiuni de cult, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni de turism cu 
caracter intraurban, funcᘰiuni aferente echipူrii tehnico-edilitare, servicii aferente zonelor de locuinᘰe, 
echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.

Parterul clူdirilor, în zona de contact cu strada, va fi ocupat în mod obligatoriu de utilizူri diferite de cea de 
locuire. 

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Nu sunt. 

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Realinierea parcelelor este obligatorie. Prin realiniere, aliniamentul se va retrage cu 3 m, mူsurat de la poziᘰia 
iniᘰialူ, în vederea modernizူrii ᗰi extinderii amprizei stradale. 
Autorizaᘰia va putea fi condiᘰionatူ de efectuarea dezmembrူrilor pentru realizarea sistematizူrilor stradale ᗰi a 
realinierilor stradale. Parcele rezultate si destinate realinierilor, cuprinse între aliniamentul vechi ᗰi cel retras, vor 
trece în proprietate publicူ gratuitူ sau în caz contrar vor fi grevate de o interdicᘰie definitivူ de construire cu 
excepᘰia lucrူrilor de interes ᗰi/sau utilitate publicူ.

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

Se admit operaᘰiuni de divizare, cu condiᘰia ca toate parcelele rezultate sူ îndeplineascူ cumulativ urmူtoarele 
condiᘰii:

(8) indicii urbanistici POT ᗰi CUT se vor afla sub valorile maxime admise;
(9) parcela va avea front la stradူ;
(10)reglementူrile privind dimensiunile ᗰi suprafeᘰele minime ale parcelelor cuprinse în Capitolul 3, Condiᘰii 

generale privitoare la construcᘰii.

Se recomandူ comasarea parcelelor alူturate.
Se interzice comasarea parcelelor riverane bulevardelor cu parcele învecinate pe limita posterioarူ cu acestea.
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5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor amplasa pe aliniament. Prin aliniament se înᘰelege cel rezultat în urma realinierii.

Pentru parcelele de colᘰ, soluᘰionarea retragerii faᘰူ de aliniamentul strူzii secundare va fi precizatူ prin PUZ 
sau PUD.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor alipi limitelor laterale ale parcelelor, dar nu pe o adâncime mai mare decât 15 m, mူsuratူ de la 
aliniament.

Dupူ depူᗰirea adâncimii de 15 m, mူsuratူ de la aliniament , clူdirile se vor retrage de la limitele laterale ale 
parcelelor cu cel puᘰin jumူtate din înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai 
înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.  Aceastူ reglementare este definitivူ ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ sau 
PUD în sensul reducerii distanᘰei minime de retragere. 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea lor, 
mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Aceastူ 
reglementare este definitivူ ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ sau PUD în sensul reducerii distanᘰei minime de 
retragere. 

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie situaᘰiile în care 
ambele clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie internူ, când 
distanᘰa minimူ se poate reduce la 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul 
cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

Pentru accesele pietonale ᗰi carosabile din interiorul parcelelor se recomandူ utilizarea învelitorilor permeabile.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

Este interzisူ amplasarea parcajelor la sol în zona cuprinsူ între clူdire ᗰi limita posterioarူ a parcelei. Se 
recomandူ amplasarea subteranူ a parcajelor. Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi 
modificatူ prin PUZ sau PUD.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. 

Regimul minim de înူlᘰime admis pentru corpurile de clူdire noi amplasate pe aliniament este P+2. 
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11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice 
realizarea de pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în 
acord cu programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice din întregul ansamblu rezidenᘰial.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ în proporᘰie minimူ de 10% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) a locuinᘰelor la nivel de parcelူ, dar nu mai puᘰin decât 5% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) totalူ la nivel de parcelူ. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ nu pot include în acest sens 
grူdinile de folosinᘰူ privatူ aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de 
depozitare a deᗰeurilor gospodူreᗰti. 

Se recomandူ realizarea de grူdini de folosinᘰူ privatူ, de preferinᘰူ în dreptul apartamentelor de la parterul 
clူdirilor.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii. 

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

La calculul indicilor urbanistici se considerူ parcela construibilူ rezultatူ în urma realizူrii operaᘰiunii de 
realiniere. 

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un POT maxim de 60%. 
Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un POT maxim de 40%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un CUT maxim de 2. 
Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un POT maxim de 1,8.
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Ilustrare a reglementူrilor:



PUG Sibiu Regulament local de urbanism 166

UL1  Zonူ de urbanizare 
Locuinᘰe cu regim redus de înူlᘰime 

P+1+M / P+1+R / D+P+M / D+P+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcᘰiuni agricole sau fူrူ utilizare, rezervate prin PUG pentru 
extinderea funcᘰiunilor cu caracter urban. 

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Autorizaᘰia de construire se acordူ cu condiᘰia viabilizူrii prealabile a terenurilor, cu 
excepᘰia autorizaᘰiilor privind construirea drumurilor ᗰi a echipamentelor edilitare. 
Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii ᗰi va 
include în mod obligatoriu:

• asigurarea drumurilor publice, prevူzute prin PUG ᗰi PUZ;
• asigurarea echipူrii edilitare;
• asigurarea suprafeᘰelor destinate dotူrilor publice stabilite prin PUG ᗰi PUZ.

Operaᘰiunea de viabilizare se considerူ încheiatူ odatူ cu recepᘰia lucrူrilor de construire 
a drumurilor publice ᗰi a echipamentelor edilitare ᗰi cu trecerea suprafeᘰelor destinate 
dotူrilor publice în domeniul public. 

Autorizaᘰia de construire se acordူ cu condiᘰia finalizူrii prealabile a operaᘰiunilor de 
reparcelare, realizate în vederea reconfigurူrii parcelarului agricol într-un parcelar de tip 
urban ᗰi asigurူrii suprafeᘰelor necesare drumurilor publice, echipူrii edilitare ᗰi dotူrilor 
publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiᘰiilor prevူzute în Capitolul 3, 
Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii. Reparcelarea  se va face în mod obligatoriu prin 
PUZ aprobat conform legii.
Operaᘰiunea de reparcelare se considerူ finalizatူ odatူ cu delimitarea în teren, 
numerotarea ᗰi înscrierea noilor parcele în evidenᘰa Oficiului de Cadastru ᗰi Publicitate 
Imobiliarူ.

Suprafeᘰele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea 
terenurilor sunt cele delimitate prin PUG. Este interzisူ întocmirea de Planuri urbanistice 
zonale pe suprafeᘰe mai mici decât cele delimitate prin PUG. Dupူ aprobarea PUZ ᗰi 
finalizarea operaᘰiunilor de reparcelare pentru o zonူ, operaᘰiunile de viabilizare ᗰi lucrူrile 
de construcᘰii pot fi realizate etapizat, pentru pူrᘰi al e zonei, în funcᘰie de prioritူᘰi.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 311

Art. 313

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 311

Art. 313

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 47

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ prevူzute prin PUG ᗰi  
de dotူrile de interes public solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. 

În sensul prezentului regulament, se considerူ obiective de utilitate publicူ prospecᘰiunile ᗰi 
explorူrile geologice; extracᘰia ᗰi prelucrarea substanᘰelor minerale utile; instalaᘰii pentru 
producerea energiei electrice; cူile de comunicaᘰie; deschiderea, alinierea ᗰi lူrgirea 
strူzilor; sistemele de alimentare cu energie electricူ, telecomunicaᘰii, gaze, termoficare, 
apူ, canalizare; instalaᘰii pentru protecᘰia mediului; îndiguiri ᗰi regularizူri de râuri; lacuri de 
acumulare pentru surse de apူ ᗰi atenuarea viiturilor; derivaᘰii de debite pentru alimentူri 
cu apူ ᗰi pentru atenuarea viiturilor; staᘰii hidrometeorologice, seismice ᗰi sisteme de 
avertizare ᗰi prevenire a fenomenelor naturale periculoase ᗰi de combatere a eroziunii de 

HG 525/1996, 
actualizatူ, Art.16

O. MLPAT nr. 
21/N/2000, Art.16
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adâncime; clူdirile ᗰi terenurile construcᘰiilor de locuinᘰe sociale ᗰi altor obiective sociale de 
învူᘰူmânt, sူnူtate, culturူ, sport, protecᘰie ᗰi asistenᘰူ socialူ, precum ᗰi de 
administraᘰie publicူ ᗰi pentru autoritူᘰile judecူtoreᗰti; salvarea, protejarea ᗰi punerea în 
valoare a monumentelor, ansamblurilor ᗰi siturilor istorice, precum ᗰi a parcurilor naᘰionale, 
rezervaᘰiilor naturale ᗰi a monumentelor naturii; prevenirea ᗰi înlူturarea urmူrilor 
dezastrelor naturale – cutremure, inundaᘰii, alunecူri de terenuri; apူrarea ᘰူrii, ordinea 
publicူ ᗰi siguranᘰa naᘰionalူ. 

Suprafeᘰele necesare realizူrii obiectivelor de utilitate publicူ vor fi cedate de cူtre 
deᘰinူtorii terenurilor supuse viabilizူrii sub forma unei cote procentuale a proprietူᘰii 
private deᘰinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de 
valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaᘰiunea de viabilizare.

Cota procentualူ minimူ de teren ce se transferူ în domeniul public pentru asigurarea 
viabilizူrii terenurilor este de 35% din suprafaᘰa deᘰinutူ în momentul iniᘰierii operaᘰiunii. 
Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ sau PUD. 

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Se recomandူ fondarea de asociaᘰii temporare ale deᘰinူtorilor terenurilor supuse operaᘰiunilor de viabilizare ᗰi
reparcelare.

Se recomandူ elaborarea ᗰi adoptarea de cူtre administraᘰia localူ a unei metodologii de desfူᗰurare a 
operaᘰiunilor de viabilizare ᗰi reparcelare. 

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Reᘰele de echipare edilitarူ.
Cူi de acces carosabile ᗰi pietonale. 
Spaᘰii publice ᗰi zone verzi cu rol de agrement.
Echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.
Locuinᘰe.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de 
proprietari, cu urmူtoarele condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interiorul clူdirii;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Grူdiniᘰe, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• satisfacerea suprafeᘰelor minime (utile, desfူᗰurate, libere) care revin fiecူrui loc, conform 

Normativului privind proiectarea, realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor pentru grူdiniᘰe de copii, 
indicativ NP01197;
• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

Sunt interzise orice amenajူri care pot determina scurgerea apelor meteorice pe domeniul public sau pe 
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parcelele adiacente.

Sunt interzise funcᘰiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Aceastူ reglementare are 
caracter definitv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ. 

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform PUZ de reparcelare, cu respectarea Capitolului 9 din prezentul regulament, Reguli cu privire la forma 
ᗰi dimensiunile terenului ᗰi ale construcᘰiilor ᗰi a Capitolului 7 din prezentul regulament, Reguli cu privire la 
asigurarea acceselor obligatorii.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Conform PUZ de reparcelare, dar clူdirile se vor retrage cu cel puᘰin 3 m de la aliniament.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile în regim izolat se vor retrage de la ambele limite laterale ale parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu 
jumူtatea înူlᘰimii clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin 
decât 3 m.
Clူdirile în regim cuplat se vor retrage de la una dintre limitele laterale ale parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ 
cu jumူtatea înူlᘰimii clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin 
decât 3 m.
Clူdirile în regim înᗰiruit se vor alipi ambelor limite laterale ale parcelei.

Toate clူdirile, indiferent de regimul de construire se vor retrage de la limita posterioarူ a parcelei cu o distanᘰူ 
minimူ egalူ cu înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai 
puᘰin decât 7 m.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Conform PUZ de reparcelare.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Conform PUZ de reparcelare, cu respectarea Capitolului 7 din prezentul regulament, Reguli cu privire la 
asigurarea acceselor obligatorii ᗰi a profilelor stradale stabilite prin PUG ᗰi prin normativele în vigoare.

Se recomandူ realizarea strူzilor de folosinᘰူ localူ în regim de alei rezidenᘰiale, cu mူsuri fizice de 
restricᘰionare a vitezei ᗰi sisteme de sensuri unice în vederea descurajူrii traficului de tranzit.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+1+M, P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, 
M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 8 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 
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Fac excepᘰie echipamentele publice, a cူror înူlᘰime va fi stabilitူ prin PUZ.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice 
realizarea de pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în 
acord cu programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

Serviciile profesionale ale ocupanᘰilor vor putea fi marcate prin plူci metalice gravate cu dimensiunea maximူ 
de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice din întregul ansamblu rezidenᘰial.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

În cazul liniilor electrice aeriene existente, se va realiza eliberare de amplasament, pentru întregul teritoriu al 
PUZ.
Nu se admit soluᘰii de echipare individualူ privind eliminarea apelor menajere (fose septice etc) sau 
alimentarea cu apူ.  
Se interzice conducerea apelor meteorice, spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branᗰament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 
Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Pe ansamblul teritoriului supus viabilizူrii se vor asigura prin PUZ spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ în proporᘰie 
minimူ de 10% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) a locuinᘰelor propuse. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ 
comunူ nu pot include în acest sens grူdinile private ale locuinᘰelor, accesele carosabile, trotuarele, parcajele 
la sol sau platformele de depozitare a deᗰeurilor gospodူreᗰti. Prin PUZ, spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ vor 
fi incluse în Unitူᘰi Teritoriale de Referinᘰူ proprii, cu destinaᘰia Zonူ verde (Va).

Necesarul minim de spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ care trebuie asigurat (10% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ locuinᘰe) poate fi redus cu pânူ la 50%, cu condiᘰia asigurူrii, prin tranzacᘰii de terenuri, a unor 
spaᘰii verzi cu aceeaᗰi suprafaᘰူ din interiorul unor zone de urbanizare având prin PUG destinaᘰia zone verzi 
(UVa, UVs, UVe, UVt). 

Spre cူile de circulaᘰie, în zonele de retragere faᘰူ de aliniamente, minim 60% din suprafeᘰe vor fi prevူzute cu 
plantaᘰii înalte ᗰi medii
Pe ansamblul unei parcele, spaᘰiile verzi vor ocupa minim 50% din suprafaᘰa totalူ.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 35%.

ARTICOLUL 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 0,7.
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UL3  Zonူ de urbanizare 
Locuinᘰe cu regim mediu de înူlᘰime 

P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcᘰiuni agricole sau fူrူ utilizare, rezervate prin PUG pentru 
extinderea funcᘰiunilor cu caracter urban. 

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Autorizaᘰia de construire se acordူ cu condiᘰia viabilizူrii prealabile a terenurilor, cu 
excepᘰia autorizaᘰiilor privind construirea drumurilor ᗰi a echipamentelor edilitare. 
Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii ᗰi va 
include în mod obligatoriu:

• asigurarea drumurilor publice, prevူzute prin PUG ᗰi PUZ;
• asigurarea echipူrii edilitare;
• asigurarea suprafeᘰelor destinate dotူrilor publice stabilite prin PUG ᗰi PUZ.

Operaᘰiunea de viabilizare se considerူ încheiatူ odatူ cu recepᘰia lucrူrilor de construire 
a drumurilor publice ᗰi a echipamentelor edilitare ᗰi cu trecerea suprafeᘰelor destinate 
dotူrilor publice în domeniul public. 

Autorizaᘰia de construire se acordူ cu condiᘰia finalizူrii prealabile a operaᘰiunilor de 
reparcelare, realizate în vederea reconfigurူrii parcelarului agricol într-un parcelar de tip 
urban ᗰi asigurူrii suprafeᘰelor necesare drumurilor publice, echipူrii edilitare ᗰi dotူrilor 
publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiᘰiilor prevူzute în Capitolul 3, 
Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii. Reparcelarea  se va face în mod obligatoriu prin 
PUZ aprobat conform legii.
Operaᘰiunea de reparcelare se considerူ finalizatူ odatူ cu delimitarea în teren, 
numerotarea ᗰi înscrierea noilor parcele în evidenᘰa Oficiului de Cadastru ᗰi Publicitate 
Imobiliarူ.

Suprafeᘰele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea 
terenurilor sunt cele delimitate prin PUG.  Este interzisူ întocmirea de Planuri urbanistice 
zonale pe suprafeᘰe mai mici decât cele delimitate prin PUG. Dupူ aprobarea PUZ ᗰi 
finalizarea operaᘰiunilor de reparcelare pentru o zonူ, operaᘰiunile de viabilizare ᗰi lucrူrile 
de construcᘰii pot fi realizate etapizat, pentru pူrᘰi ale zonei, în funcᘰie de prioritူᘰi.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 311

Art. 313

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 311

Art. 313

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 47

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ prevူzute prin PUG ᗰi  
de dotူrile de interes public solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. 

În sensul prezentului regulament, se considerူ obiective de utilitate publicူ prospecᘰiunile ᗰi 
explorူrile geologice; extracᘰia ᗰi prelucrarea substanᘰelor minerale utile; instalaᘰii pentru 
producerea energiei electrice; cူile de comunicaᘰie; deschiderea, alinierea ᗰi lူrgirea 
strူzilor; sistemele de alimentare cu energie electricူ, telecomunicaᘰii, gaze, termoficare, 
apူ, canalizare; instalaᘰii pentru protecᘰia mediului; îndiguiri ᗰi regularizူri de râuri; lacuri de 
acumulare pentru surse de apူ ᗰi atenuarea viiturilor; derivaᘰii de debite pentru alimentူri 
cu apူ ᗰi pentru atenuarea viiturilor; staᘰii hidrometeorologice, seismice ᗰi sisteme de 
avertizare ᗰi prevenire a fenomenelor naturale periculoase ᗰi de combatere a eroziunii de 
adâncime; clူdirile ᗰi terenurile construcᘰiilor de locuinᘰe sociale ᗰi altor obiective sociale de 

HG 525/1996, 
actualizatူ, Art.16

O. MLPAT nr. 
21/N/2000, Art.16



171 Regulament local de urbanism PUG Sibiu

învူᘰူmânt, sူnူtate, culturူ, sport, protecᘰie ᗰi asistenᘰူ socialူ, precum ᗰi de 
administraᘰie publicူ ᗰi pentru autoritူᘰile judecူtoreᗰti; salvarea, protejarea ᗰi punerea în 
valoare a monumentelor, ansamblurilor ᗰi siturilor istorice, precum ᗰi a parcurilor naᘰionale, 
rezervaᘰiilor naturale ᗰi a monumentelor naturii; prevenirea ᗰi înlူturarea urmူrilor 
dezastrelor naturale – cutremure, inundaᘰii, alunecူri de terenuri; apူrarea ᘰူrii, ordinea 
publicူ ᗰi siguranᘰa naᘰionalူ. 

Suprafeᘰele necesare realizူrii obiectivelor de utilitate publicူ vor fi cedate de cူtre 
deᘰinူtorii terenurilor supuse viabilizူrii sub forma unei cote procentuale a proprietူᘰii 
private deᘰinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de 
valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaᘰiunea de viabilizare.

Cota procentualူ minimူ de teren ce se transferူ în domeniul public pentru asigurarea 
viabilizူrii terenurilor este de 35% din suprafaᘰa deᘰinutူ în momentul iniᘰierii operaᘰiunii. 
Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ sau PUD. 

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Se recomandူ fondarea de asociaᘰii temporare ale deᘰinူtorilor terenurilor supuse operaᘰiunilor de viabilizare ᗰi 
reparcelare.
Se recomandူ elaborarea ᗰi adoptarea de cူtre administraᘰia localူ a unei metodologii de desfူᗰurare a 
operaᘰiunilor de viabilizare ᗰi reparcelare. 

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Reᘰele de echipare edilitarူ.
Cူi de acces carosabile ᗰi pietonale. 
Spaᘰii publice ᗰi zone verzi cu rol de agrement.
Echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Locuinᘰe, cu condiᘰia asigurူrii la nivelul zonei studiate în PUZ, a unui mixaj echilibrat al tipurilor de locuire: 
locuinᘰe individuale, locuinᘰe semicolective ᗰi locuinᘰe colective. Ponderea fiecူrui tip de locuire în interiorul 
zonei va fi stabilitူ prin PUZ. Se recomandူ, de asemenea, mixarea regimurilor de construire la nivelul zonei 
studiate în PUZ: clူdiri izolate, cuplate, înᗰiruite sau formule combinate.

Servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de 
proprietari, cu urmူtoarele condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interiorul clူdirii;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Pentru locuinᘰe colective se admit urmူtoarele servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la 
prezentul regulament, cu urmူtoarele condiᘰii:

• spaᘰiile vor fi situate exclusiv la parterul clူdirilor;
• accesul se va face dintr-un spaᘰiu public, fူrူ a traversa curᘰi, grူdini sau spaᘰii verzi destinate 

locatarilor;
• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interior;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali;

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.
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Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

Sunt interzise orice amenajူri care pot determina scurgerea apelor meteorice pe domeniul public sau pe 
parcelele adiacente.

Sunt interzise funcᘰiunile industriale, conform Anexei nr. 1 la prezentul regulament. Aceastူ reglementare are 
caracter definitv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ. 

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform PUZ de reparcelare, cu respectarea Capitolului 9 din prezentul regulament, Reguli cu privire la forma 
ᗰi dimensiunile terenului ᗰi ale construcᘰiilor ᗰi a Capitolului 7 din prezentul regulament, Reguli cu privire la 
asigurarea acceselor obligatorii.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor retrage cu cel puᘰin 3 m de la aliniament.

Garajele ᗰi accesele în parcajele subterane se vor retrage cu cel puᘰin 5 m faᘰူ de aliniament.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile în regim izolat se vor retrage de la ambele limite laterale ale parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu 
jumူtatea înူlᘰimii clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin 
decât 3 m.
Clူdirile în regim cuplat se vor retrage de la una dintre limitele laterale ale parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ 
cu jumူtatea înူlᘰimii clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin 
decât 3 m.
Clူdirile în regim înᗰiruit se vor alipi ambelor limite laterale ale parcelei.

Toate clူdirile, indiferent de regimul de construire se vor retrage de la limita posterioarူ a parcelei cu o distanᘰူ 
minimူ egalူ cu înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai 
puᘰin decât 7 m.

Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiᘰia ca înူlᘰimea calcanului rezultat sူ nu 
depူᗰeascူ 2,2 m.
Garajele se vor retrage cu cel puᘰin 7 m faᘰူ de limitele posterioare ale parcelei.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie situaᘰiile în care 
ambele clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie internူ, când 
distanᘰa minimူ se poate reduce la 3/4 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul 
cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Conform PUZ de reparcelare, cu respectarea Capitolului 7 din prezentul regulament, Reguli cu privire la 
asigurarea acceselor obligatorii ᗰi a profilelor stradale stabilite prin PUG ᗰi prin normativele în vigoare.

Se recomandူ realizarea strူzilor de folosinᘰူ localူ în regim de alei rezidenᘰiale, cu mူsuri fizice de 
restricᘰionare a vitezei ᗰi sisteme de sensuri unice în vederea descurajူrii traficului de tranzit.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
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funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

Pentru locuinᘰe colective, este interzisူ amplasarea parcajelor la sol la o distanᘰူ mai micူ decât 10 m faᘰူ de 
ferestrele locuinᘰelor, cf. Ordinului 536/1997, Art. 3.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice 
realizarea de pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în 
acord cu programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

Serviciile profesionale ale ocupanᘰilor vor putea fi marcate prin plူci metalice gravate cu dimensiunea maximူ 
de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice din întregul ansamblu rezidenᘰial.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

În cazul liniilor electrice aeriene existente, se va realiza eliberare de amplasament, pentru întregul teritoriu al 
PUZ.
Se interzice conducerea apelor meteorice, spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branᗰament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 
Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Pe ansamblul teritoriului supus viabilizူrii se vor asigura prin PUZ spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ în proporᘰie 
minimူ de 10% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) a locuinᘰelor propuse. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ 
comunူ nu pot include în acest sens grူdinile private ale locuinᘰelor, accesele carosabile, trotuarele, parcajele 
la sol sau platformele de depozitare a deᗰeurilor gospodူreᗰti. Prin PUZ, spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ vor 
fi incluse în Unitူᘰi Teritoriale de Referinᘰူ proprii, cu destinaᘰia Zonူ verde (Va).
Necesarul minim de spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ care trebuie asigurat (10% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ a locuinᘰelor) poate fi redus cu pânူ la 50%, cu condiᘰia asigurူrii, prin tranzacᘰii de terenuri, a unor 
spaᘰii verzi cu aceeaᗰi suprafaᘰူ din interiorul unor zone de urbanizare din proximitate având prin PUG 
destinaᘰia zone verzi (UVa, UVs, UVe, UVt). Aceste suprafeᘰe vor fi cedate domeniului public. 

Spre cူile de circulaᘰie, în zonele de retragere faᘰူ de aliniamente, minim 60% din suprafeᘰe vor fi prevူzute cu 
plantaᘰii înalte ᗰi medii
Se recomandူ realizarea de grူdini de folosinᘰူ privatူ, de preferinᘰူ în dreptul apartamentelor de la parterul 
clူdirilor.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor. Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului 
regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut 
arborele tူiat.

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

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru clူdirile cu regim maxim de înူlᘰime P+1+mansardူ, cf. glosar anexat, se admite un POT maxim de 
35%.
Pentru clူdirile cu regim de înူlᘰime mai mare decât P+1+mansardူ, cf. glosar anexat, se admite un POT 
maxim de 25%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru clူdirile cu regim maxim de înူlᘰime P+1+mansardူ, cf. glosar anexat, se admite un CUT maxim de 0,7.
Pentru clူdirile cu regim de înူlᘰime mai mare decât P+1+mansardူ, cf. glosar anexat, se admite un CUT 
maxim de 0,9.
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UM  Zonူ de urbanizare 
Zonူ mixtူ 
P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcᘰiuni agricole sau fူrူ utilizare, rezervate prin PUG pentru 
extinderea funcᘰiunilor cu caracter urban. 

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Autorizaᘰia de construire se acordူ cu condiᘰia viabilizူrii prealabile a terenurilor, cu 
excepᘰia autorizaᘰiilor privind construirea drumurilor ᗰi a echipamentelor edilitare. 
Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii ᗰi va 
include în mod obligatoriu:

• asigurarea drumurilor publice, prevူzute prin PUG ᗰi PUZ;
• asigurarea echipူrii edilitare;
• asigurarea suprafeᘰelor destinate dotူrilor publice stabilite prin PUG ᗰi PUZ.

Operaᘰiunea de viabilizare se considerူ încheiatူ odatူ cu recepᘰia lucrူrilor de construire 
a drumurilor publice ᗰi a echipamentelor edilitare ᗰi cu trecerea suprafeᘰelor destinate 
dotူrilor publice în domeniul public. 

Autorizaᘰia de construire se acordူ cu condiᘰia finalizူrii prealabile a operaᘰiunilor de 
reparcelare, realizate în vederea reconfigurူrii parcelarului agricol într-un parcelar de tip 
urban ᗰi asigurူrii suprafeᘰelor necesare drumurilor publice, echipူrii edilitare ᗰi dotူrilor 
publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiᘰiilor prevူzute în Capitolul 3, 
Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii. Reparcelarea  se va face în mod obligatoriu prin 
PUZ aprobat conform legii.
Operaᘰiunea de reparcelare se considerူ finalizatူ odatူ cu delimitarea în teren, 
numerotarea ᗰi înscrierea noilor parcele în evidenᘰa Oficiului de Cadastru ᗰi Publicitate 
Imobiliarူ.

Suprafeᘰele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea 
terenurilor sunt cele delimitate prin PUG.  Este interzisူ întocmirea de Planuri urbanistice 
zonale pe suprafeᘰe mai mici decât cele delimitate prin PUG. Dupူ aprobarea PUZ ᗰi 
finalizarea operaᘰiunilor de reparcelare pentru o zonူ, operaᘰiunile de viabilizare ᗰi lucrူrile 
de construcᘰii pot fi realizate etapizat, pentru pူrᘰi ale zonei, în funcᘰie de prioritူᘰi.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 311

Art. 313

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 311

Art. 313

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 47

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ prevူzute prin PUG ᗰi  
de dotူrile de interes public solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. 

În sensul prezentului regulament, se considerူ obiective de utilitate publicူ prospecᘰiunile ᗰi 
explorူrile geologice; extracᘰia ᗰi prelucrarea substanᘰelor minerale utile; instalaᘰii pentru 
producerea energiei electrice; cူile de comunicaᘰie; deschiderea, alinierea ᗰi lူrgirea 
strူzilor; sistemele de alimentare cu energie electricူ, telecomunicaᘰii, gaze, termoficare, 
apူ, canalizare; instalaᘰii pentru protecᘰia mediului; îndiguiri ᗰi regularizူri de râuri; lacuri de 
acumulare pentru surse de apူ ᗰi atenuarea viiturilor; derivaᘰii de debite pentru alimentူri 
cu apူ ᗰi pentru atenuarea viiturilor; staᘰii hidrometeorologice, seismice ᗰi sisteme de 
avertizare ᗰi prevenire a fenomenelor naturale periculoase ᗰi de combatere a eroziunii de 
adâncime; clူdirile ᗰi terenurile construcᘰiilor de locuinᘰe sociale ᗰi altor obiective sociale de 

HG 525/1996, 
actualizatူ, Art.16

O. MLPAT nr. 
21/N/2000, Art.16
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învူᘰူmânt, sူnူtate, culturူ, sport, protecᘰie ᗰi asistenᘰူ socialူ, precum ᗰi de 
administraᘰie publicူ ᗰi pentru autoritူᘰile judecူtoreᗰti; salvarea, protejarea ᗰi punerea în 
valoare a monumentelor, ansamblurilor ᗰi siturilor istorice, precum ᗰi a parcurilor naᘰionale, 
rezervaᘰiilor naturale ᗰi a monumentelor naturii; prevenirea ᗰi înlူturarea urmူrilor 
dezastrelor naturale – cutremure, inundaᘰii, alunecူri de terenuri; apူrarea ᘰူrii, ordinea 
publicူ ᗰi siguranᘰa naᘰionalူ. 

Suprafeᘰele necesare realizူrii obiectivelor de utilitate publicူ vor fi cedate de cူtre 
deᘰinူtorii terenurilor supuse viabilizူrii sub forma unei cote procentuale a proprietူᘰii 
private deᘰinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de 
valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaᘰiunea de viabilizare.

Cota procentualူ minimူ de teren ce se transferူ în domeniul public pentru asigurarea 
viabilizူrii terenurilor este de 35% din suprafaᘰa deᘰinutူ în momentul iniᘰierii operaᘰiunii. 
Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ sau PUD. 

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Se recomandူ fondarea de asociaᘰii temporare ale deᘰinူtorilor terenurilor supuse operaᘰiunilor de viabilizare ᗰi 
reparcelare.

Se recomandူ elaborarea ᗰi adoptarea de cူtre administraᘰia localူ a unei metodologii de desfူᗰurare a 
operaᘰiunilor de viabilizare ᗰi reparcelare. 

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Reᘰele de echipare edilitarူ.
Cူi de acces carosabile ᗰi pietonale. 
Spaᘰii publice ᗰi zone verzi cu rol de agrement.
Locuinᘰe.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, funcᘰiuni de 
cult, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni de turism cu caracter 
intraurban, funcᘰiuni aferente echipူrii tehnico-edilitare, servicii aferente zonelor de locuinᘰe, echipamente 
publice aferente zonelor de locuinᘰe, cu condiᘰia asigurူrii funcᘰiunii rezidenᘰiale (locuinᘰe) într-o proporᘰie 
minimူ de 40% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD), la nivel de parcelူ. 

Se recomandူ ca faᘰadele orientate spre spaᘰiul public al strူzilor principale, pieᘰelor sau scuarurilor sူ conᘰinူ 
la parter funcᘰiuni de interes public cu acces direct.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

Sunt interzise orice amenajူri care pot determina scurgerea apelor meteorice pe domeniul public sau pe 
parcelele adiacente.
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SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform PUZ de reparcelare, cu respectarea Capitolului 9 din prezentul regulament, Reguli cu privire la forma 
ᗰi dimensiunile terenului ᗰi ale construcᘰiilor ᗰi a Capitolului 7 din prezentul regulament, Reguli cu privire la 
asigurarea acceselor obligatorii.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Conform PUZ de reparcelare, dar clူdirile se vor retrage cu cel puᘰin 3 m de la aliniament.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii 
lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m. 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea lor, 
mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie situaᘰiile în care 
ambele clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie internူ, când 
distanᘰa minimူ se poate reduce la 3/4 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul 
cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Conform PUZ de reparcelare, cu respectarea Capitolului 7 din prezentul regulament, Reguli cu privire la 
asigurarea acceselor obligatorii ᗰi a profilelor stradale stabilite prin PUG ᗰi prin normativele în vigoare.

Se recomandူ realizarea strူzilor de acces pentru locuinᘰe în regim de alei rezidenᘰiale, cu mူsuri fizice de 
restricᘰionare a vitezei ᗰi sisteme de sensuri unice în vederea descurajူrii traficului de tranzit.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

Este interzisူ amplasarea parcajelor la sol la o distanᘰူ mai micူ decât 10 m faᘰူ de ferestrele locuinᘰelor 
colective, cf. Ordinului 536/1997, Art. 3.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice 
realizarea de pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în 
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acord cu programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice din întregul ansamblu rezidenᘰial.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

În cazul liniilor electrice aeriene existente, se va realiza eliberare de amplasament, pentru întregul teritoriu al 
PUZ.
Se interzice conducerea apelor meteorice, spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branᗰament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 
Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Pe ansamblul teritoriului supus viabilizူrii se vor asigura prin PUZ spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ în proporᘰie 
minimူ de 10% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) a locuinᘰelor propuse. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ 
comunူ nu pot include în acest sens grူdinile private ale locuinᘰelor, accesele carosabile, trotuarele, parcajele 
la sol sau platformele de depozitare a deᗰeurilor gospodူreᗰti. Prin PUZ, spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ vor 
fi incluse în Unitူᘰi Teritoriale de Referinᘰူ proprii, cu destinaᘰia Zonူ verde (Va).
Suplimentar, se vor asigura spaᘰii plantate pe o suprafaᘰူ minimူ echivalentူ cu 5% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) a funcᘰiunilor diferite de locuire, la nivel de parcelူ.
Necesarul minim de spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ care trebuie asigurat (10% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ a locuinᘰelor + 5% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ pentru alte funcᘰiuni) poate fi redus cu pânူ 
la 50%, cu condiᘰia asigurူrii, prin tranzacᘰii de terenuri, a unor spaᘰii verzi cu aceeaᗰi suprafaᘰူ din interiorul 
unor zone de urbanizare din proximitate având destinaᘰia zone verzi (UVa, UVs, UVe, UVt). Aceste suprafeᘰe 
vor fi cedate domeniului public. 

Se recomandူ realizarea de grူdini de folosinᘰူ privatူ, de preferinᘰူ în dreptul apartamentelor de la parterul 
clူdirilor.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

14. ÎMPREJMUIRI
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 70%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 1,6.
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UC  Zonူ de urbanizare
Zonူ centralူ în afara Zonei Construite Protejate

P+6+M / P+6+R / D+P+5+M / D+P+5+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcᘰiuni agricole sau fူrူ utilizare, rezervate prin PUG pentru 
extinderea funcᘰiunilor cu caracter urban. 

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Autorizaᘰia de construire se acordူ cu condiᘰia viabilizူrii prealabile a terenurilor, cu 
excepᘰia autorizaᘰiilor privind construirea drumurilor ᗰi a echipamentelor edilitare. 
Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii ᗰi va 
include în mod obligatoriu:

• asigurarea drumurilor publice, prevူzute prin PUG ᗰi PUZ;
• asigurarea echipူrii edilitare;
• asigurarea suprafeᘰelor destinate dotူrilor publice stabilite prin PUG ᗰi PUZ.

Operaᘰiunea de viabilizare se considerူ încheiatူ odatူ cu recepᘰia lucrူrilor de construire 
a drumurilor publice ᗰi a echipamentelor edilitare ᗰi cu trecerea suprafeᘰelor destinate 
dotူrilor publice în domeniul public. 

Autorizaᘰia de construire se acordူ cu condiᘰia finalizူrii prealabile a operaᘰiunilor de 
reparcelare, realizate în vederea reconfigurူrii parcelarului agricol într-un parcelar de tip 
urban ᗰi asigurူrii suprafeᘰelor necesare drumurilor publice, echipူrii edilitare ᗰi dotူrilor 
publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiᘰiilor prevူzute în Capitolul 3, 
Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii. Reparcelarea  se va face în mod obligatoriu prin 
PUZ aprobat conform legii.
Operaᘰiunea de reparcelare se considerူ finalizatူ odatူ cu delimitarea în teren, 
numerotarea ᗰi înscrierea noilor parcele în evidenᘰa Oficiului de Cadastru ᗰi Publicitate 
Imobiliarူ.

Suprafeᘰele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea 
terenurilor sunt cele delimitate prin PUG.  Este interzisူ întocmirea de Planuri urbanistice 
zonale pe suprafeᘰe mai mici decât cele delimitate prin PUG. Dupူ aprobarea PUZ ᗰi 
finalizarea operaᘰiunilor de reparcelare pentru o zonူ, operaᘰiunile de viabilizare ᗰi lucrူrile 
de construcᘰii pot fi realizate etapizat, pentru pူrᘰi ale zonei, în funcᘰie de prioritူᘰi.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 311

Art. 313

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 311

Art. 313

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 47

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ prevူzute prin PUG ᗰi  
de dotူrile de interes public solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. 

În sensul prezentului regulament, se considerူ obiective de utilitate publicူ prospecᘰiunile ᗰi 
explorူrile geologice; extracᘰia ᗰi prelucrarea substanᘰelor minerale utile; instalaᘰii pentru 
producerea energiei electrice; cူile de comunicaᘰie; deschiderea, alinierea ᗰi lူrgirea 
strူzilor; sistemele de alimentare cu energie electricူ, telecomunicaᘰii, gaze, termoficare, 
apူ, canalizare; instalaᘰii pentru protecᘰia mediului; îndiguiri ᗰi regularizူri de râuri; lacuri de 
acumulare pentru surse de apူ ᗰi atenuarea viiturilor; derivaᘰii de debite pentru alimentူri 
cu apူ ᗰi pentru atenuarea viiturilor; staᘰii hidrometeorologice, seismice ᗰi sisteme de 
avertizare ᗰi prevenire a fenomenelor naturale periculoase ᗰi de combatere a eroziunii de 
adâncime; clူdirile ᗰi terenurile construcᘰiilor de locuinᘰe sociale ᗰi altor obiective sociale de 

HG 525/1996, 
actualizatူ, Art.16

O. MLPAT nr. 
21/N/2000, Art.16
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învူᘰူmânt, sူnူtate, culturူ, sport, protecᘰie ᗰi asistenᘰူ socialူ, precum ᗰi de 
administraᘰie publicူ ᗰi pentru autoritူᘰile judecူtoreᗰti; salvarea, protejarea ᗰi punerea în 
valoare a monumentelor, ansamblurilor ᗰi siturilor istorice, precum ᗰi a parcurilor naᘰionale, 
rezervaᘰiilor naturale ᗰi a monumentelor naturii; prevenirea ᗰi înlူturarea urmူrilor 
dezastrelor naturale – cutremure, inundaᘰii, alunecူri de terenuri; apူrarea ᘰူrii, ordinea 
publicူ ᗰi siguranᘰa naᘰionalူ. 

Suprafeᘰele necesare realizူrii obiectivelor de utilitate publicူ vor fi cedate de cူtre 
deᘰinူtorii terenurilor supuse viabilizူrii sub forma unei cote procentuale a proprietူᘰii 
private deᘰinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de 
valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaᘰiunea de viabilizare.

Cota procentualူ minimူ de teren ce se transferူ în domeniul public pentru asigurarea 
viabilizူrii terenurilor este de 35% din suprafaᘰa deᘰinutူ în momentul iniᘰierii operaᘰiunii. 
Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ sau PUD. 

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Se recomandူ fondarea de asociaᘰii temporare ale deᘰinူtorilor terenurilor supuse operaᘰiunilor de viabilizare ᗰi 
reparcelare.
Se recomandူ elaborarea ᗰi adoptarea de cူtre administraᘰia localူ a unei metodologii de desfူᗰurare a 
operaᘰiunilor de viabilizare ᗰi reparcelare. 
Se recomandူ organizarea de concursuri de soluᘰii supervizate de administraᘰia publicူ, de Ordinul Arhitecᘰilor 
din România ᗰi de Registrul Urbaniᗰtilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Reᘰele de echipare edilitarူ.
Cူi de acces carosabile ᗰi pietonale. 
Spaᘰii publice ᗰi zone verzi cu rol de agrement.
Funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, funcᘰiuni de 
cult, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni sportive, funcᘰiuni de turism cu 
caracter intraurban, funcᘰiuni aferente infrastructurii de transport public, locuinᘰe, servicii aferente zonelor de 
locuinᘰe (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.

Clူdirile orientate spre spaᘰiul public vor avea la parter funcᘰiuni de interes public, cu acces direct, pe cel puᘰin 
¾ din lungimea faᘰadelor de contact cu spaᘰiul public.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Nu sunt.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.
Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.
Sunt interzise orice amenajူri care pot determina scurgerea apelor meteorice pe domeniul public sau pe 
parcelele adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform PUZ de reparcelare, cu respectarea capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.
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5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Conform PUZ cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
- se vor respecta realinierile stabilite prin PUG.
- clူdirile orientate spre spaᘰiul public vor avea la parter funcᘰiuni cu acces public nelimitat, pe 
întreaga lungime a faᘰadei.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform PUZ cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
- se vor respecta realinierile stabilite prin PUG.
- clူdirile orientate spre spaᘰiul public vor avea la parter funcᘰiuni cu acces public nelimitat, pe 
întreaga lungime a faᘰadei.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu media înူlᘰimilor clူdirilor, mူsurate 
la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie situaᘰiile în care ambele 
clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie internူ, când distanᘰa 
minimူ se poate reduce la 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai 
înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

Faᘰူ de clူdirile de locuinᘰe, existente sau propuse, se va pူstra o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea clူdirii 
mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie 
situaᘰiile în care ambele clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie 
internူ, când distanᘰa minimူ se poate reduce la 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau 
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m. 

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Conform PUZ de reparcelare, cu respectarea capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 
Este interzisူ amplasarea parcajelor la sol la o distanᘰူ mai micူ decât 10 m faᘰူ de ferestrele locuinᘰelor 
colective.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de ᗰapte niveluri supraterane. Suplimentar, este admis un nivel retras
sau o mansardူ, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii:  P+6+R, D+P+5+R, P+6+M, D+P+5+M (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 25 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 29 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de 
pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în acord cu 
programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 
Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ
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În cazul liniilor electrice aeriene existente, se va realiza eliberare de amplasament, pentru întregul teritoriu al 
PUZ.
Se interzice conducerea apelor meteorice, spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branᗰament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 
Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii libere publice (spaᘰii verzi ᗰi plantate, scuaruri, alei pietonale, piaᘰete urbane, grူdini 
urbane), în proporᘰie minimူ de (conform HG 525/1996, anexa 6 ᗰi RLU aferent PUG, Cap. 10):

Funcᘰiuni administrative: 
Sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundaᘰii, organizaᘰii neguvernamentale, asociaᘰii, 
agenᘰii, fonduri etc, sedii de birouri: 10% din suprafaᘰa parcelei
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament: 15% din suprafaᘰa parcelei

Funcᘰiuni financiar-bancare: 10% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni comerciale: 15% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni de cult: 50% din suprafaᘰa parcelei.
Funcᘰiuni de culturူ: 20% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni de sူnူtate:

Creᗰe ᗰi creᗰe speciale pentru copii, leagူn de copii: 10 -15 mp/copil
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament:  10-15 mp/bolnav

Funcᘰiuni de învူᘰူmânt: conform normativelor de proiectare a unitူᘰilor de învူᘰူmânt
Funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaᘰa parcelei

Pentru situaᘰii în care se prevူd mai multe dintre utilizူrile de mai sus în interiorul aceleiaᗰi parcele, se vor 
asigura spaᘰii verzi în proporᘰie minimူ de 20% din suprafaᘰa parcelei.  
Pentru locuinᘰe, se vor asigura, suplimentar faᘰူ de spaᘰiile verzi generate de celelate funcᘰiuni, spaᘰii verzi ᗰi 
plantate pe o suprafaᘰူ minimူ de 5,5% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) a locuinᘰelor. 

Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ nu pot include în acest sens grူdinile private ale locuinᘰelor, accesele 
carosabile, trotuarele, parcajele la sol sau platformele de depozitare a deᗰeurilor gospodူreᗰti. Prin PUZ, 
spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ vor fi incluse în Unitူᘰi Teritoriale de Referinᘰူ proprii, cu destinaᘰia Zonူ 
verde (Va). 
Necesarul minim de spaᘰii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu pânူ la 50%, cu condiᘰia 
asigurူrii, prin tranzacᘰii de terenuri, a unor spaᘰii verzi cu aceeaᗰi suprafaᘰူ din interiorul unor zone de 
urbanizare din proximitate având prin PUG destinaᘰia zone verzi (UVa, UVs, UVe, UVt). Aceste suprafeᘰe vor fi 
cedate domeniului public. 

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi parcele 
sau în spaᘰiul public adiacent, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 80%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 3.
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UIs  Zonူ de urbanizare
Instituᘰii ᗰi servicii 
P+6+M / P+6+R / D+P+5+M / D+P+5+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcᘰiuni agricole sau fူrူ utilizare, rezervate prin PUG pentru 
extinderea funcᘰiunilor cu caracter urban. 

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Autorizaᘰia de construire se acordူ cu condiᘰia viabilizူrii prealabile a terenurilor, cu 
excepᘰia autorizaᘰiilor privind construirea drumurilor ᗰi a echipamentelor edilitare. 
Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii ᗰi va 
include în mod obligatoriu:

• asigurarea drumurilor publice, prevူzute prin PUG ᗰi PUZ;
• asigurarea echipူrii edilitare;
• asigurarea suprafeᘰelor destinate dotူrilor publice stabilite prin PUG ᗰi PUZ.

Operaᘰiunea de viabilizare se considerူ încheiatူ odatူ cu recepᘰia lucrူrilor de construire 
a drumurilor publice ᗰi a echipamentelor edilitare ᗰi cu trecerea suprafeᘰelor destinate 
dotူrilor publice în domeniul public. 

Autorizaᘰia de construire se acordူ cu condiᘰia finalizူrii prealabile a operaᘰiunilor de 
reparcelare, realizate în vederea reconfigurူrii parcelarului agricol într-un parcelar de tip 
urban ᗰi asigurူrii suprafeᘰelor necesare drumurilor publice, echipူrii edilitare ᗰi dotူrilor 
publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiᘰiilor prevူzute în Capitolul 3, 
Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii. Reparcelarea  se va face în mod obligatoriu prin 
PUZ aprobat conform legii.
Operaᘰiunea de reparcelare se considerူ finalizatူ odatူ cu delimitarea în teren, 
numerotarea ᗰi înscrierea noilor parcele în evidenᘰa Oficiului de Cadastru ᗰi Publicitate 
Imobiliarူ.

Suprafeᘰele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea 
terenurilor sunt cele delimitate prin PUG.  Este interzisူ întocmirea de Planuri urbanistice 
zonale pe suprafeᘰe mai mici decât cele delimitate prin PUG. Dupူ aprobarea PUZ ᗰi 
finalizarea operaᘰiunilor de reparcelare pentru o zonူ, operaᘰiunile de viabilizare ᗰi lucrူrile 
de construcᘰii pot fi realizate etapizat, pentru pူrᘰi ale zonei, în funcᘰie de prioritူᘰi.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 311

Art. 313

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 311

Art. 313

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 47

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ prevူzute prin PUG ᗰi  
de dotူrile de interes public solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. 

În sensul prezentului regulament, se considerူ obiective de utilitate publicူ prospecᘰiunile ᗰi 
explorူrile geologice; extracᘰia ᗰi prelucrarea substanᘰelor minerale utile; instalaᘰii pentru 
producerea energiei electrice; cူile de comunicaᘰie; deschiderea, alinierea ᗰi lူrgirea 
strူzilor; sistemele de alimentare cu energie electricူ, telecomunicaᘰii, gaze, termoficare, 
apူ, canalizare; instalaᘰii pentru protecᘰia mediului; îndiguiri ᗰi regularizူri de râuri; lacuri de 
acumulare pentru surse de apူ ᗰi atenuarea viiturilor; derivaᘰii de debite pentru alimentူri 
cu apူ ᗰi pentru atenuarea viiturilor; staᘰii hidrometeorologice, seismice ᗰi sisteme de 
avertizare ᗰi prevenire a fenomenelor naturale periculoase ᗰi de combatere a eroziunii de 

HG 525/1996, 
actualizatူ, Art.16

O. MLPAT nr. 
21/N/2000, Art.16
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adâncime; clူdirile ᗰi terenurile construcᘰiilor de locuinᘰe sociale ᗰi altor obiective sociale de 
învူᘰူmânt, sူnူtate, culturူ, sport, protecᘰie ᗰi asistenᘰူ socialူ, precum ᗰi de 
administraᘰie publicူ ᗰi pentru autoritူᘰile judecူtoreᗰti; salvarea, protejarea ᗰi punerea în 
valoare a monumentelor, ansamblurilor ᗰi siturilor istorice, precum ᗰi a parcurilor naᘰionale, 
rezervaᘰiilor naturale ᗰi a monumentelor naturii; prevenirea ᗰi înlူturarea urmူrilor 
dezastrelor naturale – cutremure, inundaᘰii, alunecူri de terenuri; apူrarea ᘰူrii, ordinea 
publicူ ᗰi siguranᘰa naᘰionalူ. 

Suprafeᘰele necesare realizူrii obiectivelor de utilitate publicူ vor fi cedate de cူtre 
deᘰinူtorii terenurilor supuse viabilizူrii sub forma unei cote procentuale a proprietူᘰii 
private deᘰinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de 
valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaᘰiunea de viabilizare.

Cota procentualူ minimူ de teren ce se transferူ în domeniul public pentru asigurarea 
viabilizူrii terenurilor este de 35% din suprafaᘰa deᘰinutူ în momentul iniᘰierii operaᘰiunii. 
Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ sau PUD. 

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Se recomandူ fondarea de asociaᘰii temporare ale deᘰinူtorilor terenurilor supuse operaᘰiunilor de viabilizare ᗰi 
reparcelare.

Se recomandူ elaborarea ᗰi adoptarea de cူtre administraᘰia localူ a unei metodologii de desfူᗰurare a 
operaᘰiunilor de viabilizare ᗰi reparcelare. 

Se recomandူ organizarea de concursuri de soluᘰii supervizate de administraᘰia publicူ, de Ordinul Arhitecᘰilor 
din România ᗰi de Registrul Urbaniᗰtilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Reᘰele de echipare edilitarူ.
Cူi de acces carosabile ᗰi pietonale. 
Spaᘰii publice ᗰi zone verzi cu rol de agrement.
Funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, funcᘰiuni de 
cult, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni sportive, funcᘰiuni de turism cu 
caracter intraurban, funcᘰiuni aferente infrastructurii de transport public, servicii aferente zonelor de locuinᘰe 
(servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admit locuinᘰe de serviciu în condiᘰiile stabilite de Legea 114/1996 ᗰi anume dacူ acestea sunt exclusiv 
locuinᘰe destinate funcᘰionarilor publici, angajaᘰilor unor instituᘰii sau agenᘰi economici, acordate în condiᘰiile 
contractului de muncူ, potrivit prevederilor legale.  

Pentru instituᘰiile de învူᘰူmânt se admit clူdiri de cazare în sistem internat.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

Sunt interzise orice amenajူri care pot determina scurgerea apelor meteorice pe domeniul public sau pe 
parcelele adiacente.
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SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform PUZ de reparcelare, cu respectarea Capitolului 9 din prezentul regulament, Reguli cu privire la forma 
ᗰi dimensiunile terenului ᗰi ale construcᘰiilor ᗰi a Capitolului 7 din prezentul regulament, Reguli cu privire la 
asigurarea acceselor obligatorii.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Conform PUZ cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
- se vor respecta realinierile stabilite prin PUG.
- clူdirile orientate spre spaᘰiul public vor avea la parter funcᘰiuni cu acces public nelimitat, pe 
întreaga lungime a faᘰadei.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform PUZ cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
- se vor respecta realinierile stabilite prin PUG.
- clူdirile orientate spre spaᘰiul public vor avea la parter funcᘰiuni cu acces public nelimitat, pe 
întreaga lungime a faᘰadei.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie situaᘰiile în care 
ambele clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie internူ, când 
distanᘰa minimူ se poate reduce la 1/4 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul 
cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.

Faᘰူ de clူdirile de locuinᘰe, existente sau propuse, se va pူstra o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea clူdirii 
mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie 
situaᘰiile în care ambele clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie 
internူ, când distanᘰa minimူ se poate reduce la 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau 
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m. 

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Conform PUZ de reparcelare, cu respectarea Capitolului 7 din prezentul regulament, Reguli cu privire la 
asigurarea acceselor obligatorii ᗰi a profilelor stradale stabilite prin PUG ᗰi prin normativele în vigoare.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de ᗰapte niveluri supraterane. Suplimentar, este admis un nivel retras
sau o mansardူ, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii:  P+6+R, D+P+5+R, P+6+M, D+P+5+M (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 25 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 29 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de 
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pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în acord cu 
programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 
Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Pentru liniile electrice aeriene existente, se va realiza eliberare de amplasament, pentru întregul teritoriul PUZ.
Se interzice conducerea apelor meteorice, spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branᗰament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 
Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii libere publice (spaᘰii verzi ᗰi plantate, scuaruri, alei pietonale, piaᘰete urbane, grူdini 
urbane), în proporᘰie minimူ de (conform HG 525/1996, anexa 6 ᗰi RLU aferent PUG, Cap. 10):

Funcᘰiuni administrative: 
Sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundaᘰii, organizaᘰii neguvernamentale, asociaᘰii, 
agenᘰii, fonduri etc, sedii de birouri: 10% din suprafaᘰa parcelei
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament: 15% din suprafaᘰa parcelei

Funcᘰiuni financiar-bancare: 10% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni comerciale: 15% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni de cult: 50% din suprafaᘰa parcelei.
Funcᘰiuni de culturူ: 20% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni de sူnူtate:

Creᗰe ᗰi creᗰe speciale pentru copii, leagူn de copii: 10 -15 mp/copil
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament:  10-15 mp/bolnav

Funcᘰiuni de învူᘰူmânt: conform normativelor de proiectare a unitူᘰilor de învူᘰူmânt
Funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaᘰa parcelei

Pentru situaᘰii în care se prevူd mai multe dintre utilizူrile de mai sus în interiorul aceleiaᗰi parcele, se vor 
asigura spaᘰii verzi în proporᘰie minimူ de 20% din suprafaᘰa parcelei.  

Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ nu pot include în acest sens accesele carosabile, trotuarele, parcajele la sol 
sau platformele de depozitare a deᗰeurilor gospodူreᗰti. Prin PUZ, spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ vor fi 
incluse în Unitူᘰi Teritoriale de Referinᘰူ proprii, cu destinaᘰia Zonူ verde (Va). 

Necesarul minim de spaᘰii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu pânူ la 50%, cu condiᘰia 
asigurူrii, prin tranzacᘰii de terenuri, a unor spaᘰii verzi cu aceeaᗰi suprafaᘰူ din interiorul unor zone de 
urbanizare din proximitate având prin PUG destinaᘰia zone verzi (UVa, UVs, UVe, UVt). Aceste suprafeᘰe vor fi 
cedate domeniului public. 

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi parcele 
sau în spaᘰiul public adiacent, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 80%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 2,4.
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UIsP  Zonူ de urbanizare
Instituᘰii ᗰi servicii publice
P+6+M / P+6+R / D+P+5+M / D+P+5+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcᘰiuni agricole sau fူrူ utilizare, rezervate prin PUG pentru 
extinderea funcᘰiunilor cu caracter urban. 

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Autorizaᘰia de construire se acordူ cu condiᘰia viabilizူrii prealabile a terenurilor, cu 
excepᘰia autorizaᘰiilor privind construirea drumurilor ᗰi a echipamentelor edilitare. 
Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii ᗰi va 
include în mod obligatoriu:

• asigurarea drumurilor publice, prevူzute prin PUG ᗰi PUZ;
• asigurarea echipူrii edilitare;
• asigurarea suprafeᘰelor destinate dotူrilor publice stabilite prin PUG ᗰi PUZ.

Operaᘰiunea de viabilizare se considerူ încheiatူ odatူ cu recepᘰia lucrူrilor de construire 
a drumurilor publice ᗰi a echipamentelor edilitare ᗰi cu trecerea suprafeᘰelor destinate 
dotူrilor publice în domeniul public. 

Autorizaᘰia de construire se acordူ cu condiᘰia finalizူrii prealabile a operaᘰiunilor de 
reparcelare, realizate în vederea reconfigurူrii parcelarului agricol într-un parcelar de tip 
urban ᗰi asigurူrii suprafeᘰelor necesare drumurilor publice, echipူrii edilitare ᗰi dotူrilor 
publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiᘰiilor prevူzute în Capitolul 3, 
Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii. Reparcelarea  se va face în mod obligatoriu prin 
PUZ aprobat conform legii.
Operaᘰiunea de reparcelare se considerူ finalizatူ odatူ cu delimitarea în teren, 
numerotarea ᗰi înscrierea noilor parcele în evidenᘰa Oficiului de Cadastru ᗰi Publicitate 
Imobiliarူ.

Suprafeᘰele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea 
terenurilor sunt cele delimitate prin PUG.  Este interzisူ întocmirea de Planuri urbanistice 
zonale pe suprafeᘰe mai mici decât cele delimitate prin PUG. Dupူ aprobarea PUZ ᗰi 
finalizarea operaᘰiunilor de reparcelare pentru o zonူ, operaᘰiunile de viabilizare ᗰi lucrူrile 
de construcᘰii pot fi realizate etapizat, pentru pူrᘰi ale zonei, în funcᘰie de prioritူᘰi.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 311

Art. 313

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 311

Art. 313

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 47

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ prevူzute prin PUG ᗰi  
de dotူrile de interes public solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. 

În sensul prezentului regulament, se considerူ obiective de utilitate publicူ prospecᘰiunile ᗰi 
explorူrile geologice; extracᘰia ᗰi prelucrarea substanᘰelor minerale utile; instalaᘰii pentru 
producerea energiei electrice; cူile de comunicaᘰie; deschiderea, alinierea ᗰi lူrgirea 
strူzilor; sistemele de alimentare cu energie electricူ, telecomunicaᘰii, gaze, termoficare, 
apူ, canalizare; instalaᘰii pentru protecᘰia mediului; îndiguiri ᗰi regularizူri de râuri; lacuri de 
acumulare pentru surse de apူ ᗰi atenuarea viiturilor; derivaᘰii de debite pentru alimentူri 
cu apူ ᗰi pentru atenuarea viiturilor; staᘰii hidrometeorologice, seismice ᗰi sisteme de 
avertizare ᗰi prevenire a fenomenelor naturale periculoase ᗰi de combatere a eroziunii de 

HG 525/1996, 
actualizatူ, Art.16

O. MLPAT nr. 
21/N/2000, Art.16
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adâncime; clူdirile ᗰi terenurile construcᘰiilor de locuinᘰe sociale ᗰi altor obiective sociale de 
învူᘰူmânt, sူnူtate, culturူ, sport, protecᘰie ᗰi asistenᘰူ socialူ, precum ᗰi de 
administraᘰie publicူ ᗰi pentru autoritူᘰile judecူtoreᗰti; salvarea, protejarea ᗰi punerea în 
valoare a monumentelor, ansamblurilor ᗰi siturilor istorice, precum ᗰi a parcurilor naᘰionale, 
rezervaᘰiilor naturale ᗰi a monumentelor naturii; prevenirea ᗰi înlူturarea urmူrilor 
dezastrelor naturale – cutremure, inundaᘰii, alunecူri de terenuri; apူrarea ᘰူrii, ordinea 
publicူ ᗰi siguranᘰa naᘰionalူ. 

Suprafeᘰele necesare realizူrii obiectivelor de utilitate publicူ vor fi cedate de cူtre 
deᘰinူtorii terenurilor supuse viabilizူrii sub forma unei cote procentuale a proprietူᘰii 
private deᘰinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de 
valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaᘰiunea de viabilizare.

Cota procentualူ minimူ de teren ce se transferူ în domeniul public pentru asigurarea 
viabilizူrii terenurilor este de 35% din suprafaᘰa deᘰinutူ în momentul iniᘰierii operaᘰiunii. 
Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ sau PUD. 

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Se recomandူ fondarea de asociaᘰii temporare ale deᘰinူtorilor terenurilor supuse operaᘰiunilor de viabilizare ᗰi 
reparcelare.

Se recomandူ elaborarea ᗰi adoptarea de cူtre administraᘰia localူ a unei metodologii de desfူᗰurare a 
operaᘰiunilor de viabilizare ᗰi reparcelare. 

Se recomandူ organizarea de concursuri de soluᘰii supervizate de administraᘰia publicူ, de Ordinul Arhitecᘰilor 
din România ᗰi de Registrul Urbaniᗰtilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ sau PUD.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Reᘰele de echipare edilitarူ.
Cူi de acces carosabile ᗰi pietonale. 
Spaᘰii publice ᗰi zone verzi cu rol de agrement.
Funcᘰiuni administrative aparᘰinူtoare instituᘰiilor publice centrale sau locale, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de 
învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni sportive, funcᘰiuni de loisir public, echipamente publice aferente 
zonelor de locuinᘰe.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admit locuinᘰe de serviciu în condiᘰiile stabilite de Legea 114/1996 ᗰi anume dacူ acestea sunt exclusiv 
locuinᘰe destinate funcᘰionarilor publici, angajaᘰilor unor instituᘰii sau agenᘰi economici, acordate în condiᘰiile 
contractului de muncူ, potrivit prevederilor legale.  

Pentru instituᘰiile de învူᘰူmânt se admit clူdiri de cazare în sistem internat.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

Sunt interzise orice amenajူri care pot determina scurgerea apelor meteorice pe domeniul public sau pe 
parcelele adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
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CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform PUZ de reparcelare, cu respectarea Capitolului 9 din prezentul regulament, Reguli cu privire la forma 
ᗰi dimensiunile terenului ᗰi ale construcᘰiilor ᗰi a Capitolului 7 din prezentul regulament, Reguli cu privire la 
asigurarea acceselor obligatorii.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Conform PUZ cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
- se vor respecta realinierile stabilite prin PUG.
- clူdirile orientate spre spaᘰiul public vor avea la parter funcᘰiuni cu acces public nelimitat, pe 
întreaga lungime a faᘰadei.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform PUZ cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
- se vor respecta realinierile stabilite prin PUG.
- clူdirile orientate spre spaᘰiul public vor avea la parter funcᘰiuni cu acces public nelimitat, pe 
întreaga lungime a faᘰadei.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie situaᘰiile în care 
ambele clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie internူ, când 
distanᘰa minimူ se poate reduce la 1/4 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul 
cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.

Faᘰူ de clူdirile de locuinᘰe, existente sau propuse, se va pူstra o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea clူdirii 
mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie 
situaᘰiile în care ambele clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie 
internူ, când distanᘰa minimူ se poate reduce la 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau 
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m. 

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Conform PUZ de reparcelare, cu respectarea Capitolului 7 din prezentul regulament, Reguli cu privire la 
asigurarea acceselor obligatorii ᗰi a profilelor stradale stabilite prin PUG ᗰi prin normativele în vigoare.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de ᗰapte niveluri supraterane. Suplimentar, este admis un nivel retras
sau o mansardူ, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii:  P+6+R, D+P+5+R, P+6+M, D+P+5+M (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 25 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 29 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de 
pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în acord cu 
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programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 
Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

În cazul liniilor electrice aeriene existente, se va realiza eliberare de amplasament, pentru întregul teritoriu al 
PUZ.
Se interzice conducerea apelor meteorice, spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branᗰament vor fi integrate în împerjmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 
Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii libere publice (spaᘰii verzi ᗰi plantate, scuaruri, alei pietonale, piaᘰete urbane, grူdini 
urbane), în proporᘰie minimူ de (conform HG 525/1996, anexa 6 ᗰi RLU aferent PUG, Cap. 10):

Funcᘰiuni administrative: 
Sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundaᘰii, organizaᘰii neguvernamentale, asociaᘰii, 
agenᘰii, fonduri etc, sedii de birouri: 10% din suprafaᘰa parcelei
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament: 15% din suprafaᘰa parcelei

Funcᘰiuni financiar-bancare: 10% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni comerciale: 15% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni de cult: 50% din suprafaᘰa parcelei.
Funcᘰiuni de culturူ: 20% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni de sူnူtate:

Creᗰe ᗰi creᗰe speciale pentru copii, leagူn de copii: 10 -15 mp/copil
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament:  10-15 mp/bolnav

Funcᘰiuni de învူᘰူmânt: conform normativelor de proiectare a unitူᘰilor de învူᘰူmânt
Funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaᘰa parcelei

Pentru situaᘰii în care se prevူd mai multe dintre utilizူrile de mai sus în interiorul aceleiaᗰi parcele, se vor 
asigura spaᘰii verzi în proporᘰie minimူ de 20% din suprafaᘰa parcelei.  

Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ nu pot include în acest sens accesele carosabile, trotuarele, parcajele la sol 
sau platformele de depozitare a deᗰeurilor gospodူreᗰti. Prin PUZ, spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ vor fi 
incluse în Unitူᘰi Teritoriale de Referinᘰူ proprii, cu destinaᘰia Zonူ verde (Va). 

Necesarul minim de spaᘰii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu pânူ la 50%, cu condiᘰia 
asigurူrii, prin tranzacᘰii de terenuri, a unor spaᘰii verzi cu aceeaᗰi suprafaᘰူ din interiorul unor zone de 
urbanizare din proximitate având prin PUG destinaᘰia zone verzi (UVa, UVs, UVe, UVt). Aceste suprafeᘰe vor fi 
cedate domeniului public. 

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi parcele 
sau în spaᘰiul public adiacent, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 80%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 2,4.
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UEmm  Zonူ de urbanizare
Activitူᘰi economice mici ᗰi mijlocii 
P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcᘰiuni agricole sau fူrူ utilizare, rezervate prin PUG pentru 
extinderea funcᘰiunilor cu caracter urban. 

Zona este destinatူ impulsionူrii sectorului IMM. 

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Autorizaᘰia de construire se acordူ cu condiᘰia viabilizူrii prealabile a terenurilor, cu 
excepᘰia autorizaᘰiilor privind construirea drumurilor ᗰi a echipamentelor edilitare. 
Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii ᗰi va 
include în mod obligatoriu:

• asigurarea drumurilor publice, prevူzute prin PUG ᗰi PUZ;
• asigurarea echipူrii edilitare;
• asigurarea suprafeᘰelor destinate dotူrilor publice stabilite prin PUG ᗰi PUZ.

Operaᘰiunea de viabilizare se considerူ încheiatူ odatူ cu recepᘰia lucrူrilor de construire 
a drumurilor publice ᗰi a echipamentelor edilitare ᗰi cu trecerea suprafeᘰelor destinate 
dotူrilor publice în domeniul public. 

Autorizaᘰia de construire se acordူ cu condiᘰia finalizူrii prealabile a operaᘰiunilor de 
reparcelare, realizate în vederea reconfigurူrii parcelarului agricol într-un parcelar de tip 
urban ᗰi asigurူrii suprafeᘰelor necesare drumurilor publice, echipူrii edilitare ᗰi dotူrilor 
publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiᘰiilor prevူzute în Capitolul 3, 
Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii. Reparcelarea  se va face în mod obligatoriu prin 
PUZ aprobat conform legii.
Operaᘰiunea de reparcelare se considerူ finalizatူ odatူ cu delimitarea în teren, 
numerotarea ᗰi înscrierea noilor parcele în evidenᘰa Oficiului de Cadastru ᗰi Publicitate 
Imobiliarူ.

În urma aprobူrii PUZ, se poate solicita elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu, în 
vederea precizူrii condiᘰiilor de amplasare, dimensionare, conformare ᗰi servire edilitarူ a 
obiectivului sau se poate întocmi documentaᘰia tehnicူ, pe baza PUZ, în vederea obᘰinerii 
autorizaᘰiei de construire.

Suprafeᘰele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea 
terenurilor sunt cele delimitate prin PUG.  Este interzisူ întocmirea de Planuri urbanistice 
zonale pe suprafeᘰe mai mici decât cele delimitate prin PUG. Dupူ aprobarea PUZ ᗰi 
finalizarea operaᘰiunilor de reparcelare pentru o zonူ, operaᘰiunile de viabilizare ᗰi lucrူrile 
de construcᘰii pot fi realizate etapizat, pentru pူrᘰi ale zonei, în funcᘰie de prioritူᘰi.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 311

Art. 313

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 311

Art. 313

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 47

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ prevူzute prin PUG ᗰi  
de dotူrile de interes public solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. 

În sensul prezentului regulament, se considerူ obiective de utilitate publicူ prospecᘰiunile ᗰi 
explorူrile geologice; extracᘰia ᗰi prelucrarea substanᘰelor minerale utile; instalaᘰii pentru 
producerea energiei electrice; cူile de comunicaᘰie; deschiderea, alinierea ᗰi lူrgirea 
strူzilor; sistemele de alimentare cu energie electricူ, telecomunicaᘰii, gaze, termoficare, 

HG 525/1996, 
actualizatူ, Art.16

O. MLPAT nr. 
21/N/2000, Art.16
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apူ, canalizare; instalaᘰii pentru protecᘰia mediului; îndiguiri ᗰi regularizူri de râuri; lacuri de 
acumulare pentru surse de apူ ᗰi atenuarea viiturilor; derivaᘰii de debite pentru alimentူri 
cu apူ ᗰi pentru atenuarea viiturilor; staᘰii hidrometeorologice, seismice ᗰi sisteme de 
avertizare ᗰi prevenire a fenomenelor naturale periculoase ᗰi de combatere a eroziunii de 
adâncime; clူdirile ᗰi terenurile construcᘰiilor de locuinᘰe sociale ᗰi altor obiective sociale de 
învူᘰူmânt, sူnူtate, culturူ, sport, protecᘰie ᗰi asistenᘰူ socialူ, precum ᗰi de 
administraᘰie publicူ ᗰi pentru autoritူᘰile judecူtoreᗰti; salvarea, protejarea ᗰi punerea în 
valoare a monumentelor, ansamblurilor ᗰi siturilor istorice, precum ᗰi a parcurilor naᘰionale, 
rezervaᘰiilor naturale ᗰi a monumentelor naturii; prevenirea ᗰi înlူturarea urmူrilor 
dezastrelor naturale – cutremure, inundaᘰii, alunecူri de terenuri; apူrarea ᘰူrii, ordinea 
publicူ ᗰi siguranᘰa naᘰionalူ. 

Suprafeᘰele necesare realizူrii obiectivelor de utilitate publicူ vor fi cedate de cူtre 
deᘰinူtorii terenurilor supuse viabilizူrii sub forma unei cote procentuale a proprietူᘰii 
private deᘰinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de 
valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaᘰiunea de viabilizare.

Cota procentualူ minimူ de teren ce se transferူ în domeniul public pentru asigurarea 
viabilizူrii terenurilor este de 25% din suprafaᘰa deᘰinutူ în momentul iniᘰierii operaᘰiunii. 
Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ sau PUD. 

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Se recomandူ fondarea de asociaᘰii temporare ale deᘰinူtorilor terenurilor supuse operaᘰiunilor de viabilizare ᗰi 
reparcelare.
Se recomandူ elaborarea ᗰi adoptarea de cူtre administraᘰia localူ a unei metodologii de desfူᗰurare a 
operaᘰiunilor de viabilizare ᗰi reparcelare.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Reᘰele de echipare edilitarူ.
Cူi de acces carosabile ᗰi pietonale, spaᘰii publice ᗰi verzi. 
Spaᘰii de producᘰie ᗰi/sau prelucrare.
Spaᘰii administrative aferente activitူᘰii de producᘰie/prelucrare, spaᘰii ᗰi anexe destinate personalului (exclus 
locuinᘰe), spaᘰii de depozitare aferente activitူᘰii de producᘰie/prelucrare.
Autoservice, spူlူtorie auto, staᘰie de combustibili cu servicii aferente.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admit spaᘰii de desfacere a produselor, cu condiᘰia ca suprafaᘰa utilူ sူ nu depူᗰeascူ 1/3 din suprafaᘰa 
utilူ totalူ, la nivel de parcelူ.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.
Este interzisူ construirea de locuinᘰe sau conversia funcᘰionalူ a unitူᘰilor industriale pentru construirea de 
locuinᘰe. Aceastူ reglementare este definitivူ ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ.
Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Parcelele vor avea front la stradူ cu o lungime cuprinsူ între 20 m ᗰi 30 m.
Parcelele vor avea o adâncime cuprinsူ între 32 m ᗰi 50 m.  
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5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor retrage de la aliniament cu minim 7 m. 

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelelor cu minim 3 m.
Retragerile de la limita posterioarူ a parcelelor vor fi reglementate prin PUZ.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Conform PUZ.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Conform PUZ de reparcelare, cu respectarea Capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii ᗰi a 
profilelor stradale stabilite prin PUG ᗰi prin normativele în vigoare.
Se vor respecta cerinᘰele tehnice specifice funcᘰiunii.
Se vor asigura accese dimensionate pentru trafic greu.
Se recomandူ realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulaᘰie.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. Fac excepᘰie catargele de susᘰinere a elementelor publicitare, coᗰurile de fum, 
antenele ᗰi alte instalaᘰii tehnice specifice funcᘰiunii.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. 

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

În cazul liniilor electrice aeriene existente, se va realiza eliberare de amplasament, pentru întregul teritoriu al 
PUZ.
Se vor respecta normele de protecᘰie a mediului privind gestionarea apelor uzate ᗰi a deᗰeurilor provenite din 
întreᘰinerea instalaᘰiilor ᗰi din procesele tehnologice aferente funcᘰiunii.
Se interzice conducerea apelor meteorice, spre domeniul public sau parcelele vecine.
Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii verzi plantate în proporᘰie minimူ de 25% din suprafaᘰa zonei (cf. HG 525/1996). Spaᘰiile 
verzi pot fi comasate la nivel de zonူ sub formူ de parcuri, scuaruri, terenuri de sport pentru angajaᘰi etc. Nu 
pot fi considerate spaᘰii verzi parcajele la sol sau plantaᘰiile de aliniament. Suprafaᘰa minimူ a spaᘰiilor verzi 
poate fi redusူ la 20% din suprafaᘰa zonei, cu condiᘰia asigurူrii, prin tranzacᘰii de terenuri, a unor spaᘰii verzi 
cu aceeaᗰi suprafaᘰူ din interiorul unor zone de urbanizare din proximitate având prin PUG destinaᘰia zone 
verzi (UVa, UVs, UVe, UVt). Aceste suprafeᘰe vor fi cedate domeniului public. 
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Fâᗰia de teren rezultatူ din retragerea de la aliniament va fi plantatူ cu vegetaᘰie de talie medie ᗰi înaltူ în 
proporᘰie minimူ de 50% din suprafaᘰူ.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi parcele  
minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. Se recomandူ realizarea 
învelitorilor carosabile din zona parcajelor la sol din dale înierbate.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 80%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 2.

Ilustrarea unei variante de ocupare a terenului:

Observaᘰii:
- o unitate de producᘰie, poate ocupa una sau mai multe parcele, în funcᘰie de necesit ᘰူi;
- cူile de acces la spaᘰiile de producᘰie pot fi realizate cu rampe, pentru a accesa niveluri diferite. 
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UEt  Zonူ de urbanizare
Activitူᘰi economice cu caracter terᘰiar 
P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcᘰiuni agricole sau fူrူ utilizare, rezervate prin PUG pentru 
extinderea funcᘰiunilor cu caracter urban. 

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Autorizaᘰia de construire se acordူ cu condiᘰia viabilizူrii prealabile a terenurilor, cu 
excepᘰia autorizaᘰiilor privind construirea drumurilor ᗰi a echipamentelor edilitare. 
Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii ᗰi va 
include în mod obligatoriu:

• asigurarea drumurilor publice, prevူzute prin PUG ᗰi PUZ;
• asigurarea echipူrii edilitare;
• asigurarea suprafeᘰelor destinate dotူrilor publice stabilite prin PUG ᗰi PUZ.

Operaᘰiunea de viabilizare se considerူ încheiatူ odatူ cu recepᘰia lucrူrilor de construire 
a drumurilor publice ᗰi a echipamentelor edilitare ᗰi cu trecerea suprafeᘰelor destinate 
dotူrilor publice în domeniul public. 

Autorizaᘰia de construire se acordူ cu condiᘰia finalizူrii prealabile a operaᘰiunilor de 
reparcelare, realizate în vederea reconfigurူrii parcelarului agricol într-un parcelar de tip 
urban ᗰi asigurူrii suprafeᘰelor necesare drumurilor publice, echipူrii edilitare ᗰi dotူrilor 
publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiᘰiilor prevူzute în Capitolul 3, 
Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii. Reparcelarea  se va face în mod obligatoriu prin 
PUZ aprobat conform legii.
Operaᘰiunea de reparcelare se considerူ finalizatူ odatူ cu delimitarea în teren, 
numerotarea ᗰi înscrierea noilor parcele în evidenᘰa Oficiului de Cadastru ᗰi Publicitate 
Imobiliarူ.

În urma aprobူrii PUZ, se poate solicita elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu, în 
vederea precizူrii condiᘰiilor de amplasare, dimensionare, conformare ᗰi servire edilitarူ a 
obiectivului sau se poate întocmi documentaᘰia tehnicူ, pe baza PUZ, în vederea obᘰinerii 
autorizaᘰiei de construire.

Suprafeᘰele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea 
terenurilor sunt cele delimitate prin PUG.  Este interzisူ întocmirea de Planuri urbanistice 
zonale pe suprafeᘰe mai mici decât cele delimitate prin PUG. Dupူ aprobarea PUZ ᗰi 
finalizarea operaᘰiunilor de reparcelare pentru o zonူ, operaᘰiunile de viabilizare ᗰi lucrူrile 
de construcᘰii pot fi realizate etapizat, pentru pူrᘰi ale zonei, în funcᘰie de prioritူᘰi.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 311

Art. 313

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 311

Art. 313

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 47

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ prevူzute prin PUG ᗰi  
de dotူrile de interes public solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. 

În sensul prezentului regulament, se considerူ obiective de utilitate publicူ prospecᘰiunile ᗰi 
explorူrile geologice; extracᘰia ᗰi prelucrarea substanᘰelor minerale utile; instalaᘰii pentru 
producerea energiei electrice; cူile de comunicaᘰie; deschiderea, alinierea ᗰi lူrgirea 
strူzilor; sistemele de alimentare cu energie electricူ, telecomunicaᘰii, gaze, termoficare, 
apူ, canalizare; instalaᘰii pentru protecᘰia mediului; îndiguiri ᗰi regularizူri de râuri; lacuri de 

HG 525/1996, 
actualizatူ, Art.16

O. MLPAT nr. 
21/N/2000, Art.16
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acumulare pentru surse de apူ ᗰi atenuarea viiturilor; derivaᘰii de debite pentru alimentူri 
cu apူ ᗰi pentru atenuarea viiturilor; staᘰii hidrometeorologice, seismice ᗰi sisteme de 
avertizare ᗰi prevenire a fenomenelor naturale periculoase ᗰi de combatere a eroziunii de 
adâncime; clူdirile ᗰi terenurile construcᘰiilor de locuinᘰe sociale ᗰi altor obiective sociale de 
învူᘰူmânt, sူnူtate, culturူ, sport, protecᘰie ᗰi asistenᘰူ socialူ, precum ᗰi de 
administraᘰie publicူ ᗰi pentru autoritူᘰile judecူtoreᗰti; salvarea, protejarea ᗰi punerea în 
valoare a monumentelor, ansamblurilor ᗰi siturilor istorice, precum ᗰi a parcurilor naᘰionale, 
rezervaᘰiilor naturale ᗰi a monumentelor naturii; prevenirea ᗰi înlူturarea urmူrilor 
dezastrelor naturale – cutremure, inundaᘰii, alunecူri de terenuri; apူrarea ᘰူrii, ordinea 
publicူ ᗰi siguranᘰa naᘰionalူ. 

Suprafeᘰele necesare realizူrii obiectivelor de utilitate publicူ vor fi cedate de cူtre 
deᘰinူtorii terenurilor supuse viabilizူrii sub forma unei cote procentuale a proprietူᘰii 
private deᘰinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de 
valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaᘰiunea de viabilizare.

Cota procentualူ minimူ de teren ce se transferူ în domeniul public pentru asigurarea 
viabilizူrii terenurilor este de 25% din suprafaᘰa deᘰinutူ în momentul iniᘰierii operaᘰiunii. 
Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ sau PUD. 

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Se recomandူ fondarea de asociaᘰii temporare ale deᘰinူtorilor terenurilor supuse operaᘰiunilor de viabilizare ᗰi 
reparcelare.

Se recomandူ elaborarea ᗰi adoptarea de cူtre administraᘰia localူ a unei metodologii de desfူᗰurare a 
operaᘰiunilor de viabilizare ᗰi reparcelare.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Reᘰele de echipare edilitarူ.
Cူi de acces carosabile ᗰi pietonale, spaᘰii publice, spaᘰii verzi. 
Funcᘰiuni comerciale (terᘰiare) cu caracter extraurban ᗰi servicii tehnice, funcᘰiuni comerciale (terᘰiare) cu 
caracter intraurban, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni de cult, 
funcᘰiuni de învူᘰူmânt, funcᘰiuni sportive, funcᘰiuni de loisir privat, funcᘰiuni aferente infrastructurii de transport 
public.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Nu sunt.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

Sunt interzise orice amenajူri care pot determina scurgerea apelor meteorice pe domeniul public sau pe 
parcelele adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 9, Reguli cu privire la forma ᗰi dimensiunile terenului ᗰi ale construcᘰiilor.
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Parcelele vor avea dimensiuni minime de 3000 mp, ᗰi front la stradူ de minim 50 m. 

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor retrage de la aliniament cu minim 10 m.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii 
lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea 
înူlᘰimii lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.
Se vor respecta cerinᘰele tehnice specifice funcᘰiunii.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile prezentului regulament, cuprinse la Cap.7, Reguli cu privire la asigurarea acceselor 
obligatorii.

Se vor respecta cerinᘰele tehnice specifice funcᘰiunii.

Se vor asigura accese dimensionate pentru trafic greu.

Se recomandူ realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulaᘰie.

În zonele de acces carosabil pe parcelူ, se va asigura, în afara circulaᘰiiilor publice, spaᘰiul necesar staᘰionူrii ᗰi 
manevrူrii autovehiculelor care aᗰteaptူ intrarea pe parcelူ.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. Fac excepᘰie catargele de susᘰinere a elementelor publicitare, coᗰurile de fum, 
antenele ᗰi alte instalaᘰii tehnice specifice funcᘰiunii.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. 

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

În cazul liniilor electrice aeriene existente, se va realiza eliberare de amplasament, pentru întregul teritoriu al 
PUZ.
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Se vor respecta normele de protecᘰie a mediului privind gestionarea apelor uzate ᗰi a deᗰeurilor provenite din 
întreᘰinerea instalaᘰiilor ᗰi din procesele tehnologice aferente funcᘰiunii.
Se interzice conducerea apelor meteorice, spre domeniul public sau parcelele vecine.
Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii verzi plantate ᗰi perdele vegetale de protecᘰie în proporᘰie minimူ de 25% din suprafaᘰa 
parcelei (cf. HG 525/1996). Spaᘰiile verzi pot fi comasate la nivelul unui grup de parcele sub formူ de scuaruri 
plantate, locuri de odihnူ sau terenuri de sport pentru cei care îᗰi desfူᗰoarူ activitatea în zonူ. Nu pot fi 
considerate spaᘰii verzi parcajele la sol. Suprafaᘰa minimူ a spaᘰiilor verzi poate fi redusူ la 20% din suprafaᘰa 
parcelei, cu condiᘰia asigurူrii, prin tranzacᘰii de terenuri, a unor spaᘰii verzi cu aceeaᗰi suprafaᘰူ din interiorul 
unor zone de urbanizare din proximitate având prin PUG destinaᘰia zone verzi (UVa, UVs, UVe, UVt). Aceste 
suprafeᘰe vor fi cedate domeniului public. 

Fâᗰia de teren rezultatူ din retragerea de la aliniament va fi plantatူ cu vegetaᘰie de talie medie ᗰi înaltူ în 
proporᘰie minimူ de 50% din suprafaᘰူ.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi parcele  
minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. Se recomandူ realizarea 
învelitorilor carosabile din zona parcajelor la sol din dale înierbate.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 70%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 2,4.
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UEi  Zonူ de urbanizare
Activitူᘰi economice cu caracter industrial 
P+3+M / P+3+R / D+P+2+M / D+P+2+R

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcᘰiuni agricole sau fူrူ utilizare, rezervate prin PUG pentru 
extinderea funcᘰiunilor cu caracter urban. 

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Autorizaᘰia de construire se acordူ cu condiᘰia viabilizူrii prealabile a terenurilor, cu 
excepᘰia autorizaᘰiilor privind construirea drumurilor ᗰi a echipamentelor edilitare. 
Viabilizarea terenurilor se va face în mod obligatoriu prin PUZ aprobat conform legii ᗰi va 
include în mod obligatoriu:

• asigurarea drumurilor publice, prevူzute prin PUG ᗰi PUZ;
• asigurarea echipူrii edilitare;
• asigurarea suprafeᘰelor destinate dotူrilor publice stabilite prin PUG ᗰi PUZ.

Operaᘰiunea de viabilizare se considerူ încheiatူ odatူ cu recepᘰia lucrူrilor de construire 
a drumurilor publice ᗰi a echipamentelor edilitare ᗰi cu trecerea suprafeᘰelor destinate 
dotူrilor publice în domeniul public. 

Autorizaᘰia de construire se acordူ cu condiᘰia finalizူrii prealabile a operaᘰiunilor de 
reparcelare, realizate în vederea reconfigurူrii parcelarului agricol într-un parcelar de tip 
urban ᗰi asigurူrii suprafeᘰelor necesare drumurilor publice, echipူrii edilitare ᗰi dotူrilor 
publice. Toate parcelele rezultate vor corespunde condiᘰiilor prevူzute în Capitolul 3, 
Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii. Reparcelarea  se va face în mod obligatoriu prin 
PUZ aprobat conform legii.
Operaᘰiunea de reparcelare se considerူ finalizatူ odatူ cu delimitarea în teren, 
numerotarea ᗰi înscrierea noilor parcele în evidenᘰa Oficiului de Cadastru ᗰi Publicitate 
Imobiliarူ.

În urma aprobူrii PUZ, se poate solicita elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu, în 
vederea precizူrii condiᘰiilor de amplasare, dimensionare, conformare ᗰi servire edilitarူ a 
obiectivului sau se poate întocmi documentaᘰia tehnicူ, pe baza PUZ, în vederea obᘰinerii 
autorizaᘰiei de construire.

Suprafeᘰele minime pentru care se vor întocmi Planuri urbanistice zonale pentru viabilizarea 
terenurilor sunt cele delimitate prin PUG.  Este interzisူ întocmirea de Planuri urbanistice 
zonale pe suprafeᘰe mai mici decât cele delimitate prin PUG. Dupူ aprobarea PUZ ᗰi 
finalizarea operaᘰiunilor de reparcelare pentru o zonူ, operaᘰiunile de viabilizare ᗰi lucrူrile 
de construcᘰii pot fi realizate etapizat, pentru pူrᘰi ale zonei, în funcᘰie de prioritူᘰi.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 311

Art. 313

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 311

Art. 313

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 47

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor respecta servituᘰile generate de obiectivele de utilitate publicူ prevူzute prin PUG ᗰi  
de dotူrile de interes public solicitate suplimentar prin intermediul avizului de oportunitate. 

În sensul prezentului regulament, se considerူ obiective de utilitate publicူ prospecᘰiunile ᗰi 
explorူrile geologice; extracᘰia ᗰi prelucrarea substanᘰelor minerale utile; instalaᘰii pentru 
producerea energiei electrice; cူile de comunicaᘰie; deschiderea, alinierea ᗰi lူrgirea 
strူzilor; sistemele de alimentare cu energie electricူ, telecomunicaᘰii, gaze, termoficare, 
apူ, canalizare; instalaᘰii pentru protecᘰia mediului; îndiguiri ᗰi regularizူri de râuri; lacuri de 

HG 525/1996, 
actualizatူ, Art.16

O. MLPAT nr. 
21/N/2000, Art.16
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acumulare pentru surse de apူ ᗰi atenuarea viiturilor; derivaᘰii de debite pentru alimentူri 
cu apူ ᗰi pentru atenuarea viiturilor; staᘰii hidrometeorologice, seismice ᗰi sisteme de 
avertizare ᗰi prevenire a fenomenelor naturale periculoase ᗰi de combatere a eroziunii de 
adâncime; clူdirile ᗰi terenurile construcᘰiilor de locuinᘰe sociale ᗰi altor obiective sociale de 
învူᘰူmânt, sူnူtate, culturူ, sport, protecᘰie ᗰi asistenᘰူ socialူ, precum ᗰi de 
administraᘰie publicူ ᗰi pentru autoritူᘰile judecူtoreᗰti; salvarea, protejarea ᗰi punerea în 
valoare a monumentelor, ansamblurilor ᗰi siturilor istorice, precum ᗰi a parcurilor naᘰionale, 
rezervaᘰiilor naturale ᗰi a monumentelor naturii; prevenirea ᗰi înlူturarea urmူrilor 
dezastrelor naturale – cutremure, inundaᘰii, alunecူri de terenuri; apူrarea ᘰူrii, ordinea 
publicူ ᗰi siguranᘰa naᘰionalူ. 

Suprafeᘰele necesare realizူrii obiectivelor de utilitate publicူ vor fi cedate de cူtre 
deᘰinူtorii terenurilor supuse viabilizူrii sub forma unei cote procentuale a proprietူᘰii 
private deᘰinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de 
valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaᘰiunea de viabilizare.

Cota procentualူ minimူ de teren ce se transferူ în domeniul public pentru asigurarea 
viabilizူrii terenurilor este de 25% din suprafaᘰa deᘰinutူ în momentul iniᘰierii operaᘰiunii. 
Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ sau PUD. 

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Se recomandူ fondarea de asociaᘰii temporare ale deᘰinူtorilor terenurilor supuse operaᘰiunilor de viabilizare ᗰi 
reparcelare.

Se recomandူ elaborarea ᗰi adoptarea de cူtre administraᘰia localူ a unei metodologii de desfူᗰurare a 
operaᘰiunilor de viabilizare ᗰi reparcelare.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Reᘰele de echipare edilitarူ.
Cူi de acces carosabile ᗰi pietonale. 
Funcᘰiuni industriale.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Nu sunt.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Este interzisူ construirea de locuinᘰe sau conversia funcᘰionalူ a unitူᘰilor industriale pentru construirea de 
locuinᘰe. Aceastူ reglementare este definitivူ ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

Sunt interzise orice amenajူri care pot determina scurgerea apelor meteorice pe domeniul public sau pe
parcelele adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 9, Reguli cu privire la forma ᗰi dimensiunile terenului ᗰi ale construcᘰiilor.
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Parcelele vor avea dimensiuni minime de 3000 mp, ᗰi front la stradူ de minim 50 m. 

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor retrage de la aliniament cu minim 10 m.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii 
lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea 
înူlᘰimii lor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 
Se vor respecta cerinᘰele tehnice specifice funcᘰiunii.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile prezentului regulament, cuprinse la Cap.7, Reguli cu privire la asigurarea acceselor 
obligatorii.

Se vor respecta cerinᘰele tehnice specifice funcᘰiunii.

Se vor asigura accese dimensionate pentru trafic greu.

Se recomandူ realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulaᘰie.

În zonele de acces carosabil pe parcelူ, se va asigura, în afara circulaᘰiiilor publice, spaᘰiul necesar staᘰionူrii ᗰi 
manevrူrii autovehiculelor care aᗰteaptူ intrarea pe parcelူ.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. Fac excepᘰie catargele de susᘰinere a elementelor publicitare, coᗰurile de fum, 
antenele ᗰi alte instalaᘰii tehnice specifice funcᘰiunii.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. 

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

În cazul liniilor electrice aeriene existente, se va realiza eliberare de amplasament, pentru întregul teritoriu al 
PUZ.
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Se vor respecta normele de protecᘰie a mediului privind gestionarea apelor uzate ᗰi a deᗰeurilor provenite din 
întreᘰinerea instalaᘰiilor ᗰi din procesele tehnologice aferente funcᘰiunii.
Se interzice conducerea apelor meteorice, spre domeniul public sau parcelele vecine.
Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii verzi plantate ᗰi perdele vegetale de protecᘰie în proporᘰie minimူ de 25% din suprafaᘰa 
parcelei (cf. HG 525/1996).  Spaᘰiile verzi pot fi comasate la nivelul unui grup de parcele sub formူ de scuaruri 
plantate, locuri de odihnူ sau terenuri de sport pentru cei care îᗰi desfူᗰoarူ activitatea în zonူ. Nu pot fi 
considerate spaᘰii verzi parcajele la sol. Suprafaᘰa minimူ a spaᘰiilor verzi poate fi redusူ la 20% din suprafaᘰa 
parcelei, cu condiᘰia asigurူrii, prin tranzacᘰii de terenuri, a unor spaᘰii verzi cu aceeaᗰi suprafaᘰူ din interiorul 
unor zone de urbanizare din proximitate având prin PUG destinaᘰia zone verzi (UVa, UVs, UVe, UVt). Aceste 
suprafeᘰe vor fi cedate domeniului public.

Fâᗰia de teren rezultatူ din retragerea de la aliniament va fi plantatူ cu vegetaᘰie de talie medie ᗰi înaltူ în 
proporᘰie minimူ de 50% din suprafaᘰူ.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi parcele  
minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare. Se recomandူ realizarea 
învelitorilor carosabile din zona parcajelor la sol din dale înierbate.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 70%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 2,4.
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UTfu  Zonူ de urbanizare
Tren urban 

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcᘰiuni agricole sau fူrူ utilizare, rezervate prin PUG pentru 
extinderea funcᘰiunilor cu caracter urban. 

Zona, delimitatူ conform PUG, reprezintူ segmentul de infrastructurူ destinat implementူrii proiectului de Tren 
urban, prin prelungirea fostei cူii ferate industriale pe traseul str. Lyon – viitoarea Zonူ rezidenᘰialူ Vest 
(stadion propus, centru comercial propus). Prelungirea traseului existent vizeazူ accesarea principalei zone de 
extindere ᗰi dezvoltare a oraᗰului, care include Centrul Economic Vest ᗰi Zona Rezidenᘰialူ Vest. 

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Asigurarea suprafeᘰelor necesare realizူrii arterei se va face prin PUZ de reparcelare, odatူ 
cu urbanizarea ᗰi viabilizarea zonei rezidenᘰiale vest.
Organizarea ᗰi amenajarea suprafeᘰelor pietonale se va face prin proiecte tehnice de 
specialitate.
PUZ va asigura, pe baza unor studii de specialitate, organizarea tehnico-funcᘰionalူ a 
traseului (extinderea cူii ferate ᗰi a infrastructurii aferente), soluᘰionarea intersecᘰiilor cu 
diferitele strူzi, stabilirea condiᘰiilor de construibilitate ᗰi a zonelor de siguranᘰူ pe parcelele 
riverane, stabilirea condiᘰiilor de mobilare urbanisticူ (staᘰii de cူlူtori, parcaje, plantaᘰii, 
accese rutiere ᗰi pietonale etc). 

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 313

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Zona reprezintူ o servitute a unui obiectiv de utilitate publicူ ᗰi nu poate fi utilizatူ pentru 
alte destinaᘰii.

HG 525/1996, 
actualizatူ, Art. 16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Conform PUG.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Instalaᘰii ᗰi amenajူri feroviare destinate trenului urban.

Funcᘰiuni aferente infrastructurii de transport public. 

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.
Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.
Sunt interzise orice amenajူri care pot determina scurgerea apelor meteorice pe domeniul public sau pe 
parcelele adiacente.
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SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura staᘰiilor de cူlူtori ᗰi amenajူrile spaᘰiilor libere vor fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul 
programului. Se interzice realizarea de pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite 
vor fi de bunူ calitate, în acord cu programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.
Se interzice conducerea apelor meteorice, spre domeniul public sau parcelele vecine.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura perdele vegetale de protecᘰie pe limitele orientate spre zone rezidenᘰiale.

14. ÎMPREJMUIRI

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Conform cerinᘰelor tehnice specifice funcᘰiunii de bazူ.
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UTp  Zonူ de urbanizare
Arterူ pietonalူ cu rol de generatoare rezidenᘰialူ

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcᘰiuni agricole sau fူrူ utilizare, rezervate prin PUG pentru 
extinderea funcᘰiunilor cu caracter urban. 

Zona este destinatူ realizူrii unei axe pietonale majore cu rol de generatoare rezidenᘰialူ pentru cartierele 
rezidenᘰiale din nord-vestul oraᗰului. În lungul arterei pietonale vor fi concentrate principalele funcᘰiuni de 
ineteres general ᗰi dotူri publice de deservire a zonei rezidenᘰiale. La intersecᘰiile arterei cu principalele strူzi 
colectoare, sunt prevူzute spaᘰii publice cu carater de piaᘰူ urbanူ sau scuar care grupeazူ în jurul lor 
funcᘰiuni cu carater de centru de cartier (ᗰcoli, comerᘰ, administraᘰie, sူnူtate etc).  

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Asigurarea suprafeᘰelor necesare realizူrii arterei se va face prin PUZ de reparcelare, odatူ 
cu urbanizarea ᗰi viabilizarea zonei rezidenᘰiale vest.
Organizarea ᗰi amenajarea suprafeᘰelor pietonale se va face prin proiecte tehnice de 
specialitate.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001, 
Art 313

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Realizarea arterei pietonale constituie obiectiv de utilitate publicူ. Este interzisူ autorizarea 
altor construcᘰii decât cele admise prin PUG ᗰi prezentul regulament. 

Legea 24/2007, Art. 
9,12
HG 525/1996, Art. 
16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Se recomandူ asigurarea suprafeᘰelor necesare realizူrii arterei pietonale prin includerea zonei UTp în 
teritoriile tratate prin Planuri urbanistice zonale de reparcelare. Trecerea suprafeᘰelor necesare arterei în 
domeniul public se va face prin reparcelare ᗰi viabilizare. 

Se recomandူ ca documentaᘰiile tehnice prvind organizarea ᗰi amenajarea arterei pietonale sူ fie elaborate pe 
baza concluziilor unor concursuri de soluᘰii organizate de cူtre administraᘰia publicူ ᗰi supervizate de cူtre 
Ordinul Arhitecᘰilor Din România, Registrul Urbaniᗰtilor din România ᗰi Asociaᘰia Peisagiᗰtilor din România. 

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Circulaᘰii, accese ᗰi spaᘰii pietonale.
Spaᘰii verzi ᗰi plantate de folosinᘰူ generalူ.
Amenajူri ale spaᘰiului public, alei pietonale ᗰi ciclistice, lucrူri de modelare a terenului, oglinzi, fântâni ᗰi jocuri 
de apူ, mobilier urban, locuri de joacူ pentru copii, amenajူri ᗰi instalaᘰii de agrement ᗰi loisir, staᘰii ale 
transpotului în comun. 
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În piaᘰetele din lungul arterei se pot amenaja pieᘰe agroalimentare sau târguri cu diferite specifice.
Se admit construcᘰii pavilionare cu funcᘰiuni comerciale (difuzare a presei, mic comerᘰ alimentar etc)

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admite comerᘰul stradal ᗰi unitူᘰi de alimentaᘰie publicူ în aer liber, numai ca extensii ale unor spaᘰii aflate la 
parterul clူdirilor riverane arterei pietonale ᗰi numai pe baza unui regulament de organizare. 

Construcᘰii sau instalaᘰii temporare pentru evenimente ᗰi manifestူri cu caracter cultural, sportiv sau de 
divertisment, cu condiᘰia de a nu afecta calitatea ᗰi integritatea spaᘰiilor verzi ᗰi a plantaᘰiilor ᗰi de a fi 100% 
demontabile. Dupူ dezafectarea construcᘰiilor temporare, spaᘰiile libere vor fi readuse la starea iniᘰialူ. 

Construcᘰiile ᗰi instalaᘰiile temporare se vor demonta ᗰi îndepူrta în termen de maxim 3 zile de la încheierea 
evenimentelor sau manifestူrilor pentru care au fost autorizate. 

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2. Aceastူ reglementare este 
definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

Sunt interzise orice amenajူri care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Suprafaᘰa zonei va fi inclusူ în domeniul public.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Nu este cazul.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Nu este cazul.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Nu este cazul.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Accesul carosabil este permis doar în scopul realizူrii sau întreᘰinerii amenajူrilor ᗰi construcᘰiilor sau pentru 
situaᘰii de urgenᘰူ. 
Parcelele riverane arterei pietonale vor fi accesate auto prin intermediul strူzilor paralele cu artera pietonalူ, 
aflate la nord ᗰi la sud de aceasta.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staᘰionarea autovehiculelor în interiorul zonei este interzisူ. Prin excepᘰie, se pot amenaja parcaje la 
intersecᘰiile arterei pietonale cu strူzile principale din zonူ. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Nu este cazul.

Construcᘰiile ᗰi instalaᘰiile temporare vor fi configurate conform documentaᘰiei tehnice.
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11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Mobilierul urban va fi integrat proiectului de amenajare.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Plantarea ᗰi amenajarea spaᘰiilor verzi se va face pe bazူ de proiecte tehnice de specialitate.

14. ÎMPREJMUIRI

Nu este cazul.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite POT maxim de 10%, calculat la nivelul întregii zone funcᘰionale.

Construcᘰiile temporare nu sunt supuse condiᘰiilor din prezentul articol. 

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite CUT maxim de 0,1, calculat la nivelul întregii zone funcᘰionale.

Construcᘰiile temporare nu sunt supuse condiᘰiilor din prezentul articol. 
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UVa  Zonူ de urbanizare
Zonူ verde cu rol de agrement

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcᘰiuni agricole sau fူrူ utilizare, rezervate prin PUG pentru 
extinderea funcᘰiunilor cu caracter urban. 

Zona este delimitatူ în PUG în conformitate cu Legea 24/2007, Art.2 ᗰi Art.3 ᗰi contribuie la bilanᘰul spaᘰiilor 
verzi la nivel de municipiu, prevူzut de O.U. 114/2007, Art. II, cu 100% din suprafaᘰူ.

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Utilizarea Zonူ verde cu rol de agrement este definitivူ ᗰi nu poate fi modificatူ.

Amenajarea ᗰi organizarea spaᘰiilor verzi noi se vor face pe baza unor documentaᘰii de tip 
PUD sau PUZ aprobate conform legii, urmate de proiecte tehnice de specialitate 
peisagisticူ. 

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Ordonanᘰa de 
urgenᘰူ 195/2005, 
aprobatူ de legea 
265/2006, 
actualizatူ, Art. 71

Legea 350/2001, 
Art 313; Legea 
24/2007, Art. 12

Legea 350/2001, 
Art 313

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Realizarea spaᘰiilor verzi constituie obiectiv de utilitate publicူ. Zonele verzi delimitate în 
PUG constituie servituᘰi ale obiectivelor de utilitate publicူ. Este interzisူ autorizarea altor 
construcᘰii decât cele admise prin PUG ᗰi prezentul regulament. 

Legea 24/2007, Art. 
9,12
HG 525/1996, Art. 
16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Se recomandူ asigurarea suprafeᘰelor necesare realizူrii zonelor verzi prin includerea zonelor delimitate prin 
PUG ca UVa, Uve, UVt, UVs, în teritoriile tratate prin Planuri urbanistice zonale de reparcelare. Trecerea 
suprafeᘰelor necesare zonelor verzi în domeniul public se va face prin reparcelare ᗰi viabilizare. Prin viabilizare 
ᗰi reparcelare, zonele UVa, Uve, UVt, UVs  vor primi destinaᘰiile  Va, Ve, Vt, respectiv Vs ᗰi vor fi reglementate 
conform prezentului regulament.

Includerea zonelor verzi în Registrul local al spaᘰiilor verzi, cf. Legii 24/2007, Art. 18 ᗰi cf. Normelor tehnice de 
aplicare a Legii 24/2007.

Extinderea ᗰi reabilitarea spaᘰiilor verzi din municipiu pe baza PROGRAMULUI NAᘠIONAL DE ÎMBUNဠTဠᘠIRE
A CALITဠᘠII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAᘠII VERZI ÎN LOCALITဠᘠI, cf. Legii 343/2007.

Se recomandူ ca documentaᘰiile tehnice prvind organizarea, amenajarea sau reabilitarea spaᘰiilor verzi sူ fie 
elaborate pe baza concluziilor unor concursuri de soluᘰii organizate de cူtre administraᘰia publicူ ᗰi supervizate 
de cူtre Ordinul Arhitecᘰilor Din România, Registrul Urbaniᗰtilor din România ᗰi Asociaᘰia Peisagiᗰtilor din 
România. 
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SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Spaᘰii verzi ᗰi plantate de folosinᘰူ generalူ.
Amenajူri ale spaᘰiului public, alei pietonale ᗰi ciclistice, lucrူri de modelare a terenului, oglinzi ᗰi cursuri de 
apူ, fântâni ᗰi jocuri de apူ, mobilier urban, locuri de joacူ pentru copii, amenajူri ᗰi instalaᘰii de agrement ᗰi 
loisir. 

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admit funcᘰiuni de loisir public, cu condiᘰia ca Procentul de ocupare a terenului la nivelul întregului UTR sူ 
nu depူᗰeascူ 10%.

Construcᘰii sau instalaᘰii temporare pentru evenimente ᗰi manifestူri cu caracter cultural, sportiv sau de 
divertisment, cu condiᘰia de a nu afecta calitatea ᗰi integritatea spaᘰiilor verzi ᗰi a plantaᘰiilor ᗰi de a fi 100% 
demontabile. Dupူ dezafectarea construcᘰiilor temporare, spaᘰiile libere vor fi readuse la starea iniᘰialူ. 

Construcᘰiile ᗰi instalaᘰiile temporare se vor demonta ᗰi îndepူrta în termen de maxim 3 zile de la încheierea 
evenimentelor sau manifestူrilor pentru care au fost autorizate. 

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2. Aceastူ reglementare este 
definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ. Prin excepᘰie, se admit modificူri ale utilizူrilor, cu condiᘰia 
ca noile utilizူri sူ fie cele admise pentru zonele funcᘰionale UVs sau UVt.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

Sunt interzise orice amenajူri care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform PUZ de reparcelare.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Conform PUZ sau PUD.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform PUZ sau PUD.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Conform PUZ sau PUD.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Accesul carosabil în interiorul zonei verzi este permis doar în scopul realizူrii sau întreᘰinerii amenajူrilor ᗰi 
construcᘰiilor sau pentru situaᘰii de urgenᘰူ. Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului sau 
integrate profilelor strူzilor de acces.
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9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staᘰionarea autovehiculelor în interiorul zonei este permisူ doar în limitele necesarului de parcaje ale utilizူrilor 
admise la Secᘰiunea 2, fiind interzisူ amplasarea de parcaje pentru deservirea unor funcᘰiuni exterioare zonei.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Conform PUZ.

Construcᘰiile ᗰi instalaᘰiile temporare vor fi configurate conform documentaᘰiei tehnice.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de 
pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în acord cu 
programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului de amenajare.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile permanente se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori.

14. ÎMPREJMUIRI

Conform PUZ, PUD ᗰi documentaᘰiei tehnice de amenajare peisagisticူ. 

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite POT maxim de 10%, calculat la nivelul întregului UTR (cf. Legii 24/2007, Art. 9). Aceastူ 
reglementare este definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ.

Construcᘰiile temporare nu sunt supuse condiᘰiilor din prezentul articol. 

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite CUT maxim de 0,1, calculat la nivelul întregului UTR. Aceastူ reglementare este definitivူ, fူrူ 
posibilitatea de modificare prin PUZ.

Construcᘰiile temporare nu sunt supuse condiᘰiilor din prezentul articol. 
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UVt  Zonူ de urbanizare
Zonူ verde cu caracter tematic

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcᘰiuni agricole sau fူrူ utilizare, rezervate prin PUG pentru 
extinderea funcᘰiunilor cu caracter urban. 

Zona este delimitatူ în PUG în conformitate cu Legea 24/2007, Art.2 ᗰi Art.3 ᗰi contribuie la bilanᘰul spaᘰiilor 
verzi la nivel de municipiu, prevူzut de O.U. 114/2007, Art. II, cu 100% din suprafaᘰူ.

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Utilizarea Zonူ verde cu caracter tematic este definitivူ ᗰi nu poate fi modificatူ.

Amenajarea ᗰi organizarea spaᘰiilor verzi noi se vor face pe baza unor documentaᘰii de tip 
PUD sau PUZ aprobate conform legii, urmate de proiecte tehnice de specialitate 
peisagisticူ. 

Amplasarea de funcᘰiuni de loisir public cu caracter tematic, cf. Anexei 1 la prezentul 
regulament, în spaᘰii publice existente, se va face pe baza unor documentaᘰii de tip PUZ 
sau PUD, aprobate conform legii. 

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Ordonanᘰa de 
urgenᘰူ 195/2005, 
aprobatူ de legea 
265/2006, 
actualizatူ, Art. 71

Legea 350/2001, 
Art 313; Legea 
24/2007, Art. 12

Legea 350/2001, 
Art 313

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Realizarea spaᘰiilor verzi constituie obiectiv de utilitate publicူ. Zonele verzi delimitate în 
PUG constituie servituᘰi ale obiectivelor de utilitate publicူ. Este interzisူ autorizarea altor 
construcᘰii decât cele admise prin PUG ᗰi prezentul regulament. 

Legea 24/2007, Art. 
9,12
HG 525/1996, Art. 
16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Se recomandူ asigurarea suprafeᘰelor necesare realizူrii zonelor verzi prin includerea zonelor delimitate prin 
PUG ca UVa, Uve, UVt, UVs, în teritoriile tratate prin Planuri urbanistice zonale de reparcelare. Trecerea 
suprafeᘰelor necesare zonelor verzi în domeniul public se va face prin reparcelare ᗰi viabilizare. Prin viabilizare 
ᗰi reparcelare, zonele UVa, Uve, UVt, UVs  vor primi destinaᘰiile  Va, Ve, Vt, respectiv Vs ᗰi vor fi reglementate 
conform prezentului regulament.

Includerea zonelor verzi în Registrul local al spaᘰiilor verzi, cf. Legii 24/2007, Art. 18 ᗰi cf. Normelor tehnice de 
aplicare a Legii 24/2007.

Extinderea ᗰi reabilitarea spaᘰiilor verzi din municipiu pe baza PROGRAMULUI NAᘠIONAL DE ÎMBUNဠTဠᘠIRE
A CALITဠᘠII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAᘠII VERZI ÎN LOCALITဠᘠI, cf. Legii 343/2007.

Se recomandူ ca documentaᘰiile tehnice prvind organizarea, amenajarea sau reabilitarea spaᘰiilor verzi sူ fie 
elaborate pe baza concluziilor unor concursuri de soluᘰii organizate de cူtre administraᘰia publicူ ᗰi supervizate 
de cူtre Ordinul Arhitecᘰilor din România, Registrul Urbaniᗰtilor din România ᗰi Asociaᘰia Peisagiᗰtilor din 
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România. 

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Spaᘰii verzi ᗰi plantate de folosinᘰူ generalူ.
Amenajူri ale spaᘰiului public, alei pietonale ᗰi ciclistice, lucrူri de modelare a terenului, oglinzi ᗰi cursuri de 
apူ, fântâni ᗰi jocuri de apူ, mobilier urban, locuri de joacူ pentru copii, amenajူri ᗰi instalaᘰii de agrement ᗰi 
loisir. 
Funcᘰiuni de loisir public cu caracter tematic.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Construcᘰii sau instalaᘰii temporare pentru evenimente ᗰi manifestူri cu caracter cultural, sportiv sau de 
divertisment, cu condiᘰia de a nu afecta calitatea ᗰi integritatea spaᘰiilor verzi ᗰi a plantaᘰiilor ᗰi de a fi 100% 
demontabile. Dupူ dezafectarea construcᘰiilor temporare, spaᘰiile libere vor fi readuse la starea iniᘰialူ. 

Construcᘰiile ᗰi instalaᘰiile temporare se vor demonta ᗰi îndepူrta în termen de maxim 3 zile de la încheierea 
evenimentelor sau manifestူrilor pentru care au fost autorizate. 

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2. Aceastူ reglementare este 
definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ. Prin excepᘰie, se admit modificူri ale utilizူrilor, cu condiᘰia 
ca noile utilizူri sူ fie cele admise pentru zonele funcᘰionale UVa sau UVs.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

Sunt interzise orice amenajူri care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform PUZ sau PUD.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de aliniament cu cel puᘰin 10 m.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ᗰi posterioare ale parcelei cu cel puᘰin 5 m.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Conform PUZ sau PUD.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Accesul carosabil în interiorul zonei verzi este permis doar în scopul realizူrii sau întreᘰinerii amenajူrilor ᗰi 
construcᘰiilor sau pentru situaᘰii de urgenᘰူ.  Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului sau 
integrate profilelor strူzilor de acces.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR
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Staᘰionarea autovehiculelor în interiorul zonei este permisူ doar în limitele necesarului de parcaje ale utilizူrilor 
admise la Secᘰiunea 2, fiind interzisူ amplasarea de parcaje pentru deservirea unor funcᘰiuni exterioare zonei. 

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Înူlᘰimea clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic, nu va depူᗰi 16 m.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Conform PUZ sau PUD.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile permanente se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Conform PUZ, PUD ᗰi documentaᘰiei tehnice de amenajare peisagisticူ.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori.

Parcajele la sol vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare patru locuri de parcare ᗰi vor fi împrejmuite cu garduri 
vii.

14. ÎMPREJMUIRI

Conform PUZ, PUD ᗰi documentaᘰiei tehnice de amenajare peisagisticူ. 

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite POT maxim de 10%, calculat la nivelul întregului UTR (cf. Legii 24/2007, Art. 9). Aceastူ 
reglementare este definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Conform PUZ sau PUD.
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UVs  Zonူ de urbanizare
Zonူ verde cu rol de complex sportiv

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcᘰiuni agricole sau fူrူ utilizare, rezervate prin PUG pentru 
extinderea funcᘰiunilor cu caracter urban. 

Zona este delimitatူ în PUG în conformitate cu Legea 24/2007, Art.2 ᗰi Art.3 ᗰi contribuie la bilanᘰul spaᘰiilor 
verzi la nivel de municipiu, prevူzut de O.U. 114/2007, Art. II, cu 100% din suprafaᘰူ.

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Utilizarea Zonူ verde cu rol de bazူ sportivူ este definitivူ ᗰi nu poate fi modificatူ.

Amenajarea ᗰi organizarea spaᘰiilor verzi noi, precum ᗰi amplsarea funcᘰiunilor sportive se 
vor face pe baza unor documentaᘰii de tip PUD sau PUZ aprobate conform legii, urmate de 
proiecte tehnice de specialitate peisagisticူ. 

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Ordonanᘰa de 
urgenᘰူ 195/2005, 
aprobatူ de legea 
265/2006, 
actualizatူ, Art. 71

Legea 350/2001, 
Art 313; Legea 
24/2007, Art. 12

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Realizarea spaᘰiilor verzi constituie obiectiv de utilitate publicူ. Zonele verzi delimitate în 
PUG constituie servituᘰi ale obiectivelor de utilitate publicူ. Este interzisူ autorizarea altor 
construcᘰii decât cele admise prin PUG ᗰi prezentul regulament. 

Legea 24/2007, Art. 
9,12
HG 525/1996, Art. 
16

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Se recomandူ asigurarea suprafeᘰelor necesare realizူrii zonelor verzi prin includerea zonelor delimitate prin 
PUG ca UVa, Uve, UVt, UVs, în teritoriile tratate prin Planuri urbanistice zonale de reparcelare. Trecerea 
suprafeᘰelor necesare zonelor verzi în domeniul public se va face prin reparcelare ᗰi viabilizare. Prin viabilizare 
ᗰi reparcelare, zonele UVa, Uve, UVt, UVs  vor primi destinaᘰiile  Va, Ve, Vt, respectiv Vs ᗰi vor fi reglementate 
conform prezentului regulament.

Includerea zonelor verzi în Registrul local al spaᘰiilor verzi, cf. Legii 24/2007, Art. 18 ᗰi cf. Normelor tehnice de 
aplicare a Legii 24/2007.

Extinderea ᗰi reabilitarea spaᘰiilor verzi din municipiu pe baza PROGRAMULUI NAᘠIONAL DE ÎMBUNဠTဠᘠIRE
A CALITဠᘠII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAᘠII VERZI ÎN LOCALITဠᘠI, cf. Legii 343/2007.

Se recomandူ ca documentaᘰiile tehnice prvind organizarea, amenajarea sau reabilitarea spaᘰiilor verzi sူ fie 
elaborate pe baza concluziilor unor concursuri de soluᘰii organizate de cူtre administraᘰia publicူ ᗰi supervizate 
de cူtre Ordinul Arhitecᘰilor din România, Registrul Urbaniᗰtilor din România ᗰi Asociaᘰia Peisagiᗰtilor din 
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România. 

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Spaᘰii verzi ᗰi plantate de folosinᘰူ generalူ.
Amenajူri ale spaᘰiului public, alei pietonale ᗰi ciclistice, lucrူri de modelare a terenului, oglinzi ᗰi cursuri de 
apူ, fântâni ᗰi jocuri de apူ, mobilier urban, locuri de joacူ pentru copii, amenajူri ᗰi instalaᘰii de agrement ᗰi 
loisir. 
Funcᘰiuni sportive.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Construcᘰii sau instalaᘰii temporare pentru evenimente ᗰi manifestူri cu caracter cultural, sportiv sau de 
divertisment, cu condiᘰia de a nu afecta calitatea ᗰi integritatea spaᘰiilor verzi ᗰi a plantaᘰiilor ᗰi de a fi 100% 
demontabile. Dupူ dezafectarea construcᘰiilor temporare, spaᘰiile libere vor fi readuse la starea iniᘰialူ. 

Construcᘰiile ᗰi instalaᘰiile temporare se vor demonta ᗰi îndepူrta în termen de maxim 3 zile de la încheierea 
evenimentelor sau manifestူrilor pentru care au fost autorizate. 

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a 
terenului (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
de utilizare a terenului se va considera suprafaᘰa nivelului (SN) mansardei ca reprezentând 60% din suprafaᘰa 
nivelului curent. 

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2. Aceastူ reglementare este 
definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ. Prin excepᘰie, se admit modificူri ale utilizူrilor, cu condiᘰia 
ca noile utilizူri sူ fie cele admise pentru zonele funcᘰionale UVa sau UVt.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

Sunt interzise orice amenajူri care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform PUZ sau PUD.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdiriele se vor retrage cu cel puᘰin 10 m faᘰူ de aliniament.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ᗰi posterioare ale parcelei cu cel puᘰin 5 m.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Conform PUZ sau PUD.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE
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Accesul carosabil în interiorul zonei verzi este permis doar în scopul realizူrii sau întreᘰinerii amenajူrilor ᗰi 
construcᘰiilor sau pentru situaᘰii de urgenᘰူ.  Parcajele publice vor fi amplasate în apropierea accesului sau 
integrate profilelor strူzilor de acces.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staᘰionarea autovehiculelor în interiorul zonei este permisူ doar în limitele necesarului de parcaje ale utilizူrilor 
admise la Secᘰiunea 2, fiind interzisူ amplasarea de parcaje pentru deservirea unor funcᘰiuni exterioare zonei. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Înူlᘰimea clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic, nu va depူᗰi 16 m, cu excepᘰia stadioanelor.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Conform PUZ sau PUD.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile permanente se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice dispunerea aerianူ a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori.

Parcajele la sol vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare patru locuri de parcare ᗰi vor fi împrejmuite cu garduri 
vii.

14. ÎMPREJMUIRI

Conform PUZ, PUD ᗰi documentaᘰiei tehnice de amenajare peisagisticူ. 

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite POT maxim de 10%, calculat la nivelul întregului UTR (cf. Legii 24/2007, Art. 9). Aceastူ 
reglementare este definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Conform PUZ sau PUD.
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UVe  Zonူ de urbanizare 
Zonူ verde cu rol de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor 
ecologic

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zonele de urbanizare cuprind terenuri cu funcᘰiuni agricole sau fူrူ utilizare, rezervate prin PUG pentru 
extinderea funcᘰiunilor cu caracter urban. 

Zonele verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor ecologic sunt instituite pe baza urmူtoarelor prevederi 
legale:

Legea 107/1996 (Legea apelor), actualizatူ , Art. 40, privind instituirea zonelor de protecᘰie în lungul 
cursurilor de apူ ᗰi a lacurilor.

Zona de protecᘰie a apelor (la care se adaugူ zona de protecᘰie ecologicူ) se mူsoarူ de la limita 
albiei inferioare, cf. legii, dupူ cum urmeazူ:

Lacul Binder – 20 m.
Râul Cibin – 15 m.
Pârâuri, canale, izvoare ᗰi alte cursuri minore de apူ – 5 m.

PATJ Sibiu, Obiectivul 1 al strategiei de amenajare a teritoriului judeᘰean, O 1 – Protecᘰia ᗰi 
valorificarea durabilူ a elementelor mediului natural ᗰi construit, determinarea, atenuarea sau 
anihilarea efectelor fenomenelor distructive (riscuri naturale ᗰi antropice), Direcᘰia de dezvoltare a 
obiectivului 1 D 1.1 - Protecᘰia ᗰi conservarea zonelor naturale în sensul menᘰinerii biodiversitူᘰii ᗰi 
valorificူrii durabile a resurselor naturale, mူsura de amenajare a teritoriului M 1.1.4 - Asigurarea 
conservူrii ᗰi utilizူrii durabile a patrimoniului natural , care prevede ocrotirea ᗰi conservarea în regim 
de protecᘰie cu rol de coridoare ecologice a urmူtoarelor arii naturale:

- perdelele forestiere;
- tufiᗰurile naturale;
- vegetaᘰia malurilor ᗰi a lucrူrilor din lungul râurilor ᗰi de pe malurile lacurilor;
- zonele umede naturale;
- pajiᗰtile naturale;
- vegetaᘰia de pe terenurile marginale ale culturilor agricole;
- vegetaᘰia din lungul cူilor de comunicaᘰie rutierူ ᗰi feroviarူ.

Planul Urbansitic General delimiteazူ zonele verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor ecologic prin 
adiᘰionarea zonelor de protecᘰie a apelor, cf. Legii 107/1996 ᗰi coridoarelor cu rol ecologic aferente, cf. PATJ 
Sibiu ᗰi PATZ Sibiu, însumând în medie 15 m, mူsuraᘰi pe fiecare mal de la limita albiei inferioare. În 
conformitate cu prevederile Legii 24/2007 Art.3 ᗰi Art.5, pentru bilanᘰul spaᘰiilor verzi la nivel de municipiu, 
prevူzut de O.U. 114/2007, Art. II, aceste zone contribuie cu 66% din suprafaᘰa lor la suprafaᘰa totalူ a spaᘰiilor 
verzi din oraᗰ.   
PUG propune valorificarea acestora în vederea îmbunူtူᘰirii calitူᘰii ecologice a vieᘰii în oraᗰ. Principalele 
culoare ale cursurilor de apူ sunt recomandate ca trasee cu caracter de promenadူ, rezervate pietonilor ᗰi 
bicicliᗰtilor. Acestea dezvoltူ legူturi alternative, cu caracter natural, între viitoarele cartiere de locuinᘰe sau 
între cartiere ᗰi zona centralူ (Cibin, Rosbach). 

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Utilizarea Zonူ verde cu rol de protectie a apelor ᗰi cu rol de coridor ecologic este definitivူ 
ᗰi nu poate fi modificatူ.

Ordonanᘰa de 
urgenᘰူ 195/2005, 
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Astfel, conform legislaᘰie în vigoare: 
Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in 
documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori strူmutarea lor este 
interzisူ, indiferent de regimul juridic al acestora. 

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Lucrူrile de construire, amenajူrile, din interiorul zonei de protecᘰie a apelor, precum ᗰi 
plantarea sau tူierea arborilor sau arbuᗰtilor de pe terenurile situate în albiile majore ale 
cursurilor de apူ se autorizeazူ cu avizul A.N. „Apele Române”, sistemul de gospodူrire a 
Apelor Sibiu.

aprobatူ de legea 
265/2006, 
actualizatူ, Art. 71

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 46

Legea 107/1996

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Realizarea spaᘰiilor verzi constituie obiectiv de utilitate publicူ. Zonele verzi delimitate în 
PUG constituie servituᘰi ale obiectivelor de utilitate publicူ. Este interzisူ autorizarea altor 
construcᘰii decât cele admise prin PUG ᗰi prezentul regulament. 

Legea 24/2007, Art. 
9,12

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Se recomandူ asigurarea suprafeᘰelor necesare realizူrii zonelor verzi prin includerea zonelor delimitate prin 
PUG ca UVa, Uve, UVt, UVs, în teritoriile tratate prin Planuri urbanistice zonale de reparcelare. Trecerea 
suprafeᘰelor necesare zonelor verzi în domeniul public se va face prin reparcelare ᗰi viabilizare. Prin viabilizare 
ᗰi reparcelare, zonele UVa, Uve, UVt, UVs  vor primi destinaᘰiile  Va, Ve, Vt, respectiv Vs ᗰi vor fi reglementate 
conform prezentului regulament.

Elaborarea unui plan de reconstrucᘰie ecologicူ sau, dupူ caz, a renaturူrii lacurilor ᗰi a cursurilor de apူ, pe 
bazူ de studii de specialitate. 

Amenajarea de alei pietonale ᗰi ciclistice în lungul cursurilor de apူ, cf. PUG.

Includerea zonelor verzi în Registrul local al spaᘰiilor verzi, cf. Legii 24/2007, Art. 18 ᗰi cf. Normelor tehnice de 
aplicare a Legii 24/2007.

Extinderea ᗰi reabilitarea spaᘰiilor verzi din municipiu pe baza PROGRAMULUI NAᘠIONAL DE ÎMBUNဠTဠᘠIRE
A CALITဠᘠII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAᘠII VERZI ÎN LOCALITဠᘠI, cf. Legii 343/2007.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Lucrူri hidrotehnice ᗰi lucrူri de amenajare a bazinelor hidrografice, cf. legii.
Traversူri ale cursurilor de apူ.
Spaᘰii verzi ᗰi plantate de folosinᘰူ generalူ.
Alei pietonale ᗰi ciclistice, mobilier urban, locuri de joacူ etc.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Nu sunt.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2. Aceastူ reglementare este 
definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ.

Este interzisူ construirea de strူzi în interiorul zonelor verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor ecologic, 
cu excepᘰia traversူrilor cursurilor de apူ.
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Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

Sunt interzise orice amenajူri care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 9, Reguli cu privire la forma ᗰi dimensiunile terenului ᗰi ale construcᘰiilor.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Este interzisူ amplasarea clူdirilor în zonele verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor ecologic, cu 
excepᘰia celor de deservire a lucrူrilor hidrotehnice ᗰi a lucrူrilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se 
vor amplasa, configura ᗰi dimensiona conform cerinᘰelor tehnice specifice.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Este interzisူ amplasarea clူdirilor în zonele verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor ecologic, cu 
excepᘰia celor de deservire a lucrူrilor hidrotehnice ᗰi a lucrူrilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se 
vor amplasa, configura ᗰi dimensiona conform cerinᘰelor tehnice specifice.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Este interzisူ amplasarea clူdirilor în zonele verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor ecologic, cu 
excepᘰia celor de deservire a lucrူrilor hidrotehnice ᗰi a lucrူrilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se 
vor amplasa, configura ᗰi dimensiona conform cerinᘰelor tehnice specifice.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Accesul carosabil este permis doar în scopul realizူrii sau întreᘰinerii lucrူrilor hidrotehnice ᗰi a lucrူrilor de 
amenajare a bazinelor hidrografice sau pentru situaᘰii de urgenᘰူ. 
Este interzisူ construirea de strူzi noi în interiorul zonelor verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor 
ecologic, cu excepᘰia traversူrilor cursurilor de apူ.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staᘰionarea autovehiculelor în interiorul zonei este interzisူ.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Este interzisူ amplasarea clူdirilor în zonele verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor ecologic, cu 
excepᘰia celor de deservire a lucrူrilor hidrotehnice ᗰi a lucrူrilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se 
vor amplasa, configura ᗰi dimensiona conform cerinᘰelor tehnice specifice.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Este interzisူ amplasarea clူdirilor în zonele verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor ecologic, cu 
excepᘰia celor de deservire a lucrူrilor hidrotehnice ᗰi a lucrူrilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se 
vor amplasa, configura ᗰi dimensiona conform cerinᘰelor tehnice specifice.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Este interzisူ amplasarea clူdirilor în zonele verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor ecologic, cu 
excepᘰia celor de deservire a lucrူrilor hidrotehnice ᗰi a lucrူrilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se 
vor amplasa, configura ᗰi dimensiona conform cerinᘰelor tehnice specifice.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Eliminarea vegetaᘰiei malurilor este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol iminent 
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pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi zone, 
minimum trei arbori.

14. ÎMPREJMUIRI

Conform prezentului regulament pentru UTRurile adiacente.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Este interzisူ amplasarea clူdirilor în zonele verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor ecologic, cu 
excepᘰia celor de deservire a lucrူrilor hidrotehnice ᗰi a lucrူrilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se 
vor amplasa, configura ᗰi dimensiona conform cerinᘰelor tehnice specifice.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Este interzisူ amplasarea clူdirilor în zonele verzi de protecᘰie a apelor ᗰi cu rol de coridor ecologic, cu 
excepᘰia celor de deservire a lucrူrilor hidrotehnice ᗰi a lucrူrilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se 
vor amplasa, configura ᗰi dimensiona conform cerinᘰelor tehnice specifice.
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UTR  Ansamblul locuinᘰelor CFR

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona istoricူ de referinᘰူ care stူ la baza delimitူrii prezentei UTR este definitူ de ᘰesutul 
urban rezidenᘰial constituit în perioada postbelicူ în zona de locuinᘰe individuale ᗠtefan cel 
Mare, format din locuinᘰe înᗰiruite ᗰi locuinᘰe colective de mici dimensiuni, construite pentru 
angajaᘰii societူᘰii feroviare. Alူturi de calitူᘰi spaᘰiale, de ordin urbanistic ᗰi arhitectural, se 
distinge o proporᘰie ridicatူ a spaᘰiilor verzi ᗰi o densitate de ocupare a terenului foarte bine 
echilibratူ. Valoarea de unicat urbanistic ᗰi arhitectural la nivelul oraᗰului, relevanᘰa marcူrii 
unei etape specifice în evoluᘰia sa istoricူ, precum ᗰi buna calitate a locuirii, creeazူ 
necesitatea unor reglementူri cu caracter protectiv.

Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU 
DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A 
VALORII CULTURALE, conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ 
Sibiu, se recomandူ instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ pentru prezenta UTR, 
ulterior aprobူrii PUG.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46;
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21;
PATJ Sibiu, 
Obiectivul 1 (D 1.2, 
M 1.2.1, M 1.2.3, M 
1.2.4)

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Reglementူrile pentru prezenta UTR nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau 
prin planuri urbanistice de detaliu. De la reglementူrile pentru prezenta UTR nu se pot 
acorda derogူri.

Pânူ la instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ, nu se permit modificူri ale limitei 
prezentei UTR. Dupူ instituirea statutului de Zonူ construitူ construitူ protejatူ, se permit 
modificူri ale limitei ZCP, numai pe baza de PUZCP, aprobat conform legii.

Având în vedere faptul cူ lucrူrile de reabilitare energeticူ a faᘰadelor modificူ aspectul 
exterior al clူdirilor, fiind vizibile din exterior, acestea se vor executa numai pe baza ᗰi cu 
respectarea unei autorizaᘰii de construire. 

Se interzic lucrူri de reabilitare energeticူ limitate la o parte a clူdirii. Se vor autoriza 
numai lucrူri care trateazူ cel puᘰin o clူdire, în totalitate. 

Mူsurile de reabilitare, modernizare sau extindere a spaᘰiilor libere, a spaᘰiilor verzi, a 
sistemului de accese carosabile ᗰi pietonale ᗰi a sistemului de parcaje, se va face numai pe 
bazူ de PUZ. Teritoriul minim de reglementူri a PUZ este întreaga suprafaᘰူ a UTR.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Legea 50/1991, 
actualizatူ, Art. 11

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 47

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Modernizarea infrastructurii stradale ᗰi a reᘰelelor edilitare, inclusiv introducerea reᘰelelor de cablu în subteran.

Se recomandူ clasarea ansamblului.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Reabilitarea termicူ ᗰi edilitarူ a clူdirilor de locuinᘰe colective precum ᗰi a spaᘰiilor interioare de folosinᘰူ
comunူ, la nivel de UTR sau de cartier. 
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SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Funcᘰiuni aferente echipူrii tehnico-edilitare.
Strူzi, alei pietonale, accese, parcaje la sol, spaᘰii verzi, locuri de joacူ, amenajူri ale spaᘰiului public, grူdini 
de folosinᘰူ privatူ în jurul clူdirilor de locuinᘰe. 

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admit reparaᘰii ᗰi modificူri interioare ale locuinᘰelor existente, cu condiᘰia ca acestea sူ se menᘰinူ în 
interiorul volumului existent al clူdirii ᗰi sူ nu aducူ modificူri imaginii exterioare a clူdirii.

Se admit urmူtoarele servicii profesionale prin schimbarea destinaᘰiei apartamentelor situate numai la parterul 
clူdirilor ᗰi care vor utiliza în mod obligatoriu accesul locatarilor: cabinete medicale individuale, cabinete de 
medicinူ veterinarူ, cabinete individuale de avocaturူ ᗰi asistenᘰူ juridicူ, cabinete individuale de contabilitate, 
birouri ᗰi ateliere de proiectare ᗰi design, birouri individuale de consultanᘰူ. 

Se admite construirea de garaje individuale, dar numai cu condiᘰia realizူrii acestora pe baza unui proiect unic 
care asigurူ coerenᘰa ᗰi unitatea constructivူ ᗰi arhitecturalူ, oferind o soluᘰie modularူ. Amplasarea acestora 
se face pe bazူ de PUZ, aprobat conform legii.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Este interzisူ construirea de locuinᘰe noi. 

Sunt interzise mansardarea sau supraetajarea clူdirilor de locuinᘰe existente.

Este interzisူ construirea de garaje individuale, altfel decât în condiᘰiile menᘰionate în Art. 2.

Este interzisူ practicarea de accese suplimentare în clူdirile de locuinᘰe colective.

Este interzisူ construirea de balcoane sau extinderea locuinᘰelor existente în afara volumului iniᘰial al clူdirii.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

În cazul înlocuirii, parᘰiale sau în întregime, a unei clူdiri existente, noua clူdire va respecta amprenta la sol, 
înူlᘰimea ᗰi conformaᘰia volumetricူ a clူdirii, corpului de clူdire sau a elementelor constructive desfiinᘰate.

Pentru alte situaᘰii, se va elabora PUZ.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

În cazul înlocuirii, parᘰiale sau în întregime, a unei clူdiri existente, noua clူdire va respecta amprenta la sol, 
înူlᘰimea ᗰi conformaᘰia volumetricူ a clူdirii, corpului de clူdire sau a elementelor constructive desfiinᘰate.
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Pentru alte situaᘰii, se va elabora PUZ.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

În cazul înlocuirii, parᘰiale sau în întregime, a unei clူdiri existente, noua clူdire va respecta amprenta la sol, 
înူlᘰimea ᗰi conformaᘰia volumetricူ a clူdirii, corpului de clူdire sau a elementelor constructive desfiinᘰate.

Pentru alte situaᘰii, se va elabora PUZ.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Se recomandူ realizarea de studii de optimizare ᗰi eficientizare a sistemului de circulaᘰie ᗰi parcူri la nivel de 
UTR

Se interzice utilizarea grူdinilor de aliniament (aflate între trotuar ᗰi clူdiri) pentru staᘰionarea autovehiculelor.

Este interzisူ amplasarea parcajelor la sol la o distanᘰူ mai micူ decât 10 m faᘰူ de ferestrele locuinᘰelor, cf. 
Ordinului 536/1997, Art. 3.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Sunt interzise mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente.

În cazul înlocuirii, parᘰiale sau în întregime, a unei clူdiri existente, noua clူdire va respecta amprenta la sol, 
înူlᘰimea ᗰi conformaᘰia volumetricူ a clူdirii, corpului de clူdire sau a elementelor constructive desfiinᘰate.

Pentru construcᘰii tehnico – edilitare, conform exigenᘰelor specifice.

Pentru alte situaᘰii, se va elabora PUZ.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Se va urmူri pူstrarea calitူᘰilor arhitecturale iniᘰiale ale clူdirilor, respectiv refacerea acestora în situaᘰiile în 
care au fost afectate de intervenᘰii ulterioare. 

Toate intervenᘰiile cu impact asupra aspectului faᘰadelor (schimbူri ale tâmplူriilor ferestrelor, termoizolaᘰii 
exterioare, centrale termice sau instalaᘰii de climatizare etc) vor avea la bazူ studii de faᘰadူ, la nivelul întregii 
clူdiri sau a întregii zone.

Lucrူrile care aduc modificူri asupra aspectului faᘰadelor se vor realiza pe baza studiului de faᘰadူ ᗰi a unui 
proiect tehnic unitar la nivelul întregii clူdiri sau subzone.

Nu se admit modificူri locale ale faᘰadelor, altele decât cele care au ca scop îndepူrtarea unor intervenᘰii 
ulterioare: mansardူri, închideri ale balcoanelor, schimbူri ale tâmplူriilor ferestrelor, termoizolaᘰii exterioare, 
jaluzele exterioare, centrale termice sau instalaᘰii de climatizare etc.

Se interzice închiderea balcoanelor, construirea de balcoane noi sau extinderi ale apartamentelor in afara 
volumului iniᘰial al clူdirii.

Se interzice modificarea parapeᘰilor balcoanelor. 

Se interzice practicarea de goluri suplimentare în faᘰade.

Se interzic lucrူri de naturူ a modifica proporᘰiile sau dimensiunile golurilor în faᘰade.

La înlocuirea tâmplူriilor ferestrelor de la locuinᘰe se vor pူstra partiᘰiile iniᘰiale ale ferestrelor ᗰi dimensiunile 
elementelor componente ale tâmplူriei. 
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În cazul termoizolူrii exterioare sau a renovူrii faᘰadelor se vor utiliza finisaje similare celor iniᘰiale. 

Se va pူstra sau, dupူ caz, se va reface cromatica iniᘰialူ a faᘰadelor. 

Serviciile profesionale aflate la parterul clူdirilor de locuinᘰe colective vor putea fi marcate prin plူci metalice 
gravate cu dimensiunea maximူ de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la intrူrile existente. 

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Se interzice dispunerea antenelor, cablurilor de date sau a instalaᘰiilor de climatizare în poziᘰii vizibile din spaᘰiul 
public.

Se recomandူ soluᘰii de termoficare colective: reabilitarea centralelor termice de cartier, instalarea de centrale 
termice la nivel de clူdire sau ansamblu.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Amplasarea parcajelor, amenajarea ᗰi mobilarea urbanူ a spaᘰiilor libere se va face în urma aprobူrii PUZ, pe 
baza reglementူrilor acestuia.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta minimum trei arbori, din 
specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat, în interiorul prezentei UTR.

Se interzice ocuparea spaᘰiilor verzi existente cu locuri de parcare. 

Se interzice asfaltarea sau pavarea grူdinilor de aliniament în proporᘰie mai mare decât 25% din suprafaᘰူ.  

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor pူstra împrejmuirile iniᘰiale. În cazul înlocurii acestora, se vor realiza împrejmuiri similare prin formူ, 
dimensiuni ᗰi material cu cele iniᘰiale.

Împrejmurile vor putea fi dublate cu garduri vii. 

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

În cazul înlocuirii, parᘰiale sau în întregime, a unei clူdiri existente, noua clူdire va respecta amprenta la sol, 
înူlᘰimea ᗰi conformaᘰia volumetricူ a clူdirii, corpului de clူdire sau a elementelor constructive desfiinᘰate.

Pentru alte situaᘰii, se va elabora PUZ.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

În cazul înlocuirii, parᘰiale sau în întregime, a unei clူdiri existente, noua clူdire va respecta amprenta la sol, 
înူlᘰimea ᗰi conformaᘰia volumetricူ a clူdirii, corpului de clူdire sau a elementelor constructive desfiinᘰate.

Pentru alte situaᘰii, se va elabora PUZ.
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UTR  Ansamblul locuinᘰelor colective – Aleea ᗠelimbူr

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona de referinᘰူ care stူ la baza delimitူrii prezentei UTR este definitူ de o porᘰiune a 
ᘰesutul urban rezidenᘰial constituit în perioada postbelicူ (anii 1960 - 1970) în ceea ce avea 
sူ devinူ cartierul de locuinᘰe colective Hipodrom I. Ansamblul de locuinᘰe colective 
prezintူ o configuraᘰie urbanisticူ de excepᘰie, menitူ sူ asigure o relaᘰie avantajoasူ a 
locuinᘰelor cu coridorul verde al pârâului ᗰi cu peisajul care se deschide spre sud. Alte 
elemente valoroase sunt date de grူdinile largi dintre blocuri, de coerenᘰa arhitecturalူ a 
clူdirilor în cadrul ansamblului, precum ᗰi de sistemul de parcaje perimetrale care permite 
utilizarea exclusiv pietonalူ a spaᘰiilor aferente locuinᘰelor. Valoarea de excepᘰie 
arhitecturalူ ᗰi urbanisticူ la nivelul oraᗰului, precum ᗰi relevanᘰa marcူrii pozitive a unei 
etape specifice în evoluᘰia sa istoricူ creeazူ necesitatea unor reglementူri cu caracter 
protectiv.

Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU 
DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A 
VALORII CULTURALE, conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ 
Sibiu, se recomandူ instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ pentru prezenta UTR, 
ulterior aprobူrii PUG.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46;
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21;
PATJ Sibiu, 
Obiectivul 1 (D 1.2, 
M 1.2.1, M 1.2.3, M 
1.2.4)

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Reglementူrile pentru prezenta UTR nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau 
prin planuri urbanistice de detaliu. De la reglementူrile pentru prezenta UTR nu se pot 
acorda derogူri.

Pânူ la instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ, nu se permit modificူri ale limitei 
prezentei UTR. Dupူ instituirea statutului de Zonူ construitူ construitူ protejatူ, se permit 
modificူri ale limitei ZCP, numai pe baza de PUZCP aprobat conform legii.

Având în vedere faptul cူ lucrူrile de reabilitare energeticူ a faᘰadelor modificူ aspectul 
exterior al clူdirilor, fiind vizibile din exterior, acestea se vor executa numai pe baza ᗰi cu 
respectarea unei autorizaᘰii de construire. 

Se interzic lucrူri de reabilitare energeticူ limitate la o parte a clူdirii. Se vor autoriza 
numai lucrူri care trateazူ cel puᘰin o clူdire, în totalitate. 

Mူsurile de reabilitare, modernizare sau extindere a spaᘰiilor libere, a spaᘰiilor verzi, a 
sistemului de accese carosabile ᗰi pietonale ᗰi a sistemului de parcaje, se va face numai pe 
bazူ de PUZ . Teritoriul minim de reglementူri a PUZ este întreaga suprafaᘰူ a UTR.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Legea 50/1991, 
actualizatူ, Art. 11

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 47

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Modernizarea infrastructurii stradale ᗰi a reᘰelelor edilitare, inclusiv introducerea reᘰelelor de cablu în subteran.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Se recomandူ accesarea programelor de finanᘰare prin fonduri structurale pentru reabilitarea calitူᘰii locuirii în 
zonူ.

Reabilitarea termicူ ᗰi edilitarူ a clူdirilor de locuinᘰe colective precum ᗰi a spaᘰiilor interioare de folosinᘰူ 
comunူ, la nivel de UTR sau de cartier. 
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Aplicarea unui strat vegetal (iarbူ, gazon, flori ᗰi arbuᗰti, cu stratificaᘰia de protecᘰie necesarူ) pe terasele 
clူdirilor de locuinᘰe colective, având în vedere beneficiile economice (izolare termicူ cu pânူ la 60% mai bunူ 
a teraselor) ecologice (creᗰeterea procentului de suprafeᘰe înverzite în cartiere) ᗰi de confort (izolare fonicူ a 
locuinᘰelor de la ultimul etaj). Se recomandူ includerea acestei mူsuri în programul de reabilitare termicူ a 
clူdirilor, cu facilitူᘰile aferente.

Plantarea ᗰi amenajarea spaᘰiilor verzi din Valea Sူpunului, conform unui proiect de ansamblu la nivelul 
întregului parcurs al pârâului prin cartier.
Îndepူrtarea garajelor individuale existente ᗰi înlocuirea lor cu parcaje la sol sau parcaje colective de cartier.

Realizarea de parcaje colective de cartier, în vederea ameliorူrii capacitူᘰii de stocare a autovehiculelor ᗰi 
eliberူrii spaᘰiilor libere pentru amenajarea de spaᘰii verzi sau echipamente publice necesare. Amplasament 
propus: terenul liber riveran strူzii Rahovei, la estul ansamblului rezidenᘰial Electrica sau prin înlocuirea 
centralei termice învecinate. Se recomandူ realizarea parcajelor cu douူ niveluri, dintre care unul semiîngropat 
(vezi schema anexatူ).

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.
Funcᘰiuni aferente echiparii tehnico-edilitare.
Strူzi, alei pietonale, accese, parcaje la sol (exclus garaje individuale), parcaje colective, spaᘰii verzi, locuri de 
joacူ, amenajူri ale spaᘰiului public, grူdini de folosinᘰူ individualူ în jurul clူdirilor de locuinᘰe. 

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admit reparaᘰii ᗰi modificူri interioare ale locuinᘰelor existente, cu condiᘰia ca acestea sူ se menᘰinူ în 
interiorul volumului existent al clူdirii ᗰi sူ nu aducူ modificူri imaginii exterioare a clူdirii.

Se admit urmူtoarele servicii profesionale prin schimbarea destinaᘰiei apartamentelor situate numai la parterul 
clူdirilor ᗰi care vor utiliza în mod obligatoriu accesul locatarilor: cabinete medicale individuale, cabinete de 
medicinူ veterinarူ, cabinete individuale de avocaturူ ᗰi asistenᘰူ juridicူ, cabinete individuale de contabilitate, 
birouri ᗰi ateliere de proiectare ᗰi design, birouri individuale de consultanᘰူ. 

Se admite construirea de echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe, dar numai pe bazူ de PUZ, 
aprobat conform legii.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise mansardarea, supraetajarea ᗰi extinderea construcᘰiilor de locuinᘰe existente. 

Este interzisူ construirea de locuinᘰe noi. 

Este interzisူ construirea de garaje individuale.

Este interzisူ practicarea de accese suplimentare în clူdirile de locuinᘰe colective.

Este interzisူ construirea de balcoane sau extinderea locuinᘰelor existente în afara volumului iniᘰial al clူdirii.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se interzic operaᘰiunile de parcelare, reparcelare sau divizare a domeniului public.
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5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Nu existူ parcelar.  Amplasarea parcajelor, amenajarea ᗰi mobilarea urbanူ a spaᘰiilor libere se va face în urma 
aprobူrii PUZ, pe baza reglementူrilor acestuia.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Nu existူ parcelar.  Amplasarea parcajelor, amenajarea ᗰi mobilarea urbanူ a spaᘰiilor libere se va face în urma 
aprobူrii PUZ, pe baza reglementူrilor acestuia.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Nu existူ parcelar.  Amplasarea parcajelor, amenajarea ᗰi mobilarea urbanူ a spaᘰiilor libere se va face în urma 
aprobူrii PUZ, pe baza reglementူrilor acestuia.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Se recomandူ realizarea de parcaje colective cu douူ niveluri, dintre care unul semiîngropat.

Este interzisူ amplasarea parcajelor la sol la o distanᘰူ mai micူ decât 10 m faᘰူ de ferestrele locuinᘰelor, cf. 
Ordinului 536/1997, Art. 3.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Pentru construcᘰii tehnico – edilitare, conform exigenᘰelor specifice.

Pentru parcaje colective, se recomandူ maxim douူ niveluri supraterane, cu o înူlᘰime liberူ de 2,25 m.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Se va urmူri pူstrarea calitူᘰilor arhitecturale iniᘰiale ale clူdirilor, respectiv refacerea acestora în situaᘰiile în 
care au fost afectate de intervenᘰii ulterioare. 

Se interzice acoperirea clူdirilor cu acoperiᗰuri înclinate tip ᗰarpantူ sau cu acoperitori plane vizibile din spaᘰiul 
public.

Toate intervenᘰiile cu impact asupra aspectului faᘰadelor (schimbူri ale tâmplူriilor ferestrelor, termoizolaᘰii 
exterioare, centrale termice sau instalaᘰii de climatizare etc) vor avea la bazူ studii de faᘰadူ, la nivelul întregii 
clူdiri sau a întregii zone.

Lucrူrile care aduc modificူri asupra aspectului faᘰadelor se vor realiza pe baza studiului de faᘰadူ ᗰi a unui 
proiect tehnic unitar la nivelul întregii clူdiri sau subzone.

Nu se admit modificူri locale ale faᘰadelor, altele decât cele care au ca scop îndepူrtarea unor intervenᘰii 
ulterioare: mansardူri, închideri ale balcoanelor, schimbူri ale tâmplူriilor ferestrelor, termoizolaᘰii exterioare, 
jaluzele exterioare, centrale termice sau instalaᘰii de climatizare etc.

Se interzice închiderea balcoanelor, construirea de balcoane noi sau extinderi ale apartamentelor in afara 
volumului iniᘰial al clူdirii.

Se interzice modificarea parapeᘰilor balcoanelor. 

Se interzice practicarea de goluri suplimentare în faᘰade.

Se interzic lucrူri de naturူ a modifica proporᘰiile sau dimensiunile golurilor în faᘰade.

La înlocuirea tâmplူriilor ferestrelor de la locuinᘰe se vor pူstra partiᘰiile iniᘰiale ale ferestrelor ᗰi dimensiunile 
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elementelor componente ale tâmplူriei. 

În cazul termoizolူrii exterioare sau a renovူrii faᘰadelor se vor utiliza finisaje similare celor iniᘰiale. 

Se va pူstra sau, dupူ caz, se va reface cromatica iniᘰialူ a faᘰadelor. 

Serviciile profesionale aflate la parterul clူdirilor de locuinᘰe colective vor putea fi marcate prin plူci metalice 
gravate cu dimensiunea maximူ de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la intrူrile existente. 

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Se interzice dispunerea antenelor, cablurilor de date sau a instalaᘰiilor de climatizare în poziᘰii vizibile din spaᘰiul 
public.
Se recomandူ soluᘰii de termoficare colective: reabilitarea centralelor termice de cartier, instalarea de centrale 
termice la nivel de clူdire. 

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta minimum trei arbori, din 
specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat, la o distanᘰူ maximူ de 100 m de poziᘰia arborelui tူiat.

Se interzice ocuparea spaᘰiilor verzi existente cu locuri de parcare. În situaᘰiile realizူrii parcajelor colective, 
suprafeᘰele din jur vor fi amenajate ca spaᘰii verzi.

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

Se interzice amplasarea de panouri publicitare ᗰi indicatoare, altele decât cele rutiere sau cele care servesc 
informူrii publice.
Autorizarea amplasူrii chioᗰcurilor de difuzare a presei se va face în urma aprobူrii PUZ, pe baza 
reglementူrilor acestuia.

14. ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirile grူdinilor din jurul clူdirilor de locuinᘰe colective vor fi realizate din gard viu.
Se recomandူ delimitarea parcajelor la sol prin garduri vii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Nu existူ parcelar.  Amplasarea parcajelor, amenajarea ᗰi mobilarea urbanူ a spaᘰiilor libere se va face în urma 
aprobူrii PUZ, pe baza reglementူrilor acestuia.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Nu existူ parcelar.  Amplasarea parcajelor, amenajarea ᗰi mobilarea urbanူ a spaᘰiilor libere se va face în urma 
aprobူrii PUZ, pe baza reglementူrilor acestuia.
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UTR  Ansamblul locuinᘰelor colective - Mihai Viteazu

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona istoricူ de referinᘰူ care stူ la baza delimitူrii prezentei UTR este definitူ de o 
porᘰiune a ᘰesutul urban rezidenᘰial constituit în perioada postbelicူ (anii 1960 -1970) 
format din locuinᘰe colective înalte, într-o soluᘰie urbanisticူ de calitate relativ ridicatူ, 
menitူ sူ mobileze o axူ principalူ a schemei radial-concentrice din sud-estul oraᗰului.
Alူturi de calitူᘰile urbanistice ᗰi arhitecturale ale ansamblului se remarcူ rolul de axူ  
centralူ cu caracter comercial al bulevardului ᗰi potenᘰialul dat de spaᘰiile verzi aflate pe 
cele douူ laturi. Valoarea de raritate calitativူ la nivelul oraᗰului ᗰi relevanᘰa marcူrii
pozitive a unei etape specifice în evoluᘰia sa istoricူ creeazူ necesitatea unor reglementူri 
cu caracter protectiv.

Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU 
DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A 
VALORII CULTURALE, conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ 
Sibiu, se recomandူ instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ pentru prezenta UTR, 
ulterior aprobူrii PUG.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46;
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21;
PATJ Sibiu, 
Obiectivul 1 (D 1.2, 
M 1.2.1, M 1.2.3, M 
1.2.4)

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Reglementူrile pentru prezenta UTR nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau 
prin planuri urbanistice de detaliu. De la reglementူrile pentru prezenta UTR nu se pot 
acorda derogူri.

Pânူ la instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ, nu se permit modificူri ale limitei 
prezentei UTR. Dupူ instituirea statutului de Zonူ construitူ construitူ protejatူ, se permit 
modificူri ale limitei ZCP, numai pe baza de PUZCP aprobat conform legii.

Având în vedere faptul cူ lucrူrile de reabilitare energeticူ a faᘰadelor modificူ aspectul 
exterior al clူdirilor, fiind vizibile din exterior, acestea se vor executa numai pe baza ᗰi cu 
respectarea unei autorizaᘰii de construire. 

Se interzic lucrူri de reabilitare energeticူ limitate la o parte a clူdirii. Se vor autoriza 
numai lucrူri care trateazူ cel puᘰin o clူdire, în totalitate. 

Mူsurile de reabilitare, modernizare sau extindere a spaᘰiilor libere, a spaᘰiilor verzi, a 
sistemului de accese carosabile ᗰi pietonale ᗰi a sistemului de parcaje, se va face numai pe 
bazူ de PUZ. Teritoriul minim de reglementူri a PUZ este întreaga suprafaᘰူ a UTR.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Legea 50/1991, 
actualizatူ, Art. 11

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 47

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Modernizarea infrastructurii stradale ᗰi a reᘰelelor edilitare, inclusiv introducerea reᘰelelor de cablu în subteran.

Plantarea ᗰi amenajarea fâᗰiei verzi de pe latura vesticူ a bulevardului sub forma unui spaᘰiu verde de 
promenadူ.

Plantarea fâᗰiei mediene a bulevardului cu arbori.
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C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Se recomandူ accesarea programelor de finanᘰare prin fonduri structurale pentru reabilitarea calitူᘰii locuirii în 
zonူ.

Reabilitarea termicူ ᗰi edilitarူ a clူdirilor de locuinᘰe colective precum ᗰi a spaᘰiilor interioare de folosinᘰူ 
comunူ, la nivel de UTR sau de cartier. 

Aplicarea unui strat vegetal (iarbူ, gazon, flori ᗰi arbuᗰti, cu stratificaᘰia de protecᘰie necesarူ) pe terasele 
clူdirilor de locuinᘰe colective, având în vedere beneficiile economice (izolare termicူ cu pânူ la 60% mai bunူ 
a teraselor) ecologice (creᗰeterea procentului de suprafeᘰe înverzite în cartiere) ᗰi de confort (izolare fonicူ a 
locuinᘰelor de la ultimul etaj). Se recomandူ includerea acestei mူsuri în programul de reabilitare termicူ a 
clူdirilor, cu facilitူᘰile aferente.

Realizarea de parcaje colective de cartier, în vederea ameliorူrii capacitူᘰii de stocare a autovehiculelor ᗰi 
eliberူrii spaᘰiilor libere pentru amenajarea de spaᘰii verzi sau echipamente publice necesare. Amplasament 
propus: curᘰile de pe latura de vest a bd. Mihai Viteazu. Se recomandူ realizarea parcajelor cu douူ niveluri, 
dintre care unul semiîngropat (vezi schema anexatူ).

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.
Funcᘰiuni aferente echiparii tehnico-edilitare.
Strူzi, alei pietonale, accese, parcaje la sol (exclus garaje individuale), parcaje colective, spaᘰii verzi, locuri de 
joacူ, amenajူri ale spaᘰiului public, grူdini de folosinᘰူ individualူ în jurul clူdirilor de locuinᘰe. 

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admit reparaᘰii ᗰi modificူri interioare ale locuinᘰelor existente, cu condiᘰia ca acestea sူ se menᘰinူ în 
interiorul volumului existent al clူdirii ᗰi sူ nu aducူ modificူri imaginii exterioare a clူdirii.

Se admit servicii aferente zonelor de locuinᘰe ᗰi funcᘰiuni comerciale numai la parterul clူdirilor de locuinᘰe în 
spaᘰiile special destinate acestora prin proiectul iniᘰial.

Se admit urmူtoarele servicii profesionale prin schimbarea destinaᘰiei apartamentelor situate numai la parterul 
clူdirilor ᗰi care vor utiliza în mod obligatoriu accesul locatarilor: cabinete medicale individuale, cabinete de 
medicinူ veterinarူ, cabinete individuale de avocaturူ ᗰi asistenᘰူ juridicူ, cabinete individuale de contabilitate, 
birouri ᗰi ateliere de proiectare ᗰi design, birouri individuale de consultanᘰူ. 

Se admite construirea de echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe, dar numai pe bazူ de PUZ , 
aprobat conform legii.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise mansardarea, supraetajarea ᗰi extinderea construcᘰiilor de locuinᘰe existente. 

Este interzisူ construirea de locuinᘰe noi. 

Este interzisူ construirea de garaje individuale.

Este interzisူ practicarea de accese suplimentare în clူdirile de locuinᘰe colective.

Este interzisူ construirea de balcoane sau extinderea locuinᘰelor existente în afara volumului iniᘰial al clူdirii.
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SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se interzic operaᘰiunile de parcelare, reparcelare sau divizare a domeniului public.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Nu existူ parcelar.  Amplasarea parcajelor, amenajarea ᗰi mobilarea urbanူ a spaᘰiilor libere se va face în urma 
aprobူrii PUZ, pe baza reglementူrilor acestuia.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Nu existူ parcelar.  Amplasarea parcajelor, amenajarea ᗰi mobilarea urbanူ a spaᘰiilor libere se va face în urma 
aprobူrii PUZ, pe baza reglementူrilor acestuia.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Nu existူ parcelar.  Amplasarea parcajelor, amenajarea ᗰi mobilarea urbanူ a spaᘰiilor libere se va face în urma 
aprobူrii PUZ, pe baza reglementူrilor acestuia.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.
Se recomandူ reabilitarea ᗰi eficientizarea aleilor de acces carosabil, la nivel de cartier.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Se recomandူ realizarea de studii de optimizare ᗰi eficientizare a sistemului de circulaᘰie ᗰi parcူri la nivel de 
UTR ᗰi cartier. Se recomandူ realizarea de parcaje colective cu douူ niveluri, dintre care unul semiîngropat 
(vezi schema anexatူ).

Este interzisူ amplasarea parcajelor la sol la o distanᘰူ mai micူ decât 10 m faᘰူ de ferestrele locuinᘰelor, cf. 
Ordinului 536/1997, Art. 3.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Sunt interzise mansardarea sau supraetajarea clူdirilor de locuinᘰe existente.

Pentru construcᘰii tehnico – edilitare, conform exigenᘰelor specifice.

Pentru parcaje colective, se recomandူ maxim douူ niveluri supraterane, cu o înူlᘰime liberူ de 2,25 m.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Se va urmူri pူstrarea calitူᘰilor arhitecturale iniᘰiale ale clူdirilor, respectiv refacerea acestora în situaᘰiile în 
care au fost afectate de intervenᘰii ulterioare. 

Se interzice acoperirea clူdirilor cu acoperiᗰuri înclinate tip ᗰarpantူ sau cu acoperitori plane vizibile din spaᘰiul 
public.

Toate intervenᘰiile cu impact asupra aspectului faᘰadelor (schimbူri ale tâmplူriilor ferestrelor, termoizolaᘰii 
exterioare, centrale termice sau instalaᘰii de climatizare etc) vor avea la bazူ studii de faᘰadူ, la nivelul întregii 
clူdiri sau a întregii zone.

Lucrူrile care aduc modificူri asupra aspectului faᘰadelor se vor realiza pe baza studiului de faᘰadူ ᗰi a unui 
proiect tehnic unitar la nivelul întregii clူdiri sau subzone.

Nu se admit modificူri locale ale faᘰadelor, altele decât cele care au ca scop îndepူrtarea unor intervenᘰii 
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ulterioare: mansardူri, închideri ale balcoanelor, schimbူri ale tâmplူriilor ferestrelor, termoizolaᘰii exterioare, 
jaluzele exterioare, centrale termice sau instalaᘰii de climatizare etc.

Se interzice închiderea balcoanelor, construirea de balcoane noi sau extinderi ale apartamentelor in afara 
volumului iniᘰial al clူdirii.

Se interzice modificarea parapeᘰilor balcoanelor. 

Se interzice practicarea de goluri suplimentare în faᘰade.

Se interzic lucrူri de naturူ a modifica proporᘰiile sau dimensiunile golurilor în faᘰade.

La înlocuirea tâmplူriilor ferestrelor de la locuinᘰe se vor pူstra partiᘰiile iniᘰiale ale ferestrelor ᗰi dimensiunile 
elementelor componente ale tâmplူriei. 

În cazul termoizolူrii exterioare sau a renovူrii faᘰadelor se vor utiliza finisaje similare celor iniᘰiale. 

Se va pူstra sau, dupူ caz, se va reface cromatica iniᘰialူ a faᘰadelor. 

Serviciile profesionale aflate la parterul clူdirilor de locuinᘰe colective vor putea fi marcate prin plူci metalice 
gravate cu dimensiunea maximူ de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la intrူrile existente. 

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Se interzice dispunerea antenelor, cablurilor de date sau a instalaᘰiilor de climatizare în poziᘰii vizibile din spaᘰiul 
public.
Se recomandူ soluᘰii de termoficare colective: reabilitarea centralelor termice de cartier, instalarea de centrale 
termice la nivel de clူdire. 

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta minimum trei arbori, din 
specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat, la o distanᘰူ maximူ de 100 m de poziᘰia arborelui tူiat.

Se interzice ocuparea spaᘰiilor verzi existente cu locuri de parcare. În situaᘰiile realizူrii parcajelor colective, 
suprafeᘰele din jur vor fi amenajate ca spaᘰii verzi.

Se interzice amplasarea de panouri publicitare ᗰi indicatoare, altele decât cele rutiere sau cele care servesc 
informူrii publice.
Autorizarea amplasူrii chioᗰcurilor de difuzare a presei se va face numai pe bazူ de PUZ sau PUZCP.

14. ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirile grူdinilor din jurul clူdirilor de locuinᘰe colective vor fi realizate din gard viu.

Se recomandူ delimitarea parcajelor la sol prin garduri vii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Nu existူ parcelar.  Amplasarea parcajelor, amenajarea ᗰi mobilarea urbanူ a spaᘰiilor libere se va face în urma 
aprobူrii PUZ, pe baza reglementူrilor acestuia.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Nu existူ parcelar.  Amplasarea parcajelor, amenajarea ᗰi mobilarea urbanူ a spaᘰiilor libere se va face în urma 
aprobူrii PUZ, pe baza reglementူrilor acestuia.
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UTR  Ansamblul locuinᘰelor colective - strada ᗠtrandului

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona istoricူ de referinᘰူ care stူ la baza delimitူrii ZCP 20 este definitူ de ᘰesutul urban 
rezidenᘰial constituit în perioada postbelicူ în ceea ce avea sူ devinူ zona de locuinᘰe
colective ᗠtrand, format din locuinᘰe colective de mici dimensiuni, dispuse într-o configuraᘰie
urbanisticူ de calitate relativ ridicatူ. Alူturi de calitူᘰi spaᘰiale, de ordin urbanistic ᗰi 
arhitectural, se distinge o proporᘰie ridicatူ a spaᘰiilor verzi ᗰi o densitate de ocupare a 
terenului foarte bine echilibratူ. Valoarea de unicat urbanistic ᗰi arhitectural la nivelul 
oraᗰului, relevanᘰa marcူrii unei etape specifice în evoluᘰia sa istoricူ, precum ᗰi buna 
calitate a locuirii, creeazူ necesitatea unor reglementူri cu caracter protectiv.

Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU 
DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A 
VALORII CULTURALE, conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ 
Sibiu, se recomandူ instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ pentru prezenta UTR, 
ulterior aprobူrii PUG.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46;
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21;
PATJ Sibiu, 
Obiectivul 1 (D 1.2, 
M 1.2.1, M 1.2.3, M 
1.2.4)

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Reglementူrile pentru prezenta UTR nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau 
prin planuri urbanistice de detaliu. De la reglementူrile pentru prezenta UTR nu se pot 
acorda derogူri.

Pânူ la instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ, nu se permit modificူri ale limitei 
prezentei UTR. Dupူ instituirea statutului de Zonူ construitူ construitူ protejatူ, se permit 
modificူri ale limitei ZCP, numai pe baza de PUZCP aprobat conform legii.

Având în vedere faptul cူ lucrူrile de reabilitare energeticူ a faᘰadelor modificူ aspectul 
exterior al clူdirilor, fiind vizibile din exterior, acestea se vor executa numai pe baza ᗰi cu 
respectarea unei autorizaᘰii de construire. 

Se interzic lucrူri de reabilitare energeticူ limitate la o parte a clူdirii. Se vor autoriza 
numai lucrူri care trateazူ cel puᘰin o clူdire, în totalitate. 

Mူsurile de reabilitare, modernizare sau extindere a spaᘰiilor libere, a spaᘰiilor verzi, a 
sistemului de accese carosabile ᗰi pietonale ᗰi a sistemului de parcaje, se va face numai pe 
bazူ de PUZ. Teritoriul minim de reglementူri a PUZ este întreaga suprafaᘰူ a UTR.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Legea 50/1991, 
actualizatူ, Art. 11

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 47

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Modernizarea infrastructurii stradale ᗰi a reᘰelelor edilitare, inclusiv introducerea reᘰelelor de cablu în subteran.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Reabilitarea termicူ ᗰi edilitarူ a clူdirilor de locuinᘰe colective precum ᗰi a spaᘰiilor interioare de folosinᘰူ 
comunူ, la nivel de UTR sau de cartier. 
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SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.
Funcᘰiuni aferente echipူrii tehnico-edilitare.
Strူzi, alei pietonale, accese, parcaje la sol, spaᘰii verzi, locuri de joacူ, amenajူri ale spaᘰiului public, grူdini 
de folosinᘰူ privatူ în jurul clူdirilor de locuinᘰe. 

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admit reparaᘰii ᗰi modificူri interioare ale locuinᘰelor existente, cu condiᘰia ca acestea sူ se menᘰinူ în 
interiorul volumului existent al clူdirii ᗰi sူ nu aducူ modificူri imaginii exterioare a clူdirii.

Se admit urmူtoarele servicii profesionale prin conversia apartamentelor situate numai la parterul clူdirilor ᗰi 
care vor utiliza în mod obligatoriu accesul locatarilor: cabinete medicale individuale, cabinete de medicinူ 
veterinarူ, cabinete individuale de avocaturူ ᗰi asistenᘰူ juridicူ, cabinete individuale de contabilitate, birouri ᗰi 
ateliere de proiectare ᗰi design, birouri individuale de consultanᘰူ. 

Se admite construirea de garaje individuale, dar numai cu condiᘰia realizူrii acestora pe baza unui proiect unic 
care asigurူ coerenᘰa ᗰi unitatea constructivူ ᗰi arhitecturalူ, pe baza unei soluᘰii modulare. Autorizarea 
construirii garajelor se va face pe baza PUZ aprobat conform legii.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Este interzisူ construirea de locuinᘰe noi. 

Sunt interzise mansardarea sau supraetajarea clူdirilor de locuinᘰe existente.

Este interzisူ practicarea de accese suplimentare în clူdirile de locuinᘰe colective.

Este interzisူ construirea de balcoane sau extinderea locuinᘰelor existente în afara volumului iniᘰial al clူdirii.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

În cazul înlocuirii, parᘰiale sau în întregime, a unei clူdiri existente, noua clူdire va respecta amprenta la sol, 
înူlᘰimea ᗰi conformaᘰia volumetricူ a clူdirii, corpului de clူdire sau a elementelor constructive desfiinᘰate.

Pentru alte situaᘰii, se va elabora PUZ.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

În cazul înlocuirii, parᘰiale sau în întregime, a unei clူdiri existente, noua clူdire va respecta amprenta la sol, 
înူlᘰimea ᗰi conformaᘰia volumetricူ a clူdirii, corpului de clူdire sau a elementelor constructive desfiinᘰate. 

Pentru alte situaᘰii, se va elabora PUZ.
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7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

În cazul înlocuirii, parᘰiale sau în întregime, a unei clူdiri existente, noua clူdire va respecta amprenta la sol, 
înူlᘰimea ᗰi conformaᘰia volumetricူ a clူdirii, corpului de clူdire sau a elementelor constructive desfiinᘰate. 

Pentru alte situaᘰii, se va elabora PUZ.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

Se recomandူ reabilitarea ᗰi eficientizarea aleilor de acces carosabil, la nivel de UTR.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Se interzice utilizarea grူdinilor de aliniament (aflate între trotuar ᗰi clူdiri) pentru staᘰionarea autovehiculelor.

Este interzisူ amplasarea parcajelor la sol la o distanᘰူ mai micူ decât 10 m faᘰူ de ferestrele locuinᘰelor, cf. 
Ordinului 536/1997, Art. 3.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

În cazul înlocuirii, parᘰiale sau în întregime, a unei clူdiri existente, noua clူdire va respecta amprenta la sol, 
înူlᘰimea ᗰi conformaᘰia volumetricူ a clူdirii, corpului de clူdire sau a elementelor constructive desfiinᘰate. 

Pentru construcᘰii tehnico – edilitare, conform exigenᘰelor specifice.

Pentru parcaje colective, se recomandူ maxim douူ niveluri supraterane, cu o înူlᘰime liberူ de 2,25 m.

Pentru alte situaᘰii, se va elabora PUZ.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Se va urmူri pူstrarea calitူᘰilor arhitecturale iniᘰiale ale clူdirilor, respectiv refacerea acestora în situaᘰiile în 
care au fost afectate de intervenᘰii ulterioare. 

Toate intervenᘰiile cu impact asupra aspectului faᘰadelor (schimbူri ale tâmplူriilor ferestrelor, termoizolaᘰii 
exterioare, centrale termice sau instalaᘰii de climatizare etc) vor avea la bazူ studii de faᘰadူ, la nivelul întregii 
clူdiri sau a întregii zone.

Lucrူrile care aduc modificူri asupra aspectului faᘰadelor se vor realiza pe baza studiului de faᘰadူ ᗰi a unui 
proiect tehnic unitar la nivelul întregii clူdiri sau subzone.

Nu se admit modificူri locale ale faᘰadelor, altele decât cele care au ca scop îndepူrtarea unor intervenᘰii 
ulterioare: mansardူri, închideri ale balcoanelor, schimbူri ale tâmplူriilor ferestrelor, termoizolaᘰii exterioare, 
jaluzele exterioare, centrale termice sau instalaᘰii de climatizare etc.

Se interzice închiderea balcoanelor, construirea de balcoane noi sau extinderi ale apartamentelor in afara 
volumului iniᘰial al clူdirii.

Se interzice modificarea parapeᘰilor balcoanelor. 

Se interzice practicarea de goluri suplimentare în faᘰade.

Se interzic lucrူri de naturူ a modifica proporᘰiile sau dimensiunile golurilor în faᘰade.

La înlocuirea tâmplူriilor ferestrelor de la locuinᘰe se vor pူstra partiᘰiile iniᘰiale ale ferestrelor ᗰi dimensiunile 
elementelor componente ale tâmplူriei. 

În cazul termoizolူrii exterioare sau a renovူrii faᘰadelor se vor utiliza finisaje similare celor iniᘰiale. 
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Se va pူstra sau, dupူ caz, se va reface cromatica iniᘰialူ a faᘰadelor. 

Serviciile profesionale aflate la parterul clူdirilor de locuinᘰe colective vor putea fi marcate prin plူci metalice 
gravate cu dimensiunea maximူ de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la intrူrile existente. 

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate construcᘰiile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Se interzice dispunerea antenelor, cablurilor de date sau a instalaᘰiilor de climatizare în poziᘰii vizibile din spaᘰiul 
public.
Se recomandူ soluᘰii de termoficare colective: reabilitarea centralelor termice de cartier, instalarea de centrale 
termice la nivel de clူdire sau ansamblu.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Amplasarea parcajelor, amenajarea ᗰi mobilarea urbanူ a spaᘰiilor libere se va face în urma aprobူrii PUZ, pe 
baza reglementူrilor acestuia.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta minimum trei arbori, din 
specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat, în interiorul prezentei UTR.

Se interzice ocuparea spaᘰiilor verzi existente cu locuri de parcare. 

Se interzice asfaltarea sau pavarea grူdinilor de aliniament în proporᘰie mai mare decât 25% din suprafaᘰူ.  

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

În cazul înlocuirii, parᘰiale sau în întregime, a unei clူdiri existente, noua clူdire va respecta amprenta la sol, 
înူlᘰimea ᗰi conformaᘰia volumetricူ a clူdirii, corpului de clူdire sau a elementelor constructive desfiinᘰate. 

Pentru alte situaᘰii, se va elabora PUZ.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

În cazul înlocuirii, parᘰiale sau în întregime, a unei clူdiri existente, noua clူdire va respecta amprenta la sol, 
înူlᘰimea ᗰi conformaᘰia volumetricူ a clူdirii, corpului de clူdire sau a elementelor constructive desfiinᘰate. 

Pentru alte situaᘰii, se va elabora PUZ.
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UTR  Arsenal – Steaua Roᗰie

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona istoricူ de referinᘰူ care stူ la baza delimitူrii prezentei UTR este formatူ din arealul 
aferent unitူᘰii funcᘰionale militare istorice, formate din spitalul garnizoanei (porᘰiunea
centralူ a UTR), arsenalul ᗰi depoul diviziei de artilerie (porᘰiunea sud-vesticူ) ᗰi depozitele, 
precum ᗰi magaziile comunale ᗰi ale armatei, astူzi unitatea industrialူ de confecᘰii.

Suprafeᘰele cu utilizare industrialူ sunt prevူzute spre restructurare, urmând a primi 
destinaᘰie rezidenᘰialူ ᗰi mixtူ. Spitalul militar îᗰi pူstreazူ destinaᘰia. Necesitatea 
dezvoltူrii urbanistice în termeni actuali impune conversia ansamblului arsenalului într-o 
unitate funcᘰionalူ cu valenᘰe de pol urban, în conjuncᘰie cu parcul Sub Arini învecinat la 
sud, precum ᗰi prin reabilitarea sau înlocuirea fondului construit aferent fabricii de confecᘰii 
cu un fond construit adecvat noilor funcᘰiuni ᗰi organizူrii ce va fi propusူ prin planul de 
restructurare urbanisticူ.

Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU 
DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A 
VALORII CULTURALE, conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ 
Sibiu, se recomandူ instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ pentru prezenta UTR, 
ulterior aprobူrii PUG.

Prezenta UTR este constituitူ din urmူtoarele subzone, delimitate conform PUG:
UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_a – Subzona riveranူ bulevardului Victoriei
UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_b – Subzona adiacentူ parcelarului rezidenᘰial
UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_c – Spitalul Militar

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46;
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21;
PATJ Sibiu, 
Obiectivul 1 (D 1.2, 
M 1.2.1, M 1.2.3, M 
1.2.4)

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Reglementူrile pentru prezenta UTR nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau 
prin planuri urbanistice de detaliu. De la reglementူrile pentru prezenta UTR nu se pot 
acorda derogူri.

Pânူ la instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ, nu se permit modificူri ale limitei 
prezentei UTR. Dupူ instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ, se permit modificူri 
ale limitei ZCP, numai pe baza de PUZCP aprobat conform legii.

În interiorul subzonelor UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_a ᗰi UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_b, 
autorizarea construirii de corpuri de clူdire noi sau de extindere, supraetajare sau 
mansardare a clူdirilor existente, se va face numai pe baza de PUZ, aprobat conform legii. 

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 47

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Modernizarea strူzii Munteniei, realizarea legူturii cu strada Th. Neculuᘰူ, realinierea frontului parcelei 
Mondostar la strada Munteniei.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

În cadrul operaᘰiunii de restructurare a zonei, se recomandူ rezervarea unei suprafeᘰe cu destinaᘰia Funcᘰiuni 
de învူᘰူmânt, pentru realizarea unui liceu sau a unei ᗰcoli generale (vezi Memoriul General al PUG). 
Precizarea amplasamentului se va face pe bazူ de PUZ. 

Este propusူ spre clasare clူdirea fostului arsenal, situatူ pe aliniamentul bd. Victoriei, cf. legii 422/2001.
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Este propusူ spre clasare clူdirea principalူ a Spitalului Militar, situatူ pe aliniamentul bd. Victoriei.

Întregirea plantaᘰiei de aliniament pe bulevardul Victoriei.

Organizarea unui concurs de soluᘰii pentru stabilirea organizူrii urbanistice a zonei ca punct de plecare pentru 
PUZ.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_a
Locuinᘰe, funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, 
funcᘰiuni de cult, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni de turism cu 
caracter intraurban, funcᘰiuni aferente echipူrii tehnico-edilitare, servicii aferente zonelor de locuinᘰe, 
echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.
Parterul clူdirilor, în zona de contact cu strada, va fi ocupat în mod obligatoriu de utilizူri diferite de cea de 
locuire. 

UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_b
Locuinᘰe.
Funcᘰiuni de învူᘰူmânt.

UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_c
Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiᘰiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiᘰiilor de autorizare a 
construcᘰiilor cu caracter militar.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_a
Se recomandူ ca faᘰadele orientate spre Calea Victoriei sူ conᘰinူ la parter funcᘰiuni de interes public cu acces 
direct.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se admit operaᘰiuni de divizare, parcelare, reparcelare sau comasare a parcelelor, dar numai prin intermediul 
PUZCP aprobat conform legii. Se va asigura respectarea capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii, 
a servituᘰilor stabilite prin PUG ᗰi a legislaᘰiei în vigoare.

Este obligatorrie realinierea parcelelor riverane la strada Munteniei. Prin realiniere, aliniamentul se va retrage cu 
5 m, mူsurat de la poziᘰia iniᘰialူ, în vederea modernizူrii ᗰi extinderii amprizei stradale. 
Autorizaᘰia va putea fi condiᘰionatူ de efectuarea dezmembrူrilor pentru realizarea sistematizူrilor stradale ᗰi a 
realinierilor stradale. Parcele rezultate si destinate realinierilor, cuprinse între aliniamentul vechi ᗰi cel retras, vor 
trece în proprietate publicူ gratuitူ sau în caz contrar vor fi grevate de o interdicᘰie definitivူ de construire cu 
excepᘰia lucrူrilor de interes ᗰi/sau utilitate publicူ.
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5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_a
Clူdirile se vor amplasa pe aliniament.

UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_b
Se va stabili prin PUZ. Se va considera aliniamentul rezultat în urma lူrgirii amprizei strူzii Munteniei.

UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_c
Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiᘰiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiᘰiilor de autorizare a 
construcᘰiilor cu caracter militar.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Se va stabili prin PUZ.

UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_c
Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiᘰiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiᘰiilor de autorizare a 
construcᘰiilor cu caracter militar.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Se va stabili prin PUZ.

UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_c
Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiᘰiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiᘰiilor de autorizare a 
construcᘰiilor cu caracter militar.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staᘰionarea autovehiculelor se va face exclusiv pe suprafeᘰele parcelelor, în afara spaᘰiului public.

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

Se recomandူ gararea subteranူ a vehiculelor.

Este interzisူ amplasarea parcajelor la sol la o distanᘰူ mai micူ decât 10 m faᘰူ de ferestrele locuinᘰelor, cf. 
Ordinului 536/1997, Art. 3.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_a
Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. 
Nu se admit demisoluri orientate spre Calea Victoriei.
Regimul minim de înူlᘰime admis pentru corpurile de clူdire noi amplasate pe aliniament este P+3. 
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UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_b
Regimul de înူlᘰime maxim admis este de trei niveluri supraterane. Suplimentar, se admite un nivel retras sau o 
mansardူ, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre urmူtoarele 
configuraᘰii:  P+2+R, P+2+M, D+P+1+R, D+P+1+M (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, M –
mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 

UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_c
Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiᘰiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiᘰiilor de autorizare a 
construcᘰiilor cu caracter militar.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura ᗰi amenajarea spaᘰiilor publice vor fi de facturူ contemporanူ, vor reflecta poziᘰia ᗰi rolul central al 
zonei. Aspectul clူdirilor va fi astfel controlat, încât sူ pူstreze nivelul de calitate artisticူ ᗰi tehnicူ relativူ
manifestatူ în clူdirile spitalului militar, halele arsenalului aliniate la bd. Victoriei, precum ᗰi a ᘰesutului urban 
învecinat la nord-est ᗰi sud-vest. 
Tipul acoperirii poate varia de la ᗰarpante cu panta de 50grd pana la ᗰarpante cu pantူ micူ, ascunse dupူ atic 
sau chiar acoperiri în terasူ, cromatica ᗰi limbajul stilistic pentru clူdiri noi vor fi contemporane, discrete ᗰi 
adecvate contextului elevat, intervenᘰia asupra, extinderea sau reabilitarea clူdirilor existente fiind necesar a fi 
executatူ urmူrind principiile specifice restaurူrii componentelor de patrimoniu cultural.
Orientarea clူdirilor se va face cu o faᘰada principalူ spre stradူ sau spre spaᘰiile publice interioare 
ansamblului, fူrူ a oferi faᘰade de calitate inferioarူ privirii din spaᘰii publice.

Nu se admite imitarea stilurilor arhitecturale istorice.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi îngropate sau înzidite în construcᘰie. 

Se interzice dispunerea antenelor, cablurilor de date sau a instalaᘰiilor de climatizare în poziᘰii vizibile din spaᘰiul 
public.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se recomandူ reabilitarea ᗰi punerea în valoare a grူdinii Spitalului Militar.
Se recomandူ pူstrarea vegetaᘰiei înalte mature, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.  

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

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

Se vor asigura spaᘰii verzi de folosinᘰူ comunူ dupူ cum urmeazူ:

UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_a
Se vor asigura spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ  în proporᘰie minimူ de 10% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) la nivel de parcelူ, dar nu mai puᘰin decât 5% din Aria desfူᗰuratူ construitူ totalူ la nivel 
de parcelူ. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ nu pot include în acest sens grူdinile de folosinᘰူ privatူ 
aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de depozitare a deᗰeurilor 
gospodူreᗰti. 

Se recomandူ realizarea de grူdini de folosinᘰူ privatူ, de preferinᘰူ în dreptul apartamentelor de la parterul 
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clူdirilor.

UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_b
Se vor asigura spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ  în proporᘰie minimူ de 10% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) la nivel de parcelူ. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ nu pot include în acest sens grူdinile 
de folosinᘰူ privatူ aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de depozitare 
a deᗰeurilor gospodူreᗰti. 

Se recomandူ realizarea de grူdini de folosinᘰူ privatူ, de preferinᘰူ în dreptul apartamentelor de la parterul 
clူdirilor.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

La calculul indicilor urbanistici se considerူ parcela construibilူ rezultatူ în urma realizူrii operaᘰiunii de 
realiniere, dacူ aceasta este obligatorie. 

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_a
Se admite un POT maxim de 40%.

UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_b
Se admite un POT maxim de 30%.

UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_c
Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiᘰiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiᘰiilor de autorizare a 
construcᘰiilor cu caracter militar.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_a
Se admite un CUT maxim de1,8.

UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_b
Se admite un CUT maxim de 0,9.

UTR Arsenal - Steaua Roᗰie_c
Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiᘰiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiᘰiilor de autorizare a 
construcᘰiilor cu caracter militar.
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UTR  Balanᘰa

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Dezvoltarea zonei Balanᘰa constituie un obiectiv strategic ᗰi prioritar al dezvoltူrii municipiului Sibiu. Prin 
restructurarea fostei platforme industriale se urmူresc efecte de impulsionare a dezvoltူrii atât la nivelul local 
al cartierelor Lupeni – Lazaret, cât ᗰi la nivelul de ansamblu al municipiului:

- echilibrarea deficitului de oferte de locuri de muncူ ᗰi de oferte de servicii ᗰi echipamente publice la 
nivelul cartierelor limitrofe prin consolidarea unui nucleu de activitူᘰi terᘰiare (centru de cartier);
- completarea ᗰi diversificarea ofertei de locuinᘰe de calitate în interiorul oraᗰului, într-o zonူ cu o 
îndelungatူ tradiᘰie rezidenᘰialူ;
- crearea unei reᘰele de spaᘰii publice (piaᘰူ urbanူ, scuar verde, locuri de joacူ etc) cu rol simbolic de 
centru de cartier,  în condiᘰiile unui deficit absolut de spaᘰii publice pietonale la nivelul întregii zone 
estice a oraᗰului;
- optimizarea schemei locale de circulaᘰie; 
- crearea unui pol de atracᘰie la nivelul întregului municipiu în prelungirea axei centrale (Parcul Sub 
Arini – Universitate – Piaᘰa Unirii – bd. Corneliu Coposu – Garူ – Balanᘰa - Guᗰteriᘰa) ᗰi scoaterea 
cartierelor estice din izolare;
- valorificarea elementelor de patrimoniu industrial ᗰi extinderea circuitului cultural ᗰi turistic al oraᗰului 
spre est, cu finalitate în zona naturalူ protejatူ Guᗰteriᘰa. 

Pentru UTR Balanᘰa se instituie obligativitatea întocmirii PUZ pentru întregul UTR, în vederea asigurူrii unei 
restructurူri coerente ᗰi funcᘰionale a fostei platforme industriale. Dupူ aprobarea PUZ, construirea 
obiectivelor propuse poate fi realizatူ în etape.

În interiorul UTR Balanta se considerူ urmူtoarele subunitူᘰi de referinᘰူ, delimitate cf. PUG:

UTR Balanᘰa_a – zonူ cu caracter de centru de cartier 
UTR Balanᘰa_b – zonူ mixtူ
UTR Balanᘰa_c – zonူ rezidenᘰialူ
UTR Balanᘰa_d – spaᘰii publice ᗰi spaᘰii verzi

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Pentru intervenᘰii cu efecte importante asupra organizူrii parcelei sau funcᘰionူrii zonei se 
va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. La elaborarea PUZ se vor respecta 
urmူtoarele condiᘰii:

• teritoriul minim care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal 
este UTR Balanᘰa, delimitatူ cf. PUG.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publicူ stabilite prin 
PUG ᗰi RLU  pentru zona în cauzူ (Secᘰiunea 1, pct. B) mူsurile ᗰi 
recomandူrile PUG ᗰi RLU (Secᘰiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publicူ 
apူrute ulterior elaborူrii PUG, precum ᗰi alte dotူri de interes public care se 
dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public 
vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate

• obligativitatea ilustrူrii propunerilor PUZ prin simulူri tridimensionale ᗰi 
machete

Dupူ aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrူrile 
de construire pe baza PUZ, dupူ caz.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 
313, 32, 47

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46
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Eliberarea autorizaᘰiilor de construire se va condiᘰiona prin efectuarea în prealabil a unui 
studiu de investigare ᗰi evaluare a poluူrii solului ᗰi subsolului în urma activitူᘰilor cu 
caracter industrial, cf. HG 1408/2007, ᗰi prin asigurarea mူsurilor ᗰi responsabilitူᘰilor de 
remediere a caltူᘰii solului ᗰi subsolului ᗰi de reconstrucᘰie ecologicူ, dupူ caz.

Subzona UTR Balanᘰa_d are utilizarea Zonူ verde cu rol de agrement. Aceastူ utilizare
este definitivူ ᗰi nu poate fi modificatူ.

HG 1408/2007, Art. 
6

Ordonanᘰa de 
urgenᘰူ 195/2005, 
aprobatူ de legea 
265/2006, 
actualizatူ, Art. 71

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Lူrgirea amprizei strူzilor, cf. PUG.

Realizarea strူzilor, a infrastructurii edilitare, a dotူrilor ᗰi echipamentelor publice ᗰi a spaᘰiilor publice propuse 
prin PUG ᗰi PUZ.

Modernizarea infrastructurii edilitare ᗰi a strူzilor existente, introducerea pistelor pentru bicicliᗰti pe strူzile 
principale.

Trecerea în domeniul public a suprafeᘰei din zona intersecᘰiei str. Lazaretului - Calea Guᗰteriᘰei, în vederea 
desfiinᘰူrii construcᘰiilor existente între cele douူ strူzi ᗰi fosta incintူ industrialူ ᗰi amenajူrii unui spaᘰiu 
public pietonal cu caracter de piaᘰူ urbanူ sau scuar. 

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Sunt propuse spre clasare, cf. planᗰei de reglementူri urbanistice aferente PUG, cf. legii 422/2001:
• pavilionul administrativ al unitူᘰii industriale Balanᘰa amplasat la intersecᘰia str. Lazaretului ᗰi Calea 

Guᗰteriᘰei. 

Se recomandူ organizarea unui concurs de soluᘰii supervizat de administraᘰia publicူ, de Ordinul Arhitecᘰilor 
din România ᗰi de Registrul Urbaniᗰtilor din România, ca punct de plecare pentru PUZ.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

UTR Balanᘰa_a – zonူ cu caracter de centru de cartier 
Funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, funcᘰiuni de 
culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban, funcᘰiuni 
aferente infrastructurii de transport public, locuinᘰe, servicii aferente zonelor de locuinᘰe (servicii de proximitate), 
echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe, parcaje publice multietajate supraterane sau subterane.

Clူdirile orientate spre spaᘰiul public vor avea la parter funcᘰiuni de interes public, cu acces direct, pe cel puᘰin 
¾ din lungimea faᘰadelor de contact cu spaᘰiul public.

UTR Balanᘰa_b – zonူ mixtူ
Locuinᘰe.

UTR Balanᘰa_c – zonူ rezidenᘰialူ
Locuinᘰe. Se va asigura, la nivelul subzonei, un mixaj echilibrat al tipurilor de locuire: locuinᘰe unifamiliale, 
locuinᘰe semicolective ᗰi locuinᘰe colective. Ponderea fiecူrui tip de locuire în interiorul zonei va fi stabilitူ prin 
PUZ. Se recomandူ, de asemenea, mixarea regimurilor de construire la nivelul zonei studiate în PUZ: clူdiri 
izolate, cuplate, înᗰiruite sau formule combinate.

UTR Balanᘰa_d – spaᘰii publice ᗰi spaᘰii verzi
Spaᘰii verzi ᗰi plantate de folosinᘰူ generalူ.
Amenajူri ale spaᘰiului public, alei pietonale ᗰi ciclistice, lucrူri de modelare a terenului, oglinzi ᗰi cursuri de 
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apူ, fântâni ᗰi jocuri de apူ, mobilier urban, locuri de joacူ pentru copii, amenajူri ᗰi instalaᘰii de agrement ᗰi 
loisir. 

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Anterior aprobူrii PUZ, se admit lucrူri de întreᘰinere, reparaᘰii, retehnologizare a construcᘰiilor având alte 
funcᘰiuni decât cele admise, cu condiᘰia ca acestea sူ nu aducူ modificူri indicilor urbanistici la nivel de 
parcelူ sau înူlᘰimii clူdirilor.

UTR Balanᘰa_a – zonူ cu caracter de centru de cartier 
Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a 
terenului (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentînd 60% din SN a nivelului curent. 

UTR Balanᘰa_b – zonူ mixtူ
Funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, funcᘰiuni de 
culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban, funcᘰiuni 
aferente infrastructurii de transport public, servicii aferente zonelor de locuinᘰe (servicii de proximitate), 
echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe, parcaje publice multietajate supraterane sau subterane, cu 
condiᘰia asigurူrii funcᘰiunii de locuire într-o proporᘰie minimူ echivalentူ cu 40% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD). 

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a 
terenului (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
de utilizare a terenului se va considera SN a mansardei ca reprezentînd 60% din SN a nivelului curent. 

Se recomandူ ca faᘰadele orientate spre spaᘰiul public al strူzilor principale, pieᘰelor sau scuarurilor sူ conᘰinူ 
la parter funcᘰiuni de interes public cu acces direct.

UTR Balanᘰa_c – zonူ rezidenᘰialူ
Servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate de proprietari, cu 
urmူtoarele condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp, neînchiriabilူ
• sူ aibူ acces public limitat
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interior
•

Grူdiniᘰe, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• suprafaᘰူ minimူ a parcelei de 2000 mp
• respectarea Normativului privind proiectarea, realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor pentru 

grူdiniᘰe de copii, indicativ NP01197
• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni decât cea de grူdiniᘰူ

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a 
terenului (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
de utilizare a terenului se va considera SNC a mansardei ca reprezentînd 60% din SN a nivelului curent. 

UTR Balanᘰa_d – spaᘰii publice ᗰi spaᘰii verzi
Construcᘰii sau instalaᘰii temporare pentru evenimente ᗰi manifestူri cu caracter cultural, sportiv sau de 
divertisment, cu condiᘰia de a nu afecta calitatea ᗰi integritatea spaᘰiilor verzi ᗰi a plantaᘰiilor ᗰi de a fi 100% 
demontabile. Dupူ dezafectarea construcᘰiilor temporare, spaᘰiile libere vor fi readuse la starea iniᘰialူ. 

Construcᘰiile ᗰi instalaᘰiile temporare se vor demonta ᗰi îndepူrta în termen de maxim 3 zile de la încheierea 
evenimentelor sau manifestူrilor pentru care au fost autorizate. 

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.
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Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

UTR Balanᘰa_d – spaᘰii publice ᗰi spaᘰii verzi
Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2. Aceastူ reglementare este 
definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Se vor respecta reallinierile cf. PUG. 
Clူdirile se vor retrage cu cel puᘰin 3 m faᘰူ de aliniament. Prin aliniament se înᘰelege cel rezultat în urma 
realinierilor cf. PUG.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

În situaᘰiile cu regim de construire izolat, clူdirile se vor retrage faᘰူ de ambele limite laterale ale parcelei cu o 
distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic, în punctul cel 
mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.
În situaᘰiile cu regim de construire cuplat, clူdirile se vor retrage faᘰူ de cel puᘰin o limitူ lateralူ a parcelei cu 
o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic, în punctul 
cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.
Pentru situaᘰiile cu regim de construire compact (înᗰiruit), clူdirile se vor alipi ambelor alimite laterale ale 
parcelei, dar nu pe o adâncime mai mare decât 18 m, mူsuratူ de la aliniament, dupူ care se vor retrage de 
la ambele limite laterale ale parcelei cu cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ 
la corniᗰa superioarူ sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.

UTR Balanᘰa_a – zonူ cu caracter de centru de cartier ᗰi
UTR Balanᘰa_b – zonူ mixtူ
Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limita posterioarူ a parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtate din 
înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

UTR Balanᘰa_c – zonူ rezidenᘰialူ
Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limita posterioarူ a parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ înူlᘰimea clူdirii, 
mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 7 m.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

UTR Balanᘰa_a – zonူ cu caracter de centru de cartier
Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu media înူlᘰimilor clူdirilor, mူsurate
la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie situaᘰiile în care ambele 
clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie internူ, când distanᘰa 
minimူ se poate reduce la 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai 
înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

UTR Balanᘰa_b – zonူ mixtူ ᗰi
UTR Balanᘰa_c – zonူ rezidenᘰialူ
Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie situaᘰiile în care 
ambele clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie internူ, când 
distanᘰa minimူ se poate reduce la 3/4 din în lူᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul 
cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.
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Pentru accesele pietonale ᗰi carosabile din interiorul parcelelor se recomandူ utilizarea învelitorilor permeabile.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

Este interzisူ amplasarea parcajelor la sol la o distanᘰူ mai micူ decât 10 m faᘰူ de ferestrele locuinᘰelor, cf. 
Ordinului 536/1997, Art. 3.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

UTR Balanᘰa_a – zonူ cu caracter de centru de cartier ᗰi
UTR Balanᘰa_b – zonူ mixtူ
Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ 
sau un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul 
cel mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. 

Reglementူrile privind regimul de înူlᘰime ᗰi înူlᘰimea clူdirilor au caracter definitiv ᗰi nu pot fi modificate prin 
PUZ.

UTR Balanᘰa_c – zonူ rezidenᘰialူ
Regimul de înူlᘰime maxim admis este de trei niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+2+M, P+2+R, D+P+1+M, D+P+1+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul 
cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 

Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ.

UTR Balanᘰa_a – zonူ cu caracter de centru de cartier
Se admit depူᗰiri locale ale regimului maxim de înူlᘰime, cu rol de accentuare a punctelor semnificative ale 
structurii urbane, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:

- inူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ în punctul cel mai înalt nu va depူᗰi 24 m;
- suprafaᘰa proiecᘰiei orizontale a corpurilor care fac obiectul derogူrii nu va depူᗰi 50% din aria 
construitူ a clူdirii;

 - propunerea va fi însoᘰitူ, în faza PUZ, de un studiu al impactului asupra perspectivelor din ᗰi spre 
centrul istoric al oraᗰului.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de 
pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în acord cu 
programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice.
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12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice dispunerea cablurilor ᗰi a instalaᘰiilor de climatizare în locuri vizibile din spaᘰiul public. 

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Toate subzonele:
Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele  minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

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

Necesarul de spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ aferent subzonelor poate fi comasat în zone verzi care 
deservesc ansamblul UTR Balanᘰa. În acest sens, se considerူ cူ suprafaᘰa subzonei UTR Balanᘰa_d – spaᘰii 
publice ᗰi spaᘰii verzi participူ la satisfacerea necesarului de spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ ᗰi poate fi 
scူzutူ din suprafaᘰa totalူ de spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ necesare.
Pentru fiecare subzonူ a UTR Balanᘰa se vor asigura spaᘰii verzi dupူ cum urmeazူ:

UTR Balanᘰa_a – zonူ cu caracter de centru de cartier
Se vor asigura spaᘰii libere publice (spaᘰii verzi ᗰi plantate, scuaruri, alei pietonale, piaᘰete urbane, grူdini 
urbane), în proporᘰie minimူ de (conform HG 525/1996, anexa 6 ᗰi RLU aferent PUG, Cap. 10):

Funcᘰiuni administrative: 
Sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundaᘰii, organizaᘰii neguvernamentale, asociaᘰii, 
agenᘰii, fonduri etc, sedii de birouri: 10% din suprafaᘰa parcelei
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament: 15% din suprafaᘰa parcelei

Funcᘰiuni financiar-bancare: 10% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni comerciale: 15% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni de culturူ: 20% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni de sူnူtate:

Creᗰe ᗰi creᗰe speciale pentru copii, leagူn de copii: 10 -15 mp/copil
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament:  10-15 mp/bolnav

Funcᘰiuni de învူᘰူmânt: conform normativelor de proiectare a unitူᘰilor de învူᘰူmânt
Funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaᘰa parcelei

Pentru situaᘰii în care se prevူd mai multe dintre utilizူrile de mai sus în interiorul aceleiaᗰi parcele, se vor 
asigura spaᘰii verzi în proporᘰie minimူ de 20% din suprafaᘰa parcelei.  

Pentru locuinᘰe, se vor asigura, suplimentar faᘰူ de spaᘰiile verzi generate de celelate funcᘰiuni, spaᘰii libere de 
folosinᘰူ comunူ pe o suprafaᘰူ minimူ de 5,5% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) a locuinᘰelor. 

UTR Balanᘰa_b – zonူ mixtူ
Se vor asigura spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ în proporᘰie minimူ de 10% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) la nivel de parcelူ, dar nu mai puᘰin decât 5% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD)
totalူ la nivel de parcelူ. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ nu pot include în acest sens grူdinile de folosinᘰူ 
privatူ aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de depozitare a 
deᗰeurilor gospodူreᗰti. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ vor fi incluse în Unitူᘰi Teritoriale de Referinᘰူ 
proprii, cu destinaᘰia Zonူ verde.

Se recomandူ realizarea de grူdini de folosinᘰူ privatူ, de preferinᘰူ în dreptul apartamentelor de la parterul 
clူdirilor.

UTR Balanᘰa_c – zonူ rezidenᘰialူ
Se vor asigura spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ în proporᘰie minimူ de 10% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) la nivel de subzonူ. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ nu pot include în acest sens 
grူdinile de folosinᘰူ privatူ aferente locuinᘰelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de 
depozitare a deᗰeurilor gospodူreᗰti.  Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ vor fi incluse în Unitူᘰi Teritoriale de 
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Referinᘰူ proprii, cu destinaᘰia Zonူ verde.

UTR Balanᘰa_d – spaᘰii publice ᗰi spaᘰii verzi
Amenajarea spaᘰiilor publice ᗰi spaᘰiilor verzi se va face pe bazူ de proiecte tehnice de specialitate.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

UTR Balanᘰa_a – zonူ cu caracter de centru de cartier
Se admite un POT maxim de 80%.

UTR Balanᘰa_b – zonူ mixtူ
Se admite un POT maxim de 70%.

UTR Balanᘰa_c – zonူ rezidenᘰialူ
Pentru clူdirile cu regim maxim de înူlᘰime P+1+mansardူ, cf. glosar anexat, se admite un POT maxim de 
35%.
Pentru clူdirile cu regim de înူlᘰime mai mare decât P+1+mansardူ, cf. glosar anexat, se admite un POT 
maxim de 25%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

UTR Balanᘰa_a – zonူ cu caracter de centru de cartier
Se admite un CUT maxim de 2,4.

UTR Balanᘰa_b – zonူ mixtူ
Se admite un CUT maxim de 1,6.

UTR Balanᘰa_c – zonူ rezidenᘰialူ
Pentru clူdirile cu regim maxim de înူlᘰime P+1+mansardူ, cf. glosar anexat, se admite un CUT maxim de 
0,7.
Pentru clူdirile cu regim de înူlᘰime mai mare decât P+1+mansardူ, cf. glosar anexat, se admite un CUT 
maxim de 0,9.
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UTR  Baza hipicူ Vasile Aaron

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona bazei hipice constituie cea mai importantူ rezervူ de teren disponibilူ pentru ameliorarea situaᘰiei 
spaᘰiilor verzi ᗰi a dotူrilor de agrement aferente cartierului Vasile Aaron. Conform studiior de fundamentare, la 
nivelul cartierului existူ aproximativ 1,8 mp de spaᘰiu verde pe cap de locuitor, în condiᘰiile unui necesar minim 
de 6 mp.

În interiorul UTR Baza hipicူ Vasile Aaron se considerူ urmူtoarele subunitူᘰi de referinᘰူ, delimitate cf. PUG:

UTR Baza hipicူ_a – locuinᘰe colective
UTR Baza hipicူ_b – echipamente publice
UTR Baza hipicူ_c – spaᘰii verzi

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Pentru intervenᘰii cu efecte importante asupra organizူrii sau funcᘰionူrii zonei (schimbarea 
utilizူrii suprafeᘰelor, restructurူri, construirea de clူdiri noi, extinderi ale clူdirilor existente 
cu mai mult de 25% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ existentူ) se va elabora în mod 
obligatoriu un Plan urbanistic zonal pentru întreaga suprafaᘰူ a prezentei UTR.

Subzona UTR Baza hipicူ_c are utilizarea Zonူ verde cu rol de agrement. Aceastူ 
utilizare este definitivူ ᗰi nu poate fi modificatူ.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 
313, Art. 47

Ordonanᘰa de 
urgenᘰူ 195/2005, 
aprobatူ de legea 
265/2006, 
actualizatူ, Art. 71

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Relocarea bazei hipice pe un amplasament cu destinaᘰia Vs (recomandare: lunca Cibinului în zona La 
Cascadူ). 

Realizarea unei legူturi între str. Semaforului ᗰi str. Vasile Aaron, pe limita de vest a prezentului UTR, cf. PUG.

Realizarea unui parcaj multietajat colectiv destinat locuitorilor zonei ᗰi a altor echipamente publice, în funcᘰie de 
necesitူᘰi.

Plantarea ᗰi amenajarea unui parc de cartier.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Reabilitarea termicူ ᗰi edilitarူ a construcᘰiilor de locuinᘰe colective, pe bazူ de proiecte unitare la nivel de 
imobil, de UTR sau de cartier. Nu se recomandူ aprobarea lucrူrilor de reabilitare termicူ individualူ, care 
trateazူ pူrᘰi ale unei construcᘰii de locuinᘰe colective.

Îndepူrtarea tuturor construcᘰiilor de garaje existente. 

Se recomandူ organizarea unui concurs de soluᘰii supervizat de administraᘰia publicူ, de Ordinul Arhitecᘰilor 
din România, de Registrul Urbaniᗰtilor din România ᗰi de Asociaᘰia Peisagiᗰtilor din România ca punct de 
plecare pentru PUZ.

Finanᘰarea mူsurilor de amenajare a spaᘰiilor verzi prin intermediul PROGRAMULUI NAᘠIONAL DE 
ÎMBUNဠTဠᘠIRE A CALITဠᘠII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPAᘠII VERZI ÎN LOCALITဠᘠI, cf. Legii 
343/2007.
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SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

UTR Baza hipicူ_a – locuinᘰe colective
Funcᘰiuni aferente echiparii tehnico-edilitare.
Strူzi, alei pietonale, accese, parcaje la sol (exclus garaje individuale), parcaje colective, spaᘰii verzi, locuri de 
joacူ, amenajူri ale spaᘰiului public, grူdini de folosinᘰူ individualူ în jurul clူdirilor de locuinᘰe. 

UTR Baza hipicူ_b – echipamente publice
Echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.

UTR Baza hipicူ_c – spaᘰii verzi
Spaᘰii verzi ᗰi plantate de folosinᘰူ generalူ.
Amenajူri ale spaᘰiului public, alei pietonale ᗰi ciclistice, lucrူri de modelare a terenului, terenuri de sport, 
fântâni ᗰi jocuri de apူ, mobilier urban, locuri de joacူ pentru copii, amenajူri ᗰi instalaᘰii de agrement ᗰi loisir. 

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Anterior aprobူrii PUZ, se admit lucrူri de întreᘰinere, reparaᘰii, retehnologizare a construcᘰiilor având alte 
funcᘰiuni decât cele admise, cu condiᘰia ca acestea sူ nu aducူ modificူri indicilor urbanistici la nivel de 
parcelူ sau înူlᘰimii clူdirilor.

UTR Baza hipicူ_a – locuinᘰe colective
Se admit reparaᘰii ᗰi modificူri interioare ale locuinᘰelor existente, cu condiᘰia ca acestea sူ se menᘰinူ în 
interiorul volumului existent al clူdirii.

Se admit servicii aferente zonelor de locuinᘰe numai la parterul construcᘰiilor de locuinᘰe în spaᘰii special 
destinate acestora prin proiectul iniᘰial. Se recomandူ deschiderea spaᘰiilor comerciale existente la parterul 
blocurilor spre spaᘰiile publice ᗰi verzi din incintူ, odatူ cu realizarea acestora.

Se admit servicii aferente zonelor de locuinᘰe prin conversia apartamentelor, cu respectarea urmူtoarelor 
condiᘰii:

• apartamentele sunt situate la parterul clူdirilor;
• accesul va fi separat de cel al locatarilor;
• activitatea nu va perturba locuinᘰele;

Prin excepᘰie se admit urmူtoarele servicii profesionale prin conversia apartamentelor situate la parterul 
clူdirilor ᗰi care pot utiliza accesul locatarilor: cabinete medicale individuale, cabinete de medicinူ veterinarူ, 
cabinete individuale de avocaturူ ᗰi asistenᘰူ juridicူ, cabinete individuale de contabilitate, birouri ᗰi ateliere de 
proiectare ᗰi design, birouri individuale de consultanᘰူ. 

UTR Baza hipicူ_b – echipamente publice
Se admite realizarea altor funcᘰiuni de interes public, cu condiᘰia realizူrii în prealabil a echipamentelor publice 
necesare locuitorilor zonei. 

UTR Baza hipicူ_c – spaᘰii verzi
Funcᘰiuni de loisir public, cu condiᘰia ca Procentul de ocupare a terenului la nivelul întregii subzone sူ nu 
depူᗰeascူ 10%.

Construcᘰii sau instalaᘰii temporare pentru evenimente ᗰi manifestူri cu caracter cultural, sportiv sau de 
divertisment, cu condiᘰia de a nu afecta calitatea ᗰi integritatea spaᘰiilor verzi ᗰi a plantaᘰiilor ᗰi de a fi 100% 
demontabile. Dupူ dezafectarea construcᘰiilor temporare, spaᘰiile libere vor fi readuse la starea iniᘰialူ. 

Construcᘰiile ᗰi instalaᘰiile temporare se vor demonta ᗰi îndepူrta în termen de maxim 3 zile de la încheierea 
evenimentelor sau manifestူrilor pentru care au fost autorizate. 

3. UTILIZဠRI INTERZISE
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Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.
Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

UTR Baza hipicူ_a – locuinᘰe colective
Sunt interzise mansardarea, supraetajarea ᗰi extinderea construcᘰiilor de locuinᘰe existente. Aceastူ 
reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ.
Este interzisူ construirea de locuinᘰe noi. Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ 
prin PUZ.
Este interzisူ construirea de garaje individuale.

UTR Baza hipicူ_c – spaᘰii verzi
Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2. Aceastူ reglementare este 
definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se interzic operaᘰiunile de parcelare, reparcelare sau divizare a parcelelor, cu excepᘰia celor iniᘰiate de 
administraᘰia publicူ.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Conform PUZ. 

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform PUZ.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Parcajul colectiv va pူstra o distanᘰူ minimူ de 50 m faᘰူ de clူdirile de locuinᘰe.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se recomandူ ca accesul în parcajul colectiv sူ fie realizat prin intermediul strူzii de legူturူ între str. 
Semaforului ᗰi str. Vasile Aaron.
Accesul carosabil de pe perimetrul interior al incintei va fi redus la minimul necesar pentru intervenᘰii de 
urgenᘰူ ᗰi accesူri ocazionale. Nu se vor amenaja parcaje la sol în incintူ, aceasta fiind rezervatူ pietonilor. 
Se va studia posibilitatea eliminူrii accesului carosabil de pe perimetrul interior al incintei, astfel încât spaᘰiile 
verzi sူ poatူ fi prelungite pânူ în dreptul locuinᘰelor.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Parcajul public va fi astfel dimensionat încât sူ colecteze maᗰinile locuitorilor incintei, precum ᗰi a unui numူr 
de vizitatori ᗰi clienᘰi sau angajaᘰi ai unitူᘰilor comerciale ᗰi de servicii din zonူ. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

UTR Baza hipicူ_a – locuinᘰe colective
Se va pူstra regimul de înူlᘰime existent.

UTR Baza hipicူ_b – echipamente publice
Regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane. Suplimentar, este admis un nivel retras, 
conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre urmူtoarele 
configuraᘰii:  P+1+R, D+P+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, M – mansardူ, R – nivel 
retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
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punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 10 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul 
cel mai înalt, nu va depူᗰi 15 m. 

Regimul de înူlᘰime ᗰi înူlᘰimea parcajului colectiv vor fi stabilite în funcᘰie de necesarul de locuri de parcare. 
Se recomandူ realizarea unui numူr de niveluri subterane.

UTR Baza hipicူ_c – spaᘰii verzi
Clူdirile vor avea un singur nivel suprateran. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Sunt interzise lucrူri de naturူ a deprecia aspectul faᘰadelor existente.

Lucrူrile de modificare a faᘰadelor (reabilitare termicူ, închiderea balcoanelor, construirea de balcoane sau 
terase, renovူri) se vor realiza în mod unitar pentru întreaga construcᘰie.

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice 
realizarea de pastiᗰe arhitecturale. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în acord cu programul ᗰi 
arhitectura clူdirilor. 
Serviciile profesionale ale ocupanᘰilor vor putea fi marcate prin plူci metalice gravate cu dimensiunea maximူ 
de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. 

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.
Se interzice dispunerea cablurilor ᗰi a instalaᘰiilor de climatizare în locuri vizibile din spaᘰiul public. 

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Conform PUZ ᗰi a documentaᘰiei tehnice de amenajare a spaᘰiilor verzi.

14. ÎMPREJMUIRI

Conform PUZ. Se recomandူ împrejmuiri din gard viu pentru grူdinile din jurul clူdirilor de locuinᘰe colective ᗰi 
pentru parcajele la sol.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

UTR Baza hipicူ_a – locuinᘰe colective
Nu este cazul. Amplasarea construcᘰiilor se va face pe baza reglementူrilor cuprinse în Secᘰiunea 3.

UTR Baza hipicူ_b – echipamente publice
Se admite POT maxim de 70%.

UTR Baza hipicူ_c – spaᘰii verzi
Se admite POT maxim de 10%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

UTR Baza hipicူ_a – locuinᘰe colective
Nu este cazul. Amplasarea construcᘰiilor se va face pe baza reglementူrilor cuprinse în Secᘰiunea 3.

UTR Baza hipicူ_b – echipamente publice
Conform cerinᘰelor tehnice.

UTR Baza hipicူ_c – spaᘰii verzi
Se admite CUT maxim de 0,1.
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UTR  Cartierul Turniᗰor

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona istoricူ de referinᘰူ care stူ la baza delimitူrii prezentei UTR este alcူtuitူ din 
teritoriul ocupat de acea parte coerentူ a satului Turniᗰor (Neppendorf), constituitူ în jurul 
nucleului aᗰezူrii, marcat de ansamblul bisericii fortificate, precum ᗰi de extinderea spre 
nord-est în lungul drumului principal care traversa aᗰezarea.Împူrᘰirea în subzone 
construite protejate se realizeazူ în primul rând datoritူ situaᘰiei existente care prezintူ o 
cezurူ semnificativူ în corpul fostului sat datoratူ traversူrii drumului naᘰional 
perpendicular pe axa liniarူ de dezvoltare a aᗰezူrii. Efectul principal, de separare faᘰူ de 
corpul oraᗰului a nucleului rural a condus pe de o parte la conservarea acestuia ᗰi pe de 
alta la alterarea porᘰiunii situate la nord de drumul naᘰional (ᗰoseaua Alba Iulia).

Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU 
DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A 
VALORII CULTURALE, conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ 
Sibiu, se recomandူ instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ pentru prezenta UTR, 
ulterior aprobူrii PUG.

Prezenta UTR este constituitူ din urmူtoarele subzone, delimitate conform PUG:
UTR Cartierul Turniᗰor_a – subzona tradiᘰionalူ aflatူ în stare bunူ de conservare, 
cu profil funcᘰional predominant rezidenᘰial
UTR Cartierul Turniᗰor_b – parcelele riverane ᗠoselei Alba Iulia, destinate 
restructurူrii
UTR Cartierul Turniᗰor_c – fosta unitate agricolူ

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46;
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21;
PATJ Sibiu, 
Obiectivul 1 (D 1.2, 
M 1.2.1, M 1.2.3, M 
1.2.4)

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Reglementူrile pentru prezenta UTR nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau 
prin planuri urbanistice de detaliu. De la reglementူrile pentru prezenta UTR nu se pot 
acorda derogူri.

Pânူ la instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ, nu se permit modificူri ale limitei 
prezentei UTR. Dupူ instituirea statutului de Zonူ construitူ construitူ protejatူ, se permit 
modificူri ale limitei ZCP, numai pe baza de PUZCP aprobat conform legii.

Pentru subzona UTR Cartierul Turniᗰor_c – fosta unitate agricolူ, autorizarea lucrူrilor 
de construcᘰii se va face în mod obligatoriu pe baza unui PUD aprobat conform legii, cu 
respectarea prezentului regulament, în vederea reglementူrii amူnunᘰite a amplasူrii ᗰi 
organizူrii construcᘰiilor ᗰi amenajူrilor. 

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Modernizarea infrastructurii edilitare ᗰi stradale, reabilitarea reᘰelei de spaᘰii publice ᗰi verzi.
Se vor respecta realinierile, conform PUG.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Reabilitarea strူzii E.A. Bieltz, cu rol de axူ principalူ a cartierului, prin urmူtoarele mူsuri prioritare:
• modernizarea infrastructurii edilitare ᗰi introducerea în subteran a cablurilor de orice fel;
• pူstrarea la dimensiunea actualူ a fâᗰiei verzi de pe latura de nord-vest, plantarea ᗰi amenajarea 
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ei cu rol de traseu pietonal punctat de locuri de odihnူ;
• introducerea de piste pentru bicicliᗰti;
• introducerea de locuri de parcare cu platူ.

Reamenejarea ᗰi reconfigurarea Pieᘰei Iancu de Hunedoara, cu o importantူ componentူ pietonalူ ᗰi verde. 
Lူrgirea, plantarea ᗰi amenajarea scuarului existent. 

Introducerea de piste pentru bicicliᗰti pe strူzile E.A. Bieltz, Calea Turniᗰorului, Livezii.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Toate subzonele:
Parcelele pe care se aflူ sedii ale instituᘰilor publice sau funcᘰiunilor de cult îᗰi pူstreazူ destinaᘰia. 

Pentru restul parcelelor: locuinᘰe.

UTR Cartierul Turniᗰor_b – parcelele riverane ᗠoselei Alba Iulia, destinate restructurူrii
Locuinᘰe, funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, 
funcᘰiuni de cult, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni de turism cu 
caracter intraurban, funcᘰiuni aferente echipူrii tehnico-edilitare, servicii aferente zonelor de locuinᘰe, 
echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.
Parterul clူdirilor, în zona de contact cu strada, va fi ocupat în mod obligatoriu de utilizူri diferite de cea de 
locuire. 

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

UTR Cartierul Turniᗰor_a – subzona tradiᘰionalူ aflatူ în stare bunူ de conservare, cu profil funcᘰional 
predominant rezidenᘰial
Servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de 
proprietari, cu urmူtoarele condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interiorul clူdirii;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Anexe gospodူreᗰti de creᗰtere a animalelor, utilizူri agricole ale suprafeᘰelor libere, depozitarea produselor 
agricole ᗰi ale deᗰeurilor animale, cu condiᘰia respectူrii normelor de igienူ tehnico-sanitarူ în vigoare. Între 
depozitူrile de deᗰeuri ᗰi locuinᘰe sau clူdiri cu funcᘰiuni publice se va pူstra o distanᘰူ minimူ de 50 m.

Grူdiniᘰe, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• satisfacerea suprafeᘰelor minime (utile, desfူᗰurate, libere) care revin fiecူrui loc, conform 

Normativului privind proiectarea, realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor pentru grူdiniᘰe de copii, 
indicativ NP01197;

• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni.

Funcᘰiuni turistice cu caracter intraurban, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcᘰiilor turistice;
• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni;
• activitatea se va desfူᗰura numai în interior.

UTR Cartierul Turniᗰor_c – fosta unitate agricolူ
Servicii aferente zonelor de locuinᘰe, funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale, 
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funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban, în 
toate cazurile cu condiᘰia asigurူrii funcᘰiunii de locuire pe fiecare parcelူ în proporᘰie minimူ de 40% din 
suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD). 

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

UTR Cartierul Turniᗰor_a – subzona tradiᘰionalူ aflatူ în stare bunူ de conservare, cu profil funcᘰional 
predominant rezidenᘰial
Amplasarea, orientarea ᗰi configurarea clူdirilor de locuit ᗰi a celor anexe se va înscrie în tipologia gospodူriei 
tradiᘰionale specifice cartierului, ilustratူ în anexူ. 
Clူdirea care desparte curtea gopsodူriei (orientatူ spre stradူ) de zona posterioarူ a parcelei 
(neconstruibilူ) poate avea utilizarea tradiᘰionalူ de ᗰurူ sau poate avea orice altူ utilizare permisူ prin 
prezentul regulament. 

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

UTR Cartierul Turniᗰor_a – subzona tradiᘰionalူ aflatူ în stare bunူ de conservare, cu profil funcᘰional 
predominant rezidenᘰial
Se interzic operaᘰiunile de parcelare, reparcelare, divizare sau comasare a parcelelor.

UTR Cartierul Turniᗰor_c – fosta unitate agricolူ
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

UTR Cartierul Turniᗰor_b – parcelele riverane ᗠoselei Alba Iulia, destinate restructurူrii
Realinierea parcelelor este obligatorie. Prin realiniere, aliniamentul se va retrage cu 3 m, mူsurat de la poziᘰia 
iniᘰialူ, în vederea modernizူrii ᗰi extinderii amprizei stradale. 
Autorizaᘰia va putea fi condiᘰionatူ de efectuarea dezmembrူrilor pentru realizarea sistematizူrilor stradale ᗰi a 
realinierilor stradale. Parcele rezultate si destinate realinierilor, cuprinse între aliniamentul vechi ᗰi cel retras, vor 
trece în proprietate publicူ gratuitူ sau în caz contrar vor fi grevate de o interdicᘰie definitivူ de construire cu 
excepᘰia lucrူrilor de interes ᗰi/sau utilitate publicူ.
Se recomandူ comasarea parcelelor.

Se admit operaᘰiuni de divizare, altele decât în scopul realinierii, cu condiᘰia ca toate parcelele rezultate sူ 
îndeplineascူ cumulativ urmူtoarele condiᘰii:
• indicii urbanistici POT ᗰi CUT se vor afla sub valorile maxime admise;
• parcela va avea front la stradူ;
• reglementူrile privind dimensiunile ᗰi suprafeᘰele minime ale parcelelor cuprinse în Capitolul 3, Condiᘰii 

generale privitoare la construcᘰii. 

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

UTR Cartierul Turniᗰor_a – subzona tradiᘰionalူ aflatူ în stare bunူ de conservare, cu profil funcᘰional 
predominant rezidenᘰial
Clူdirile se vor amplasa pe aliniament.

UTR Cartierul Turniᗰor_b – parcelele riverane ᗠoselei Alba Iulia, destinate restructurူrii
Se considerူ aliniamentul rezultat dupူ realiniere, conform PUG. Clူdirile se vor amplasa pe aliniament.

UTR Cartierul Turniᗰor_c – fosta unitate agricolူ
Clူdirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelelor ᗰi de la limita de nord-vest cu o distanᘰူ cel puᘰin 
egalူ cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu 
mai puᘰin decât 5 m. 
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Pe limita de sud-est se consderူ aliniamentul rezultat dupူ realizarea strူzii propuse prin PUG. Clူdirile se vor 
retrage de la acest aliniament cu cel puᘰin 3 m.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

UTR Cartierul Turniᗰor_a – subzona tradiᘰionalူ aflatူ în stare bunူ de conservare, cu profil funcᘰional 
predominant rezidenᘰial
Clူdirile se vor alipi limitei laterale ale parcelei care nu prezintူ calcan (în sensul perpetuူrii regulii tipologice 
existente) ᗰi se vor retrage de la cealaltူ limitူ lateralူ cu o distanᘰူ  cel puᘰin egalူ cu jumူtate din înူlᘰimea 
clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superiorူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.
ᗠurile care delimiteazူ clူdirile ᗰi curᘰile faᘰူ de terenul agricol se vor putea alipi ambelor limite laterale ale 
parcelei. 

Clူdirile, inclusiv cele anexe, se vor amplasa exclusiv în jumူtatea orientatူ spre aliniament a parcelei. Este 
interzisူ amplasarea oricူror construcᘰii în jumူtatea posterioarူ a parcelei. 

UTR Cartierul Turniᗰor_b – parcelele riverane ᗠoselei Alba Iulia, destinate restructurူrii
Clူdirile se vor alipi ambelor limite laterale ale parcelei, dar nu pe o adâncime mai mare decât 15 m, mူsuratူ 
de la aliniament, dupူ care se vor retrage de la cel puᘰin o limitူ lateralူ cu cel puᘰin jumူtate din înူlᘰimea 
clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m. 

UTR Cartierul Turniᗰor_c – fosta unitate agricolူ
Clူdirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelelor ᗰi de la limita de nord-vest cu o distanᘰူ egalူ cu 
jumူtate din înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin 
decât 5 m. 

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Clူdirile vor pူstra între ele o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea clူdirii mai înalte, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

UTR Cartierul Turniᗰor_c – fosta unitate agricolူ
Clူdirile vor pူstra între ele o distanᘰူ egalူ cu dublul înူlᘰimii clူdirii celei mai înalte, mူsuratူ la corniᗰa 
superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decît 15 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

Aleile carosabile ᗰi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau 
artificiale, dale prefabricate, dale înierbate, pietriᗰ sau zgurူ, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeᘰe 
betonate.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

UTR Cartierul Turniᗰor_b – parcelele riverane ᗠoselei Alba Iulia, destinate restructurူrii
Este interzisူ amplasarea parcajelor la sol în zona cuprinsူ între clူdire ᗰi limita posterioarူ a parcelei. Se 
recomandူ amplasarea subteranူ a parcajelor. Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi 
modificatူ prin PUZ sau PUD.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

UTR Cartierul Turniᗰor_a – subzona tradiᘰionalူ aflatူ în stare bunူ de conservare, cu profil funcᘰional 
predominant rezidenᘰial
Pentru clူdirile orientate spre stradူ, regimul de înူlᘰime maxim admis este de un nivel suprateran. 
Suplimentar, este admisူ o mansardူ, conform definiᘰiei din glosarul anexat. Nu se admit demisoluri. Regimul 
de înူlᘰime nu poate depူᗰi  P+M  (semnificaᘰiile prescurtူrilor: P – parter, M – mansardူ). 
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Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 5 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 9 m. 
Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ. 

Pentru clူdirea care desparte curtea gopsodူriei (orientatူ spre stradူ) de zona posterioarူ a parcelei 
(neconstruibilူ), având în mod tradiᘰional funcᘰiunea de ᗰurူ, se admite un regim maxim de înူlᘰime de P+1+M.
Înူlᘰimea maximူ admisူ a acestui corp de clူdire, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ, va fi de 7 m. Aceastူ 
reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ. 

UTR Cartierul Turniᗰor_b – parcelele riverane ᗠoselei Alba Iulia, destinate restructurူrii
Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. 
Regimul minim de înူlᘰime admis pentru corpurile de clူdire noi amplasate pe aliniament este P+3. 

UTR Cartierul Turniᗰor_c – fosta unitate agricolူ
Regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+1+M, P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, 
M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 8 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 
Nu se admit demisoluri orientate spre stradူ.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va exprima caracterul programului (locuire). Se recomandူ o expresie arhitecturalူ reᘰinutူ 
ᗰi utilizarea în cât mai mare mare mူsurူ a materialelor tradiᘰionale, în vederea armonizူrii noilor inserᘰii cu 
caracterul general al zonei.

Serviciile profesionale ale ocupanᘰilor vor putea fi marcate prin plူci metalice gravate cu dimensiunea maximူ 
de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice din întregul ansamblu rezidenᘰial.

UTR Cartierul Turniᗰor_a – subzona tradiᘰionalူ aflatူ în stare bunူ de conservare, cu profil funcᘰional 
predominant rezidenᘰial
Arhitectura clူdirilor va exprima caracterul programului (locuire). Se recomandူ o expresie arhitecturalူ 
reᘰinutူ, în acord cu caracterul arhitectural al zonei. Se vor utiliza materiale ᗰi tehnici tradiᘰionale pentru faᘰade, 
porᘰi, învelitori ale acoperiᗰurilor, coᗰuri de fum, tâmplârii ale ferestrelor etc. 

Clူdirile vor avea acoperiᗰ în pantူ. Acoperiᗰul va respecta urmူtoarele condiᘰii:
• panta va fi constantူ (nu vor exista frângeri); 
• acoperiᗰul clူdirii va fi în douူ ape, urmând tipologia specificူ a gospodူriilor tradiᘰionale din zonူ;
• înclinaᘰia acoperiᗰului va fi cuprinsူ între 45 – 55 de grade;
• învelitoarea va fi realizatူ din ᘰiglူ ceramicူ, având culori apropiate de cea clasicူ: roᗰu-cူrူmiziu 

sau brun.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.
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Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi integrate în împrejmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 
Se interzice dispunerea antenelor, cablurilor de date sau a instalaᘰiilor de climatizare în poziᘰii vizibile din spaᘰiul 
public.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Toate subzonele:
Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

UTR Cartierul Turniᗰor_a – subzona tradiᘰionalူ aflatူ în stare bunူ de conservare, cu profil funcᘰional 
predominant rezidenᘰial

UTR Cartierul Turniᗰor_b – parcelele riverane ᗠoselei Alba Iulia, destinate restructurူrii
UTR Cartierul Turniᗰor_c – fosta unitate agricolူ
Se vor asigura spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ  în proporᘰie minimူ de 10% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) a locuinᘰelor la nivel de parcelူ, dar nu mai puᘰin decât 5% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) totalူ la nivel de parcelူ. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ nu pot include în acest sens 
grူdinile de folosinᘰူ privatူ aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de 
depozitare a deᗰeurilor gospodူreᗰti. În cazurile în care organizarea urbanisticူ a parcelei se face prin PUZ, 
spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ vor fi incluse în Unitူᘰi Teritoriale de Referinᘰူ proprii, cu destinaᘰia Zonူ 
verde.

Se recomandူ realizarea de grူdini de folosinᘰူ privatူ, de preferinᘰူ în dreptul apartamentelor de la parterul 
clူdirilor.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

Pe aliniament se recomandူ realizarea porᘰilor înzidite tradiᘰionale, în prelungirea faᘰadei principale.

Nu se admit, pe nici o laturူ a parcelei, împrejmuiri realizate din dale prefabricate din beton.

Împrejmuirile laterale ᗰi posterioare vor putea fi dublate de garduri vii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

La calculul indicilor urbanistici se considerူ parcela construibilူ rezultatူ în urma realizူrii operaᘰiunii de 
realiniere, dacူ aceasta este obligatorie.  

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

UTR Cartierul Turniᗰor_a – subzona tradiᘰionalူ aflatူ în stare bunူ de conservare, cu profil funcᘰional 
predominant rezidenᘰial 
Se admite un POT maxim de 25%.

UTR Cartierul Turniᗰor_b – parcelele riverane ᗠoselei Alba Iulia, destinate restructurူrii
Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un POT maxim de 60%. 
Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un POT maxim de 40%.

UTR Cartierul Turniᗰor_c – fosta unitate agricolူ
Se admite un POT maxim de 50%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

UTR Cartierul Turniᗰor_a – subzona tradiᘰionalူ aflatူ în stare bunူ de conservare, cu profil funcᘰional 
predominant rezidenᘰial 
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Se admite un CUT maxim de 0,45.

UTR Cartierul Turniᗰor_c – fosta unitate agricolူ
Se admite un POT maxim de 1,2.

UTR Cartierul Turniᗰor_b – parcelele riverane ᗠoselei Alba Iulia, destinate restructurူrii
Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un CUT maxim de 2. 
Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un POT maxim de 1,8.
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Ilustrarea reglementူrilor pentru UTR Cartierul Turniᗰor_a ,varianta 1 (se va putea opta între varianta 1 ᗰi 
varianta 2):
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Ilustrarea reglementူrilor pentru UTR Cartierul Turniᗰor_a ,varianta 2 (se va putea opta între varianta 1 ᗰi 
varianta 2):
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UTR  Lacul lui Binder

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Dezvoltarea zonei Lacul lui Binder constituie un obiectiv strategic ᗰi prioritar al dezvoltူrii municipiului Sibiu. 
Prin restructurarea fostelor platforme industriale se urmူresc efecte de impulsionare a dezvoltူrii atât la nivelul 
local al cartierelor nord-vestice, cât ᗰi la nivelul de ansamblu al municipiului:

– creᗰterea calitူᘰii vieᘰii în zona de nord-vest prin crearea unei zone de agrement pe malurile lacului;
– revigorarea socio-economicူ a zonei de nord-vest prin restructurarea unitူᘰilor industriale dezafectate 
ᗰi prin inserᘰia de locuinᘰe de calitate, de activitူᘰi economice, de instituᘰii ᗰi echipamente publice;
– creᗰterea atractivitူᘰii ᗰi funcᘰionalitူᘰii generale a zonei, ca primူ etapူ a extinderii oraᗰului spre 
nord-vest, prin modernizarea infrastructurii publice ᗰi prin diversificarea activitူᘰilor.

În interiorul UTR Lacul lui Binder se considerူ urmူtoarele subunitူᘰi de referinᘰူ, delimitate cf. PUG:

UTR Lacul lui Binder_a – zonူ verde cu rol de agrement
UTR Lacul lui Binder_b – zonူ de activitူᘰi cu caracter central 
UTR Lacul lui Binder_c – zonူ mixtူ
UTR Lacul lui Binder_d – zonူ rezidenᘰialူ

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Pentru intervenᘰii cu efecte importante asupra organizူrii parcelei sau funcᘰionူrii zonei se 
va elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. La elaborarea PUZ se vor respecta 
urmူtoarele condiᘰii:

• teritoriul minim care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal 
este UTR Lacul lui Binder, delimitatူ cf. PUG.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publicူ stabilite prin 
PUG ᗰi RLU  pentru zona în cauzူ (Secᘰiunea 1, pct. B) mူsurile ᗰi 
recomandူrile PUG ᗰi RLU (Secᘰiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publicူ 
apူrute ulterior elaborူrii PUG, precum ᗰi alte dotူri de interes public care se 
dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public 
vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate

• obligativitatea ilustrူrii propunerilor PUZ prin simulူri tridimensionale ᗰi 
machete

Dupူ aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrူrile 
de construire pe baza PUZ, dupူ caz.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Eliberarea autorizaᘰiilor de construire se va condiᘰiona prin efectuarea în prealabil a unui 
studiu de investigare ᗰi evaluare a poluူrii solului ᗰi subsolului în urma activitူᘰilor cu 
caracter industrial, cf. HG 1408/2007, ᗰi prin asigurarea mူsurilor ᗰi responsabilitူᘰilor de 
remediere a caltူᘰii solului ᗰi subsolului ᗰi de reconstrucᘰie ecologicူ, dupူ caz.

Subzona UTR Lacul lui Binder_a are utilizarea Zonူ verde cu rol de agrement. Aceastူ 
utilizare este definitivူ ᗰi nu poate fi modificatူ.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 
313, 32, 47

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

HG 1408/2007, Art. 
6

Ordonanᘰa de 
urgenᘰူ 195/2005, 
aprobatူ de legea 
265/2006, 
actualizatူ, Art. 71

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ
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Lူrgirea amprizei strူzilor, cf. PUG.
Prelungirea strူzii Dulgherilor pânူ la strada Tractorului.
Realizarea strူzilor, a infrastructurii edilitare, a dotူrilor ᗰi echipamentelor publice ᗰi a spaᘰiilor publice propuse 
prin PUG ᗰi PUZ.
Modernizarea infrastructurii edilitare ᗰi a strူzilor existente, introducerea pistelor pentru bicicliᗰti pe strူzile 
principale.
Trecerea în domeniul public a suprafeᘰelor destinate spaᘰiilor verzi ᗰi amenajarea acestora.
Ecologizarea lacului ᗰi a malurilor acestuia.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Mူsuri de ecologizare a lacului ᗰi a malurilor, cf. STUDIULUI DE FUNDAMENTARE IN DOMENIUL MEDIULUI 
AL PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI SIBIU, 2009:

- stoparea deversူrilor de ape reziduale ᗰi depozitူrii deᗰeurilor solide în lac; 
- igienizarea lacului ᗰi malurilor acestuia;
- pentru combaterea eutrofizူrii ᗰi refacerea funcᘰionalitူᘰii ecologice a lacului propunem cultivarea 
macrofitelor emerese ᗰi natante în lac (a se vedea lista speciilor de mai jos) ᗰi recoltarea acestora o 
datူ pe an (în sezonul de vegetaᘰie) – pentru îndepူrtarea surplusului de nutrienᘰi din lac; materialul 
vegetal recoltat poate fi compostat ᗰi utilizat ca îngrူᗰူmânt organic. Cultivarea macrofitelor are un 
impact estetic peisagistic pozitiv.
- amenajarea malurilor cu vegetaᘰie ierboasူ (gazon) în alternanᘰူ cu pâlcuri de arbori ᗰi arbuᗰti, specii 
autohtone caracteristice (a se vedea lista de mai jos). Subliniem importanᘰa plantူrii speciilor 
autohtone, care au valoare din perspectiva conservူrii biodiversitူᘰii ᗰi nu necesitူ îngrijiri speciale 
pentru cူ sunt bine adaptate condiᘰiilor edafoclimatice locale, speciile propuse au ᗰi aspect estetic 
adecvat.

Se recomandူ organizarea unui concurs de soluᘰii supervizat de administraᘰia publicူ, de Ordinul Arhitecᘰilor 
din România, de Registrul Urbaniᗰtilor din România ᗰi de Asociaᘰia Peisagiᗰtilor din România ca punct de 
plecare pentru PUZ.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

UTR Lacul lui Binder_a – zonူ verde cu rol de agrement
Spaᘰii verzi ᗰi plantate de folosinᘰူ generalူ.
Amenajူri ale spaᘰiului public, alei pietonale ᗰi ciclistice, lucrူri de modelare a terenului, mobilier urban, locuri 
de joacူ pentru copii, amenajူri ᗰi instalaᘰii de agrement ᗰi loisir. 
Construcᘰii ᗰi amenajူri destinate agrementului nautic.

UTR Lacul lui Binder_b – zonူ de activitူᘰi cu caracter central
Funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, funcᘰiuni de 
culturူ, funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban, funcᘰiuni sportive, funcᘰiuni de loisir public, servicii aferente 
zonelor de locuinᘰe (servicii de proximitate).
Se recomandူ în mod special funcᘰiuni hoteliere, de alimentaᘰie publicူ,  servicii de agrement, divertisment ᗰi 
petrecere a timpului liber.

Clူdirile orientate spre spaᘰiul public vor avea la parter funcᘰiuni de interes public, cu acces direct, pe cel puᘰin 
¾ din lungimea faᘰadelor de contact cu spaᘰiul public.

UTR Lacul lui Binder_c – zonူ mixtူ
Locuinᘰe.

UTR Lacul lui Binder_d – zonူ rezidenᘰialူ
Locuinᘰe.
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2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Anterior aprobူrii PUZ, se admit lucrူri de întreᘰinere, reparaᘰii, retehnologizare a construcᘰiilor având alte 
funcᘰiuni decât cele admise, cu condiᘰia ca acestea sူ nu aducူ modificူri indicilor urbanistici la nivel de 
parcelူ sau înူlᘰimii clူdirilor.

UTR Lacul lui Binder_a – zonူ verde cu rol de agrement
Construcᘰii sau instalaᘰii temporare pentru evenimente ᗰi manifestူri cu caracter cultural, sportiv sau de 
divertisment, cu condiᘰia de a nu afecta calitatea ᗰi integritatea spaᘰiilor verzi ᗰi a plantaᘰiilor ᗰi de a fi 100% 
demontabile. Dupူ dezafectarea construcᘰiilor temporare, spaᘰiile libere vor fi readuse la starea iniᘰialူ. 

Construcᘰiile ᗰi instalaᘰiile temporare se vor demonta ᗰi îndepူrta în termen de maxim 3 zile de la încheierea 
evenimentelor sau manifestူrilor pentru care au fost autorizate. 

UTR Lacul lui Binder_b – zonူ de activitူᘰi cu caracter central
Se admit locuinᘰe, cu condiᘰia ca suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) a locuinᘰelor sူ nu depူᗰeascူ 25% 
din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) totalူ la nivel de parcelူ.

UTR Lacul lui Binder_c – zonူ mixtူ
Funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, funcᘰiuni de 
culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban, servicii 
aferente zonelor de locuinᘰe (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe, parcaje 
publice multietajate supraterane sau subterane, cu condiᘰia asigurူrii funcᘰiunii de locuire într-o proporᘰie 
minimူ echivalentူ cu 40% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD). 

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a 
terenului (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
de utilizare a terenului se va considera suprafaᘰa nivelului (SN) mansardei ca reprezentînd 60% din suprafaᘰa 
nivelului (SN) curent. 

Se recomandူ ca faᘰadele orientate spre spaᘰiul public al strူzilor principale, pieᘰelor sau scuarurilor sူ conᘰinူ 
la parter funcᘰiuni de interes public cu acces direct.

UTR Lacul lui Binder_d – zonူ rezidenᘰialူ
Servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate de proprietari, cu 
urmူtoarele condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp, neînchiriabilူ
• sူ aibူ acces public limitat
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interior
•

Grူdiniᘰe, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• suprafaᘰူ minimူ a parcelei de 2000 mp
• respectarea Normativului privind proiectarea, realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor pentru 

grူdiniᘰe de copii, indicativ NP01197
• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni decât cea de grူdiniᘰူ

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente, cu respectarea condiᘰiilor de 
amplasare, echipare ᗰi configurare (Secᘰiunea 3) precum ᗰi a posibilitူᘰilor maxime de ocupare ᗰi utilizare a 
terenului (Secᘰiunea 4) prevူzute de prezentul regulament. În cazul mansardူrilor, pentru calculul coeficientului 
de utilizare a terenului se va considera suprafaᘰa nivelului (SN) mansardei ca reprezentînd 60% din suprafaᘰa 
nivelului (SN) curent. 

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.
Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

UTR Lacul lui Binder_a – zonူ verde cu rol de agrement
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Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2. Aceastူ reglementare este 
definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Se vor respecta reallinierile cf. PUG. 
Clူdirile se vor retrage cu cel puᘰin 3 m faᘰူ de aliniament. Prin aliniament se înᘰelege cel rezultat în urma 
realinierilor cf. PUG.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

În situaᘰiile cu regim de construire izolat, clူdirile se vor retrage faᘰူ de ambele limite laterale ale parcelei cu o 
distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic, în punctul cel 
mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.
În situaᘰiile cu regim de construire cuplat, clူdirile se vor retrage faᘰူ de cel puᘰin o limitူ lateralူ a parcelei cu o 
distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic, în punctul cel 
mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.
Pentru situaᘰiile cu regim de construire compact (înᗰiruit), clူdirile se vor alipi ambelor alimite laterale ale 
parcelei, dar nu pe o adâncime mai mare decât 18 m, mူsuratူ de la aliniament, dupူ care se vor retrage de la 
ambele limite laterale ale parcelei cu cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la 
corniᗰa superioarူ sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.

UTR Lacul lui Binder_b – zonူ de activitူᘰi cu caracter central
Pe laturile subzonei orientate spre spaᘰiile verzi ᗰi spre lac, clူdirile vor avea în mod obligatoriu funcᘰiuni de 
interes public la parter, cu acces exclusiv pietonal.

UTR Lacul lui Binder_c – zonူ mixtူ
Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limita posterioarူ a parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtate din 
înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

UTR Lacul lui Binder_d – zonူ rezidenᘰialူ
Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limita posterioarူ a parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ înူlᘰimea clူdirii, 
mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 7 m.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

UTR Lacul lui Binder_b – zonူ de activitူᘰi cu caracter central
Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu media înူlᘰimilor clူdirilor, mူsurate
la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie situaᘰiile în care ambele 
clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie internူ, când distanᘰa 
minimူ se poate reduce la 1/2 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai 
înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

UTR Lacul lui Binder_c – zonူ mixtူ ᗰi
UTR Lacul lui Binder_d – zonူ rezidenᘰialူ
Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. Fac excepᘰie situaᘰiile în care 
ambele clူdiri prezintူ spre interspaᘰiul dintre ele exclusiv spaᘰii anexe sau spaᘰii de circulaᘰie internူ, când 
distanᘰa minimူ se poate reduce la 3/4 din înူlᘰimea clူdirii mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul 
cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.
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Pentru accesele pietonale ᗰi carosabile din interiorul parcelelor se recomandူ utilizarea învelitorilor permeabile.

UTR Lacul lui Binder_a – zonူ verde cu rol de agrement
Accesul carosabil este permis doar în scopul realizူrii sau întreᘰinerii amenajူrilor ᗰi construcᘰiilor sau pentru 
situaᘰii de urgenᘰူ. 

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

Este interzisူ amplasarea parcajelor la sol la o distanᘰူ mai micူ decât 10 m faᘰူ de ferestrele locuinᘰelor, cf. 
Ordinului 536/1997, Art. 3.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

UTR Lacul lui Binder_b – zonူ de activitူᘰi cu caracter central ᗰi
UTR Lacul lui Binder_c – zonူ mixtူ ᗰi
UTR Lacul lui Binder_d – zonူ rezidenᘰialူ
Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ 
sau un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul 
cel mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. 

Reglementူrile privind regimul de înူlᘰime ᗰi înူlᘰimea clူdirilor au caracter definitiv ᗰi nu pot fi modificate prin 
PUZ.

UTR Lacul lui Binder_b – zonူ de activitူᘰi cu caracter central
Se admit depူᗰiri locale ale regimului maxim de înူlᘰime, cu rol de accentuare a punctelor semnificative ale 
structurii urbane, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:

- inူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ în punctul cel mai înalt nu va depူᗰi 24 m;
- suprafaᘰa proiecᘰiei orizontale a corpurilor care fac obiectul derogူrii nu va depူᗰi 50% din aria 
construitူ a clူdirii;

 - propunerea va fi însoᘰitူ, în faza PUZ, de un studiu al impactului asupra perspectivelor din ᗰi spre 
centrul istoric al oraᗰului.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de 
pastiᗰe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în acord cu 
programul ᗰi arhitectura clူdirilor. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice dispunerea cablurilor ᗰi a instalaᘰiilor de climatizare în locuri vizibile din spaᘰiul public. 

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Toate subzonele:
Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
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iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi parcele  
minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

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

Necesarul de spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ aferent subzonelor poate fi amplasat în zonele care prin 
restructurare suferူ schimbarea destinaᘰiei în spaᘰii verzi, delimitate conform PUG. Suprafeᘰele cedate 
domeniului public în subzona UTR Lacul lui Binder_a se scad din necesarul de spaᘰii libere de folosinᘰူ 
comunူ la nivelul subzonelor.
Necesarul de spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ aferent subzonelor se considerူ în afara spaᘰiilor verzi ᗰi 
spaᘰiilor libere existente pe malurile lacului ᗰi aflate în domeniul public la momentul aprobူrii PUG.

Pentru fiecare subzonူ a UTR Lacul lui Binder se vor asigura spaᘰii verzi dupူ cum urmeazူ:

UTR Lacul lui Binder_b – zonူ de activitူᘰi cu caracter central
Se vor asigura spaᘰii libere publice (spaᘰii verzi ᗰi plantate, scuaruri, alei pietonale, piaᘰete urbane, grူdini 
urbane), în proporᘰie minimူ de (conform HG 525/1996, anexa 6 ᗰi RLU aferent PUG, Cap. 10):

Funcᘰiuni administrative: 
Sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundaᘰii, organizaᘰii neguvernamentale, asociaᘰii, 
agenᘰii, fonduri etc, sedii de birouri: 10% din suprafaᘰa parcelei
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament: 15% din suprafaᘰa parcelei

Funcᘰiuni financiar-bancare: 10% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni comerciale: 15% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni de culturူ: 20% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaᘰa parcelei

Pentru situaᘰii în care se prevူd mai multe dintre utilizူrile de mai sus în interiorul aceleiaᗰi parcele, se vor 
asigura spaᘰii verzi în proporᘰie minimူ de 20% din suprafaᘰa parcelei.  

Pentru locuinᘰe, se vor asigura, suplimentar faᘰူ de spaᘰiile verzi generate de celelate funcᘰiuni, spaᘰii libere de 
folosinᘰူ comunူ pe o suprafaᘰူ minimူ de 5,5% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) a locuinᘰelor. 

UTR Lacul lui Binder_c – zonူ mixtူ
Se vor asigura spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ în proporᘰie minimူ de 10% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) a locuinᘰelor la nivel de parcelူ, dar nu mai puᘰin decât 5% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) totalူ la nivel de parcelူ. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ nu pot include în acest sens 
grူdinile de folosinᘰူ privatူ aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de 
depozitare a deᗰeurilor gospodူreᗰti. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ vor fi incluse în Unitူᘰi Teritoriale de 
Referinᘰူ proprii, cu destinaᘰia Zonူ verde.

Se recomandူ realizarea de grူdini de folosinᘰူ privatူ, de preferinᘰူ în dreptul apartamentelor de la parterul 
clူdirilor.

UTR Lacul lui Binder_d – zonူ rezidenᘰialူ
Se vor asigura spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ în proporᘰie minimူ de 10% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) la nivel de subzonူ. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ nu pot include în acest sens 
grူdinile de folosinᘰူ privatူ aferente locuinᘰelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de 
depozitare a deᗰeurilor gospodူreᗰti. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ vor fi incluse în Unitူᘰi Teritoriale de 
Referinᘰူ proprii, cu destinaᘰia Zonူ verde.

UTR Lacul lui Binder_a – zonူ verde cu rol de agrement
Amenajarea spaᘰiilor publice ᗰi spaᘰiilor verzi se va face pe bazူ de proiecte tehnice de specialitate.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.
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SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

UTR Lacul lui Binder_b – zonူ de activitူᘰi cu caracter central
Se admite un POT maxim de 80%.

UTR Lacul lui Binder_c – zonူ mixtူ
Se admite un POT maxim de 70%.

UTR Lacul lui Binder_d – zonူ rezidenᘰialူ
Pentru clူdirile cu regim maxim de înူlᘰime P+1+mansardူ, cf. glosar anexat, se admite un POT maxim de 
35%.
Pentru clူdirile cu regim de înူlᘰime mai mare decât P+1+mansardူ, cf. glosar anexat, se admite un POT 
maxim de 25%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

UTR Lacul lui Binder_b – zonူ de activitူᘰi cu caracter central
Se admite un CUT maxim de 2,4.

UTR Lacul lui Binder_c – zonူ mixtူ
Se admite un CUT maxim de 1,6.

UTR Lacul lui Binder_d – zonူ rezidenᘰialူ
Pentru clူdirile cu regim maxim de înူlᘰime P+1+mansardူ, cf. glosar anexat, se admite un CUT maxim de 0,7.
Pentru clူdirile cu regim de înူlᘰime mai mare decât P+1+mansardူ, cf. glosar anexat, se admite un CUT 
maxim de 0,9.
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UTR  Lupeni

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona istoricူ de referinᘰူ care stူ la baza delimitူrii prezentei UTR este alcူtuitူ din 
teritoriul ocupat de mူierimea porᘰii Elisabeta pe latura esticူ a traseului cူii ferate, 
fragment urban care a cunoscut o dezvoltare semnificativူ abia dupူ începutul 
industrializူrii, sub formူ de cartier muncitoresc pentru locuitorii antrenaᘰi în activitူᘰile
productive neagricole concentrate în zona medianူ a vူii Cibinului. Limitele prezentei UTR 
corespund cu cele ale zonei delimitate în studiul de fundamentare drept „Cartierul 
Elisabeta”.
Principalele mူsuri de restructurare propuse sunt generate de importanᘰa viitoare a axei bd. 
Corneliu Coposu – Calea Guᗰteriᘰei. 

Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU 
DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A 
VALORII CULTURALE, conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ 
Sibiu, se recomandူ instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ pentru prezenta UTR, 
ulterior aprobူrii PUG.

Prezenta UTR este constituitူ din urmူtoarele subzone, delimitate conform PUG:
UTR Cartierul Lupeni_a ᗰi UTR Cartierul Lupeni_b - delimitate conform planᗰei aferente 
PUG - ᗰi având caracteristici morfologice distincte, mai ales la nivelul parcelarului.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46;
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21;
PATJ Sibiu, 
Obiectivul 1 (D 1.2, 
M 1.2.1, M 1.2.3, M 
1.2.4)

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Reglementူrile pentru prezenta UTR nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau 
prin planuri urbanistice de detaliu. De la reglementူrile pentru prezenta UTR nu se pot 
acorda derogူri.

Pânူ la instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ, nu se permit modificူri ale limitei 
prezentei UTR. Dupူ instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ, se permit modificူri 
ale limitei ZCP, numai pe baza de PUZCP aprobat conform legii.

Mူsurile de reabilitare, modernizare sau extindere a spaᘰiilor libere, a spaᘰiilor verzi, a 
sistemului de accese carosabile ᗰi pietonale ᗰi a sistemului de parcaje, se va face numai pe 
bazူ de PUZ. Teritoriul minim de reglementူri a PUZ este întreaga suprafaᘰူ a UTR.

Pentru parcelele riverane Cူii Guᗰteriᘰei, se recomandူ autorizarea lucrူrilor de construcᘰii 
pe bazူ de PUD aprobat conform legii.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 47

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Nu sunt propuse obiective de utilitate publicူ.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Lူrgirea profilului Cူii Guᗰteriᘰei, prin realinierea frontului de sud (retragere 4 m), în vederea acomodူrii unei 
benzi rezervate parcူrilor ᗰi a unei piste de biciclete cu dublu sens.

Amenajarea spaᘰiilor publice ᗰi verzi din lungul Cူii Guᗰteriᘰei, cu caracter de bulevard urban.

Amenajarea piaᘰetei urbane de la intersecᘰia strူzilor Moara de Scoarᘰူ, Lupeni ᗰi Gူrii, prin organizarea 



PUG Sibiu Regulament local de urbanism 270

eficientူ ᗰi delimitarea suprafeᘰelor carosabile ᗰi prin asigurarea unei importante componente pietonale în zona 
accesului la pasajul subteran.

Introducerea prioritarူ de piste pentru bicicliᗰti pe strူzile Calea Guᗰteriᘰei, Lupeni, Moara de Scoarᘰူ.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Locuinᘰe.

Pentru parcela ocupatူ de grူdiniᘰa de pe strada Treboniu Laurian: funcᘰiuni de învူᘰူmânt, funcᘰiuni de 
sူnူtate, funcᘰiuni de culturူ.

Pentru parcelele riverane Cူii Guᗰteriᘰei: locuinᘰe, funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni 
comerciale cu caracter intraurban, funcᘰiuni de cult, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de 
sူnူtate, funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban, funcᘰiuni aferente echipူrii tehnico-edilitare, servicii 
aferente zonelor de locuinᘰe, echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.
Parterul clူdirilor, în zona de contact cu strada, va fi ocupat în mod obligatoriu de utilizူri diferite de cea de 
locuire. 

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de 
proprietari, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interiorul clူdirii;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Grူdiniᘰe, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• satisfacerea suprafeᘰelor minime (utile, desfူᗰurate, libere) care revin fiecူrui loc, conform 

Normativului privind proiectarea, realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor pentru grူdiniᘰe de copii, 
indicativ NP01197;

• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni.

Funcᘰiuni turistice cu caracter intraurban, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcᘰiilor turistice;
• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni;
• activitatea se va desfူᗰura numai în interior.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Pentru parcelele riverane Cူii Guᗰteriᘰei, realinierea parcelelor este obligatorie. Prin realiniere, aliniamentul 
se va retrage cu 3 m, mူsurat de la poziᘰia iniᘰialူ, în vederea modernizူrii ᗰi extinderii amprizei stradale. 
Autorizaᘰia va putea fi condiᘰionatူ de efectuarea dezmembrူrilor pentru realizarea sistematizူrilor stradale ᗰi a 
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realinierilor stradale. Parcele rezultate si destinate realinierilor, cuprinse între aliniamentul vechi ᗰi cel retras, vor 
trece în proprietate publicူ gratuitူ sau în caz contrar vor fi grevate de o interdicᘰie definitivူ de construire cu 
excepᘰia lucrူrilor de interes ᗰi/sau utilitate publicူ.

Se admit operaᘰiuni de divizare, altele decât în scopul realinierii, cu condiᘰia ca toate parcelele rezultate sူ 
îndeplineascူ cumulativ urmူtoarele condiᘰii:

• indicii urbanistici POT ᗰi CUT se vor afla sub valorile maxime admise;
• parcela va avea front la stradူ;
• reglementူrile privind dimensiunile ᗰi suprafeᘰele minime ale parcelelor cuprinse în Capitolul 3, Condiᘰii 

generale privitoare la construcᘰii. 

UTR Cartierul Lupeni_a  
Se interzic operaᘰiunile de parcelare, reparcelare, divizare sau comasare a parcelelor, cu excepᘰia parcelelor 
riverane Cူii Guᗰteriᘰei, unde sunt admise operaᘰiuni de comasare.

UTR Cartierul Lupeni_b
Se interzic operaᘰiunile de parcelare, reparcelare ᗰi divizare. Este permisူ comasarea a cel mult trei parcele, o 
singurူ datူ, cu condiᘰia ca ocuparea cu clူdiri a parcelei rezultate sူ redea ritmul parcelelor care au fူcut 
obiectul operaᘰiunii de comasare.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor amplasa pe aliniament. Garajele se vor retrage cu cel puᘰin 5 m faᘰူ de aliniament.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de cel puᘰin una dintre limitele laterale ale parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu 
1/2 din înူlᘰimea clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limita posterioarူ a parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea clူdirii
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

Pentru parcelele riverane Cူii Guᗰteriᘰei, clူdirile se vor alipi ambelor limite laterale ale parcelelor, dar nu pe o 
adâncime mai mare decât 15 m de la aliniament,  dupူ care se vor retrage de la ambele limite laterale ᗰi de la 
cea posterioarူ cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu 
mai puᘰin decât 3 m în cazul limitelor laterale ᗰi nu mai puᘰin decât 5 m în cazul limitelor posterioare. 

Pentru toate situaᘰiile
Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiᘰia ca înူlᘰimea calcanului rezultat sူ nu 
depူᗰeascူ 2,2 m.
Garajele se vor retrage cu cel puᘰin 5 m faᘰူ de limitele posterioare ale parcelei.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Clူdirile vor pူstra între ele o disanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea celei mai înalte dintre ele, mူsuratူ la corniᗰa 
superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

Aleile carosabile ᗰi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau 
artificiale, dale prefabricate, dale înierbate, pietriᗰ sau zgurူ, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeᘰe 
betonate.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

Pentru parcelele riverane Cူii Guᗰteriᘰei, este interzisူ amplasarea parcajelor la sol în zona cuprinsူ între 
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clူdire ᗰi limita posterioarူ a parcelei. Se recomandူ amplasarea subteranူ a parcajelor. Aceastူ reglementare 
are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ sau PUD.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+1+M, P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, 
M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 8 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 
Nu se admit demisoluri orientate spre stradူ.

Pentru parcelele riverane Cူii Guᗰteriᘰei, regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. 
Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de 
înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R 
(semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. 
Nu se admit demisoluri orientate spre stradူ.
Regimul minim de înူlᘰime admis pentru corpurile de clူdire noi amplasate pe aliniament este P+3. 

Pentru parcelele riverane strူzii Gူrii, regimul de înူlᘰime maxim admis este de trei niveluri supraterane. 
Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de 
înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre urmူtoarele configuraᘰii: P+2+M, P+2+R, D+P+1+M, D+P+1+R 
(semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Orientarea clူdirilor se va face obligatoriu cu o faᘰadူ principalူ spre stradူ.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi integrate în împrejmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 
Se interzice dispunerea antenelor, cablurilor de date sau a instalaᘰiilor de climatizare în poziᘰii vizibile din spaᘰiul 
public.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor realiza plantaᘰii de aliniament pe strူzile din zonူ.
Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

Pentru parcelele riverane la Calea Guᗰteriᘰei se vor asigura spaᘰii verzi dupူ cum urmeazူ:
Se vor asigura spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ  în proporᘰie minimူ de 10% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) a locuinᘰelor la nivel de parcelူ, dar nu mai puᘰin decât 5% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) totalူ la nivel de parcelူ. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ nu pot include în acest sens 
grူdinile de folosinᘰူ privatူ aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de 
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depozitare a deᗰeurilor gospodူreᗰti.

Se recomandူ realizarea de grူdini de folosinᘰူ privatူ, de preferinᘰူ în dreptul apartamentelor de la parterul 
clူdirilor.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

La calculul indicilor urbanistici se considerူ parcela construibilူ rezultatူ în urma realizူrii operaᘰiunii de 
realiniere, dacူ aceasta este obligatorie. 

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru parcelele cu suprafaᘰa mai micူ decât 350 mp se admite un POT maxim de 35%.

Pentru parcelele cu suprafaᘰa mai mare decât 350 mp se admite un POT maxim de 30%.

Pentru parcelele riverane Cူii Guᗰteriᘰei:

Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un POT maxim de 60%. 

Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un POT maxim de 40%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru parcelele cu suprafaᘰa mai micူ decât 350 mp se admite un CUT maxim de 0,7.

Pentru parcelele cu suprafaᘰa mai mare decât 350 mp se admite un CUT maxim de 0,6.

Pentru parcelele riverane Cူii Guᗰteriᘰei:

Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un CUT maxim de 2. 

Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un POT maxim de 1,8.

Pentru parcelele riverane strူzii Gူrii:

Se admite un CUT maxim de 1,2.
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Ilustrare a reglementူrilor pentru parcelele riverane Cူii Guᗰteriᘰei:
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UTR  Mူierimea Porᘰii Ocnei - Terezian

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona istoricူ de referinᘰူ care stူ la baza delimitူrii prezentei UTR este constituitူ din 
teritoriul ocupat de mူierimea porᘰii Ocnei pe malul nordic al Cibinului, inclusiv ᘰigူnia
asociatူ, ansamblul Theresianum (grajdurile garnizoanei imperiale ᗰi administraᘰia
acestora, ulterior orfelinatul ᗰi biserica pူstrate pâna astူzi), târgurile istorice de vite ᗰi de 
cai. 

Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU 
DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A 
VALORII CULTURALE, conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ 
Sibiu, se recomandူ instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ pentru prezenta UTR, 
ulterior aprobူrii PUG.

Prezenta UTR este constituitူ din urmူtoarele subzone, delimitate conform PUG:

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_a – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 1 
Rezultat al primei etape de construire a cartierului, cu o reprezentare consistentူ a 
urbanismului deschis ᗰi a arhitecturii moderniste postbelice.
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_b – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 2
Rezultat al diferitelor etape de construire a cartierului de dupူ 1975.
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_c – subzona riveranူ str. Râului
Subzonူ cu caracter predominant industrial ᗰi de servicii, restructurabilူ.
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_d – parcelar rezidenᘰial
Subzonူ rezidenᘰialူ omogenူ.
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_e – parcelar rezidenᘰial restructurabil 
Subzonူ predominant rezidenᘰialူ eterogenူ, riveranူ arterelor principale.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46;
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21;
PATJ Sibiu, 
Obiectivul 1 (D 1.2, 
M 1.2.1, M 1.2.3, M 
1.2.4)

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Reglementူrile pentru prezenta UTR nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau 
prin planuri urbanistice de detaliu. De la reglementူrile pentru prezenta UTR nu se pot 
acorda derogူri.

Pânူ la instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ, nu se permit modificူri ale limitei 
prezentei UTR. Dupူ instituirea statutului de Zonူ construitူ construitူ protejatူ, se permit 
modificူri ale limitei ZCP, numai pe baza de PUZCP aprobat conform legii.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_c – subzona riveranူ str. Râului ᗰi
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_e – parcelar rezidenᘰial restructurabil 
Autorizarea lucrူrilor care aduc modificူri indicilor urbanistici existenᘰi la nivel de parcelူ
sau înူlᘰimii existente a clူdirilor se va face în mod obligatoriu pe baza unui Plan urbanistic 
de detaliu, aprobat conform legii. Acesta va asigura condiᘰiile de amplasare, dimensionare, 
conformare ᗰi servire edilitarူ a obiectivului, precizând urmူtoarele aspecte:

a) asigurarea accesibilitူᘰii ᗰi racordarea la reᘰelele edilitare;
b) permisivitူᘰi ᗰi constrângeri urbanistice privind volumele construite ᗰi amenajူrile;
c) relaᘰiile funcᘰionale ᗰi estetice cu vecinူtatea;
d) compatibilitatea funcᘰiunilor ᗰi conformarea construcᘰiilor, amenajူrilor ᗰi 
plantaᘰiilor;
e) regimul juridic ᗰi circulaᘰia terenurilor ᗰi construcᘰiilor.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 32

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ
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Realizarea strူpungerii prelungirii str. Abatorului pânူ la str. Rusciorului, cf. PUG.

Realizarea prelungirii strူzii Râului spre est, cf. PUG.

Modernizarea infrastructurii stradale ᗰi a reᘰelelor edilitare, inclusiv introducerea reᘰelelor de cablu în subteran.

Reabilitarea ᗰi reamenajarea spaᘰiilor publice ᗰi spaᘰiilor verzi, în mod special în zona locuinᘰelor colective.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Lူrgiri locale ale amprizelor strူzilor Lungူ, Rusciorului, prin realiniere cf. PUG.

Realizarea unei alei carosabile de acces, cu sens unic ᗰi regim de zonူ rezidenᘰialူ (max. 10 km/h) în jurul 
zonei verzi de pe strada Înfrူᘰirii, în vederea accesူrii laturilor posterioare ale parcelelor, cf. PUG. 

Reabilitarea spaᘰiilor libere, spaᘰiilor verzi, parcajelor la sol, pe bazူ de proiecte de ansamblu, elaborat la nivel 
de UTR sau de cartier. Se recomandူ accesarea programelor de finanᘰare prin fonduri structurale.

Reabilitarea termicူ ᗰi edilitarူ a clူdirilor de locuinᘰe colective, pe bazူ de proiecte unitare la nivel de imobil, 
de UTR sau de cartier. Nu se recomandူ aprobarea lucrူrilor de reabilitare termicူ individualူ, care trateazူ 
pူrᘰi ale unei clူdiri de locuinᘰe colective.

Aplicarea unui strat vegetal (iarbူ, gazon, flori ᗰi arbuᗰti, cu stratificaᘰia de protecᘰie necesarူ) pe terasele 
clူdirilor de locuinᘰe colective, având în vedere beneficiile economice (izolare termicူ cu pânူ la 60% mai bunူ 
a teraselor) ecologice (creᗰeterea procentului de suprafeᘰe înverzite în cartiere) ᗰi de confort (izolare fonicူ a 
locuinᘰelor de la ultimul etaj). Se recomandူ includerea acestei mူsuri în programul de reabilitare termicူ a 
clူdirilor, cu facilitူᘰile aferente.

Realizarea de parcaje colective de cartier, în vederea ameliorူrii capacitူᘰii de stocare a autovehiculelor ᗰi 
eliberူrii spaᘰiilor libere pentru amenajarea de spaᘰii verzi sau echipamente publice necesare. Amplasament 
propus: curᘰile de pe latura de vest a str. Târgu Cailor.

Reorganizarea ᗰi eficientizarea sistemului de circulaᘰii auto ᗰi parcaje, pe baza unui proiect unitar la nivel de 
UTR sau de cartier. Înlocuirea treptatူ a garajelor individuale construite între blocuri cu sisteme eficiente ᗰi 
economice de parcare la sol sau cu parcaje colective. Introducerea pistelor de biciclete pe strူzile principale.

Realizarea, amenajarea ᗰi plantarea de spaᘰii verzi, locuri de joacူ ᗰi terenuri de sport suplimentare, pe bazူ de 
proiecte la nivel de UTR sau cartier.

Realizarea unei plantaᘰii de aliniament pe strada Lungူ, completarea celei existente pe strada Gladiolelor.

Amenajarea malurilor Cibinului sub forma unei promenade pietonale cu caracter verde.

Realizarea unei pasarele pietonale peste Cibin în dreptul strူzii Popa ᗠapcူ.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Amplasamentele instituᘰiilor de învူᘰူmânt, de cult, de asistenᘰူ socialူ sau de sူnူtate existente precum ᗰi 
spaᘰiile verzi existente pူstreazူ destinaᘰia actualူ. 

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_a – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 1 ᗰi
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_b – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 2
Echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.
Funcᘰiuni aferente echiparii tehnico-edilitare.
Strူzi, alei pietonale, accese, parcaje la sol (exclus garaje individuale), parcaje colective, spaᘰii verzi, locuri de 
joacူ, amenajူri ale spaᘰiului public, grူdini de folosinᘰူ individualူ în jurul clူdirilor de locuinᘰe. 
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Pentru parcelele izolate existente între clူdirile de locuinᘰe colective se admit locuinᘰe individuale (unifamiliale) 
ᗰi echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_c – subzona riveranူ str. Râului ᗰi
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_e – parcelar rezidenᘰial restructurabil 
Locuinᘰe, funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, 
funcᘰiuni de cult, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni de turism cu 
caracter intraurban, funcᘰiuni aferente echipူrii tehnico-edilitare, servicii aferente zonelor de locuinᘰe, 
echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.
Parterul clူdirilor, în zona de contact cu strada, va fi ocupat în mod obligatoriu de utilizူri diferite de cea de 
locuire. 

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_d – parcelar rezidenᘰial
Locuinᘰe individuale.
Zona verde de pe strada Înfrူᘰirii (în dreptul intersecᘰiei cu str. Honterus) are destinaᘰia spaᘰii verzi. Aceastူ 
destinaᘰie nu poate fi modificatူ prin PUZ. Se admit amenajူri ale spaᘰiului public, alei pietonale ᗰi ciclistice, 
lucrူri de modelare a terenului, fântâni ᗰi jocuri de apူ, mobilier urban, locuri de joacူ pentru copii, amenajူri ᗰi 
instalaᘰii de agrement ᗰi loisir. 

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_a – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 1 
Se admit reparaᘰii ᗰi modificူri interioare ale locuinᘰelor existente, cu condiᘰia ca acestea sူ se menᘰinူ în 
interiorul volumului existent al clူdirii.

Se admit servicii aferente zonelor de locuinᘰe numai la parterul clူdirilor de locuinᘰe în spaᘰii special destinate 
acestora prin proiectul iniᘰial.

Se admit urmူtoarele servicii profesionale prin conversia apartamentelor situate la parterul clူdirilor ᗰi care vor 
utiliza accesul locatarilor: cabinete medicale individuale, cabinete de medicinူ veterinarူ, cabinete individuale 
de avocaturူ ᗰi asistenᘰူ juridicူ, cabinete individuale de contabilitate, birouri ᗰi ateliere de proiectare ᗰi design, 
birouri individuale de consultanᘰူ. 

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_b – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 2
Se admit reparaᘰii ᗰi modificူri interioare ale locuinᘰelor existente, cu condiᘰia ca acestea sူ se menᘰinူ în 
interiorul volumului existent al clူdirii.

Se admit servicii aferente zonelor de locuinᘰe numai la parterul clူdirilor de locuinᘰe în spaᘰii special destinate 
acestora prin proiectul iniᘰial.

Se admit servicii aferente zonelor de locuinᘰe prin conversia apartamentelor, cu respectarea urmူtoarelor 
condiᘰii:

• apartamentele sunt situate la parterul clူdirilor;
• accesul va fi separat de cel al locatarilor;
• accesul se face dintr-o stradူ prin faᘰada princpalူ ᗰi nu din curtea locuinᘰelor, din grူdinူ sau din 

zona spaᘰiilor verzi.
• activitatea nu va perturba locuinᘰele;

Prin excepᘰie se admit urmူtoarele servicii profesionale prin conversia apartamentelor situate la parterul 
clူdirilor ᗰi care pot utiliza accesul locatarilor: cabinete medicale individuale, cabinete de medicinူ veterinarူ, 
cabinete individuale de avocaturူ ᗰi asistenᘰူ juridicူ, cabinete individuale de contabilitate, birouri ᗰi ateliere de 
proiectare ᗰi design, birouri individuale de consultanᘰူ. 

Pentru parcelele izolate existente între clူdirile de locuinᘰe colective se admit servicii aferente funcᘰiunii de 
locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de proprietari, cu urmူtoarele condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interiorul clူdirii;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Pentru parcelele izolate existente între clူdirile de locuinᘰe colective se admit grူdiniᘰe, cu respectarea 
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urmူtoarelor condiᘰii:
• satisfacerea suprafeᘰelor minime (utile, desfူᗰurate, libere) care revin fiecူrui loc, conform 

Normativului privind proiectarea, realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor pentru grူdiniᘰe de copii, 
indicativ NP01197;

• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni.

Pentru parcelele izolate existente între clူdirile de locuinᘰe colective se admit funcᘰiuni turistice cu caracter 
intraurban, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:

• încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcᘰiilor turistice;
• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni;
• activitatea se va desfူᗰura numai în interior.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_c – subzona riveranူ str. Râului ᗰi
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_d - parcelele riverane la strada Lungူ ᗰi
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_e – parcelar rezidenᘰial restructurabil ᗰi
Funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de 
învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban, în toate cazurile cu condiᘰia 
asigurူrii funcᘰiunii de locuire pe fiecare parcelူ în proporᘰie minimူ de 40% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD). 

Se recomandူ ca faᘰadele orientate spre spaᘰiul public al strူzilor principale, pieᘰelor sau scuarurilor sူ conᘰinူ 
la parter funcᘰiuni de interes public cu acces direct.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_d – parcelar rezidenᘰial
Servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de 
proprietari, cu urmူtoarele condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interiorul clူdirii;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Grူdiniᘰe, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• satisfacerea suprafeᘰelor minime (utile, desfူᗰurate, libere) care revin fiecူrui loc, conform 

Normativului privind proiectarea, realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor pentru grူdiniᘰe de copii, 
indicativ NP01197;

• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni.

Funcᘰiuni turistice cu caracter intraurban, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcᘰiilor turistice;
• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni;
• activitatea se va desfူᗰura numai în interior.

Funcᘰiuni de cult, pe zona neconstruitူ (actual verde) de pe strada Înfrူᘰirii, cu condiᘰia asigurူrii accesului 
perimetral la pacelele riverane ᗰi a asigurူrii spaᘰiului verde public cu acces nelimitat pe latura esticူ, cf. PUG. 

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_a – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 1 ᗰi
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_b – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 2
Sunt interzise mansardarea ᗰi supraetajarea clူdirilor de locuinᘰe existente.
Este interzisူ construirea de locuinᘰe noi, cu excepᘰia parcelelor izolate aflate între clူdirile de locuinᘰe 
colective.
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Este interzisူ utilizarea suprafeᘰelor aferente clူdirilor de locuinᘰe existente (locuri de parcare, spaᘰii verzi, 
grူdini, accese, alei, platforme gospodူreᗰti) pentru construirea de clူdiri de orice fel.
Este interzisူ construirea de garaje individuale.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_a – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 1 
Este interzisူ practicarea de accese suplimentare în clူdirile de locuinᘰe colective.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Comasarea a cel mult trei parcele existente este permisူ în condiᘰiile legislaᘰiei în vigoare, cu condiᘰia ca 
ocuparea cu clူdiri a parcelei rezultate sူ redea ritmul parcelelor care au fူcut obiectul operaᘰiunii de 
comasare.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_a – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 1 ᗰi
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_b – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 2
Se va stabili pe bazူ de PUZ.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_c – subzona riveranူ str. Râului
Realinierea parcelelor este obligatorie. Prin realiniere, aliniamentul se va retrage cu 5 m, mူsurat de la poziᘰia 
iniᘰialူ, în vederea modernizူrii ᗰi extinderii amprizei stradale. 
Autorizaᘰia va putea fi condiᘰionatူ de efectuarea dezmembrူrilor pentru realizarea sistematizူrilor stradale ᗰi a 
realinierilor stradale. Parcele rezultate si destinate realinierilor, cuprinse între aliniamentul vechi ᗰi cel retras, vor 
trece în proprietate publicူ gratuitူ sau în caz contrar vor fi grevate de o interdicᘰie definitivူ de construire cu 
excepᘰia lucrူrilor de interes ᗰi/sau utilitate publicူ.

Se admit operaᘰiuni de divizare, altele decât în scopul realinierii, cu condiᘰia ca toate parcelele rezultate sူ 
îndeplineascူ cumulativ urmူtoarele condiᘰii:

• indicii urbanistici POT ᗰi CUT se vor afla sub valorile maxime admise;
• parcela va avea front la stradူ;
• reglementူrile privind dimensiunile ᗰi suprafeᘰele minime ale parcelelor cuprinse în Capitolul 3, Condiᘰii 

generale privitoare la construcᘰii.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_e – parcelar rezidenᘰial restructurabil 
Realinierea parcelelor este obligatorie. Prin realiniere, aliniamentul se va retrage cu 3 m, mူsurat de la poziᘰia 
iniᘰialူ, în vederea modernizူrii ᗰi extinderii amprizei stradale. 
Autorizaᘰia va putea fi condiᘰionatူ de efectuarea dezmembrူrilor pentru realizarea sistematizူrilor stradale ᗰi a 
realinierilor stradale. Parcele rezultate si destinate realinierilor, cuprinse între aliniamentul vechi ᗰi cel retras, vor 
trece în proprietate publicူ gratuitူ sau în caz contrar vor fi grevate de o interdicᘰie definitivူ de construire cu 
excepᘰia lucrူrilor de interes ᗰi/sau utilitate publicူ.

Se admit operaᘰiuni de divizare, altele decât în scopul realinierii, cu condiᘰia ca toate parcelele rezultate sူ 
îndeplineascူ cumulativ urmူtoarele condiᘰii:

• indicii urbanistici POT ᗰi CUT se vor afla sub valorile maxime admise;
• parcela va avea front la stradူ;
• reglementူrile privind dimensiunile ᗰi suprafeᘰele minime ale parcelelor cuprinse în Capitolul 3, Condiᘰii 

generale privitoare la construcᘰii.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_d – parcelar rezidenᘰial
Se interzic operaᘰiunile de parcelare, reparcelare sau divizare a parcelelor.

Comasarea a cel mult trei parcele existente este permisူ în condiᘰiile legislaᘰiei în vigoare, cu condiᘰia ca 
ocuparea cu clူdiri a parcelei rezultate sူ redea ritmul parcelelor care au fူcut obiectul operaᘰiunii de 
comasare.

Prin excepᘰie, este permisူ divizarea parcelelor a cူror laturူ posterioarူ se învecineazူ cu zona neconstruitူ 
(actual verde) de pe strada Înfrူᘰirii, dar numai cu condiᘰia asigurူrii unui acces carosabil perimetral zonei, cf. 
PUG ᗰi numai dacူ în urma divizူrii unei parcele se creeazူ maxim 2 parcele. Parcele rezultate se supun 
prezentului regulament.
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5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_a – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 1 ᗰi
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_b – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 2
Amplasarea clူdirilor, amenajarea ᗰi mobilarea urbanူ a spaᘰiilor libere se va face în urma aprobူrii PUZ, pe 
baza reglementူrilor acestuia.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_c – subzona riveranူ str. Râului ᗰi
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_d – parcelar rezidenᘰial ᗰi
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_e – parcelar rezidenᘰial restructurabil 
Clူdirile se vor amplasa pe aliniament.
Pe strada Rusciorului se vor considera aliniamente limitele dintre parcelele private ᗰi spaᘰiul public, rezultate 
dupူ realiniere, cf. PUG.
Se considerူ aliniament ᗰi limitele parcelelor a cူror laturူ posterioarူ se învecineazူ cu zona neconstruita 
(actual verde) de pe strada Înfrူᘰirii, dar numai cu condiᘰia asigurူrii unui acces carosabil perimetral zonei verzi, 
cf. PUG.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_d – parcelar rezidenᘰial
Garajele se vor retrage cu cel puᘰin 5 m faᘰူ de aliniament.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_c – subzona riveranူ str. Râului
La strada Popa ᗠapcူ ᗰi Târgu Cailor, clူdirile se vor retrage cu cel puᘰin 5 m faᘰူ de aliniament. 

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Pentru parcelele ocupate de instituᘰii, amplasarea clူdirilor se va face în urma aprobူrii PUZ, pe baza 
reglementူrilor acestuia.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_a – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 1 ᗰi
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_b – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 2
Amplasarea clူdirilor, amenajarea ᗰi mobilarea urbanူ a spaᘰiilor libere se va face în urma aprobူrii PUZ, pe 
baza reglementူrilor acestuia.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_c – subzona riveranူ str. Râului
Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelelor cu jumူtate din înူlᘰimea lor, mူsuratူ la corniᗰူ 
sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele posterioare ale parcelelor cu înူlᘰimea lor, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în 
punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_d – parcelar rezidenᘰial
Clူdirile se vor retrage faᘰူ de cel puᘰin una dintre limitele laterale ale parcelelor cu cel puᘰin jumူtate din 
înူlᘰimea lor, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele posterioare ale parcelelor cu înူlᘰimea lor, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în 
punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiᘰia ca înူlᘰimea calcanului rezultat sူ nu 
depူᗰeascူ 2,2 m.
Garajele se vor retrage cu cel puᘰin 5 m faᘰူ de limitele posterioare ale parcelei.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_e – parcelar rezidenᘰial restructurabil 
Clူdirile se vor alipi de limitele laterale ale parcelelor, dar nu pe o adâncime mai mare decât 15 m de la 
aliniament,  dupူ care se vor retrage de la ambele limite laterale ᗰi de la cea posterioarူ cu jumူtate din 
înူlᘰimea clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m în cazul 
limitelor laterale ᗰi nu mai puᘰin decât 5 m în cazul limitelor posterioare. 

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Pentru parcelele ocupate de instituᘰii, amplasarea clူdirilor se va face în urma aprobူrii PUZ, pe baza 
reglementူrilor acestuia.
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UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_a – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 1 
Nu existူ parcelar.  Amplasarea clူdirilor, amenajarea ᗰi mobilarea urbanူ a spaᘰiilor libere se va face în urma 
aprobူrii PUZ, pe baza reglementူrilor acestuia.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_b – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 2
Nu existူ parcelar.  Amplasarea clူdirilor, amenajarea ᗰi mobilarea urbanူ a spaᘰiilor libere se va face în urma 
aprobူrii PUZ, pe baza reglementူrilor acestuia.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_c – subzona riveranူ str. Râului
Clူdirile vor pူstra între ele o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea celei mai înalte dintre ele, mူsuratူ la atic 
sau corniᗰူ în punctul cel mai înalt. 
Distanᘰa se va putea reduce la jumူtate din înူlᘰimea celei mai înalte dintre ele, mူsuratူ la atic sau corniᗰူ în 
punctul cel mai înalt, numai în situaᘰiile unde pe ambele faᘰade se aflူ exclusiv spaᘰii anexe ᗰi de circulaᘰie. 

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_d – parcelar rezidenᘰial
Clူdirile vor pူstra între ele o disanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea celei mai înalte dintre ele, mူsuratူ la corniᗰa 
superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_e – parcelar rezidenᘰial restructurabil 
Clူdirile vor pူstra între ele o disanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea celei mai înalte dintre ele, mူsuratူ la corniᗰa 
superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_a – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 1 ᗰi
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_b – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 2
Se recomandူ realizarea de studii de optimizare ᗰi eficientizare a sistemului de circulaᘰie ᗰi parcူri la nivel de 
UTR ᗰi cartier. Se recomandူ realizarea de parcaje colective cu maxim douူ niveluri supraterane.
Este interzisူ amplasarea parcajelor la sol la o distanᘰူ mai micူ decât 10 m faᘰူ de ferestrele locuinᘰelor, cf. 
Ordinului 536/1997, Art. 3.

Este interzisူ amplasarea parcajelor la sol în zona cuprinsူ între clူdire ᗰi limita posterioarူ a parcelei. Se 
recomandူ amplasarea subteranူ a parcajelor. Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi 
modificatူ prin PUZ sau PUD.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_a – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 1 ᗰi
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_b – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 2
Se interzice mansardarea sau supraetajarea clူdirilor existente.
Pentru construcᘰii tehnico – edilitare, conform exigenᘰelor specifice.
Pentru parcaje colective, se recomandူ maxim douူ niveluri supraterane, cu o înူlᘰime liberူ de 2,25 m.

Pentru echipamente publice ᗰi pentru orice alt tip de clူdiri, aprobate numai în condiᘰiile prevူzute la Secᘰiunea 
1, punctul A, regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane. Suplimentar, este admis un 
nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre urmူtoarele 
configuraᘰii:  P+1+R, D+P+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, M – mansardူ, R – nivel 
retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 10 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 15 m. 
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Pentru parcelele izolate existente între clူdirile de locuinᘰe colective, regimul de înူlᘰime maxim admis este de 
douူ niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau un nivel retras, conform definiᘰiilor din 
glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre urmူtoarele configuraᘰii: P+1+M, P+1+R, 
D+P+M, D+P+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 
Pentru parcelele izolate existente între clူdirile de locuinᘰe colective, înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, 
mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 8 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_c – subzona riveranူ str. Râului ᗰi
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_e – parcelar rezidenᘰial restructurabil
Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. 
Nu se admit demisoluri orientate spre stradူ.
Regimul minim de înူlᘰime admis pentru corpurile de clူdire noi amplasate pe aliniament este P+3. 

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_d – parcelar rezidenᘰial
Regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+1+M, P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, 
M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 8 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 
Înူlᘰimea clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt va fi cuprinsူ în intervalul 1/2 
-1/3 din deschiderea frontului la stradူ. 
Nu se admit demisoluri orientate spre stradူ. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Nu se admite imitarea stilurilor arhitecturale istorice, în sensul realizူrii de pastiᗰe arhitecturale.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_a – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 1 
Se va urmူri pူstrarea calitူᘰilor arhitecturale iniᘰiale ale clူdirilor, respectiv refacerea acestora în situaᘰiile în 
care au fost afectate de intervenᘰii ulterioare. 

Se interzice acoperirea clူdirilor cu acoperiᗰuri înclinate tip ᗰarpantူ sau cu acoperitori plane vizibile din spaᘰiul 
public.

Toate intervenᘰiile cu impact asupra aspectului faᘰadelor (schimbူri ale tâmplူriilor ferstrelor, termoizolaᘰii 
exterioare, centrale termice sau instalaᘰii de climatizare etc) vor avea la bazူ studii de faᘰadူ, la nivelul întregii 
clူdiri sau a întregii subzone.

Lucrူrile care aduc modificူri asupra aspectului faᘰadelor se vor realiza pe baza studiului de faᘰadူ ᗰi a unui 
proiect tehnic unitar la nivelul întregii clူdiri sau subzone.

Nu se admit modificူri locale ale faᘰadelor, altele decât cele care au ca scop îndepူrtarea unor intervenᘰii 
ulerioare: mansardူri, închideri ale balcoanelor, schimbူri ale tâmplူriilor ferstrelor, termoizolaᘰii exterioare, 
jaluzele exterioare, centrale termice sau instalaᘰii de climatizare etc.

Se interzice închiderea balcoanelor, construirea de balcoane noi sau extinderi ale apartamentelor in afara 
volumului iniᘰial al clူdirii.

Se interzice practicarea de goluri suplimentare în faᘰade.
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Se interzic lucrူri de naturူ a modifica proporᘰiile golurilor în faᘰade.

Se interzice înlocuirea tâmplူriei ferestrelor de la casele scူrilor.

La înlocuirea tâmplူriilor ferestrelor de la locuinᘰe se vor pူstra partiᘰiile iniᘰiale ale ferestrelor ᗰi dimensiunile 
elementelor componente ale tâmplူriei. 

În cazul termoizolူrii extrioare sau a renovူrii faᘰadelor se recomandူ utilizarea de tencuieli similare celor 
iniᘰiale (terasit, nezugrူvit). Nu se recomandူ zugrူveli exterioare.

Se interzice utilizarea unei cromatici stridente la nivelul fatadelor. Se recomandူ utilizarea culorilor similare 
celor iniᘰiale.

Serviciile profesionale ale ocupanᘰilor vor putea fi marcate prin plူci metalice gravate cu dimensiunea maximူ 
de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau înafara domeniului public. 

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_b – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 2
Se interzic lucrူri de naturူ a deprecia aspectul faᘰadelor existente.

Lucrူrile de modificare a faᘰadelor (reabilitare termicူ, închiderea balcoanelor, construirea de balcoane sau 
terase, renovူri) se vor realiza în mod unitar pentru întreaga construcᘰie.

Nu se admite imitarea stilurilor arhitecturale istorice.

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice 
realizarea de pastiᗰe arhitecturale. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în acord cu programul ᗰi 
arhitectura clူdirilor. 

Serviciile profesionale ale ocupanᘰilor vor putea fi marcate prin plူci metalice gravate cu dimensiunea maximူ 
de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau înafara domeniului public. 

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_c – subzona riveranူ str. Râului ᗰi
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_d – parcelar rezidenᘰial ᗰi
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_e – parcelar rezidenᘰial restructurabil
Arhitectura ᗰi amenajarea spaᘰiilor publice vor fi de facturူ contemporanူ, vor reflecta poziᘰia ᗰi rolul central al 
zonei ᗰi, prin calitatea lor, vor fi în acord cu proximitatea patrimoniului construit al Centrului Istoric.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi integrate în împrejmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 
Se interzice dispunerea antenelor, cablurilor de date sau a instalaᘰiilor de climatizare în poziᘰii vizibile din spaᘰiul 
public.

Se recomandူ soluᘰii de termoficare colective: reabilitarea centralelor termice de cartier, instalarea de centrale 
termice la nivel de clူdire.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Arborii existenᘰi în zona neconstruitူ (actual verde) de pe strada Înfrူᘰirii vor fi integraᘰi amenajူrii spaᘰiilor 
libere.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

Malurile râului Cibin vor fi amenajate în zona sub forma unei promenade pietonale, în acord cu amenajarea de 
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ansamblu a malurilor pe întreg parcursul din intravilan.

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

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_a – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 1 ᗰi
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_b – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 2

Se interzice ocuparea spaᘰiilor verzi existente cu locuri de parcare, cu excepᘰia situaᘰiei în care sunt create 
spaᘰii verzi de aceeaᗰi dimensiune la o distanᘰူ maximူ de 100 m faᘰူ de spaᘰiile verzi afectate.

Spaᘰiile verzi fin faᘰa fostului orfelinat vor fi conservate ᗰi amenajate. Este interzisူ schimbarea destinaᘰiei 
acestor spaᘰii verzi.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_c – subzona riveranူ str. Râului ᗰi
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_e – parcelar rezidenᘰial restructurabil
Se vor asigura spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ în proporᘰie minimူ de 10% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) a locuinᘰelor la nivel de parcelူ, dar nu mai puᘰin decât 5% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) totalူ la nivel de parcelူ. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ nu pot include în acest sens 
grူdinile de folosinᘰူ privatူ aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de 
depozitare a deᗰeurilor gospodူreᗰti. 

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_d – parcelar rezidenᘰial
Pe ansamblul unei parcele, spaᘰiile verzi vor ocupa minim 30% din suprafaᘰa totalူ.

14. ÎMPREJMUIRI

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_a – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 1 ᗰi
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_b – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 2
Împrejmuirile grူdinilor din jurul clူdirilor de locuinᘰe colective vor fi realizate din gard viu.

Se recomandူ delimitarea parcajelor la sol prin garduri vii.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_c – subzona riveranူ str. Râului ᗰi
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_d – parcelar rezidenᘰial ᗰi
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_e – parcelar rezidenᘰial restructurabil
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

Pentru parcelele ocupate de instituᘰii, indicii urbanstici vor fi reglementaᘰi prin PUZ sau PUZCP.
La calculul indicilor urbanistici se considerူ parcela construibilူ rezultatူ în urma realizူrii operaᘰiunii de 
realiniere, dacူ aceasta este obligatorie. 

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_a – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 1
Nu existူ parcelar.  Amplasarea parcajelor, amenajarea ᗰi mobilarea urbanူ a spaᘰiilor libere se va face în urma 
aprobူrii PUZ, pe baza reglementူrilor acestuia.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_b – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 2
Nu existူ parcelar.  Amplasarea parcajelor, amenajarea ᗰi mobilarea urbanူ a spaᘰiilor libere se va face în urma 
aprobူrii PUZ, pe baza reglementူrilor acestuia.
Pentru parcele izolate între clူdirile de locuinᘰe colective se admite POT maxim de 30%

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_c – subzona riveranူ str. Râului ᗰi
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_e – parcelar rezidenᘰial restructurabil
Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un POT maxim de 60%. 
Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un POT maxim de 40%.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_d – parcelar rezidenᘰial
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Pentru parcelele cu o suprafaᘰူ mai micူ decât 500 mp se admite un POT maxim de 35%.
Pentru parcelele cu o suprafaᘰူ mai mare decât 500 mp se admite un POT maxim de 30%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_a – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 1 
Nu existူ parcelar.  Amplasarea parcajelor, amenajarea ᗰi mobilarea urbanူ a spaᘰiilor libere se va face în urma 
aprobူrii PUZ, pe baza reglementူrilor acestuia.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_b – ansamblul de locuinᘰe colective Terezian 2
Nu existူ parcelar.  Amplasarea parcajelor, amenajarea ᗰi mobilarea urbanူ a spaᘰiilor libere se va face în urma 
aprobူrii PUZ, pe baza reglementူrilor acestuia.
Pentru parcele izolate între clူdirile de locuinᘰe colective se admite CUT maxim de 0,7.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_c – subzona riveranူ str. Râului ᗰi
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_e – parcelar rezidenᘰial restructurabil
Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un CUT maxim de 2. 
Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un POT maxim de 1,8.

UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_d – parcelar rezidenᘰial
Pentru parcelele cu o suprafaᘰူ mai micူ decât 500 mp se admite un CUT maxim de 0,7.
Pentru parcelele cu o suprafaᘰူ mai mare decât 500 mp se admite un CUT maxim de 0,6.
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Ilustrare a reglementူrilor pentru 
UTR Mူierimea Porᘰii Ocnei_e – parcelar rezidenᘰial restructurabil
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UTR  Parcelarea Drotleff

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona istoricူ de referinᘰူ care stူ la baza delimitူrii ZCP 13 este constituitူ din teritoriul 
ocupat de parcelarea pentru locuinᘰe individuale urbane, realizatူ la începutul sec. XX pe 
terenul cunoscut drept Câmpul Drotleff, constituindu-se astfel într-un nucleu coerent care va 
putea fi tratat prin reglementari specifice unitare. Valoarea urbanisticူ ᗰi arhitecturalူ a 
zonei creeazူ necesitatea unor reglementူri cu caracter protectiv.

Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU 
DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A 
VALORII CULTURALE, conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ 
Sibiu, se recomandူ instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ pentru prezenta UTR, 
ulterior aprobူrii PUG.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46;
Ordinul MTCT nr.
562/2003, Art. 21;
PATJ Sibiu, 
Obiectivul 1 (D 1.2, 
M 1.2.1, M 1.2.3, M 
1.2.4)

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Reglementူrile pentru prezenta UTR nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau 
prin planuri urbanistice de detaliu. De la reglementူrile pentru prezenta UTR nu se pot 
acorda derogူri.

Pânူ la instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ, nu se permit modificူri ale limitei 
prezentei UTR. Dupူ instituirea statutului de Zonူ construitူ construitူ protejatူ, se permit 
modificူri ale limitei ZCP, numai pe baza de PUZCP aprobat conform legii.

Autorizarea lucrူrilor de construcᘰii privind clူdiri noi, extinderi sau supratetajူri ale clူdirilor 
existente,  precum ᗰi orice alte intervenᘰii care aduc modificူri volumetriei clူdirilor existente 
se va face în mod obligatoriu pe bazူ de PUD aprobat conform legii. 

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Nu sunt propuse obiective de utilitate public .ူ

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Este propus spre clasare imobilul de locuinᘰe colective aflat la intersecᘰia strူzilor Victoriei, Avrig ᗰi Jina, cf. 
planᗰei de reglementူri urbanistice aferente PUG, cf. legii 422/2001.

Introducerea de piste pentru bicicliᗰti pe strူzile principale ale zonei.

Pူstrarea ᗰi completarea plantaᘰiilor în aliniament de pe toate strူzile cuprinse în interiorul zonei.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Locuinᘰe individuale.
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Locuinᘰe colective cu maxim patru apartamente.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de 
proprietari, cu urmူtoarele condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interiorul clူdirii;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Grူdiniᘰe, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• satisfacerea suprafeᘰelor minime (utile, desfူᗰurate, libere) care revin fiecူrui loc, conform 

Normativului privind proiectarea, realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor pentru grူdiniᘰe de copii, 
indicativ NP01197;

• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni.

Funcᘰiuni turistice cu caracter intraurban, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcᘰiilor turistice;
• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni;
• activitatea se va desfူᗰura numai în interior.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se interzic operaᘰiunile de parcelare, reparcelare ᗰi divizare.

Comasarea parcelelor existente se poate realiza în condiᘰiile legislaᘰiei în vigoare, exclusiv în sensul refacerii 
loturilor iniᘰiale.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de aliniament cu 5 m.

Garajele se vor retrage faᘰူ de aliniament cu cel puᘰin 5 m.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile, inclusiv cele anexe, se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu 
1/2 din înူlᘰimea clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.
Clူdirile, inclusiv cele anexe, se vor retrage faᘰူ de limita posterioarူ a parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu  
înူlᘰimea clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 7 m.
Se recomandူ ca amprenta clူdirilor la sol sူ fie de formူ cât mai apropiatူ de pူtrat.

Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiᘰia ca înူlᘰimea calcanului rezultat sူ nu 
depူᗰeascူ 2,2 m.
Garajele se vor retrage cu cel puᘰin 7 m faᘰူ de limitele posterioare ale parcelei.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ
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Nu se admite construirea mai multor clူdiri pe o parcelူ, cu excepᘰia celor cu funcᘰiune anexူ: garaje, pergole, 
anexe ale grူdinilor etc.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

Aleile carosabile ᗰi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau 
artificiale, dale prefabricate, dale înierbate, pietriᗰ sau zgurူ, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeᘰe 
betonate.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+1+M, P+1+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: P – parter, M – mansardူ, R – nivel 
retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 8 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 
Nu se admite demisol.
Înူlᘰimea minimူ a clူdirilor, mူsuratူ la atic sau la corniᗰa superioarူ, va fi de 6 m.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Aspectul clူdirilor va fi astfel controlat, încât sူ pူstreze nivelul de calitate artisticူ ᗰi tehnicူ relativူ
manifestatူ în clူdirile existente. 

Tipul de acoperire va fi stabilit prin PUD. În acest sens, documentaᘰia  PUD va cuprinde ilustrူri ale soluᘰiei 
propuse.Tipul acoperirii poate varia de la ᗰarpante cu panta de 50grd pânူ la ᗰarpante cu panta micူ, ascunse 
dupa atic sau chiar acoperiri în terasူ. Cromatica ᗰi limbajul stilistic pentru clူdiri noi vor fi contemporane, 
discrete ᗰi adecvate contextului elevat. Intervenᘰia asupra, extinderea sau reabilitarea clူdirilor existente fiind 
necesar a fi executatူ urmူrind principiile specifice restaurူrii componentelor de patrimoniu cultural.

Orientarea clူdirilor se va face cu o faᘰadူ principalူ spre stradူ, fူrူ a oferi faᘰade de calitate inferioarူ privirii 
din spaᘰii publice. Împrejmuirile nu vor depူᗰi 2,20 m în înူltime, peste soclul opac de maxim 80 cm. Închiderea 
superioarူ permiᘰând vizibilitatea grူdinilor de faᘰadူ obligatorii.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi integrate în împrejmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 
Se interzice dispunerea antenelor, cablurilor de date sau a instalaᘰiilor de climatizare în poziᘰii vizibile din spaᘰiul 
public.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii verzi ᗰi plantate pe o suprafaᘰူ reprezentând cel puᘰin 30% din suprafaᘰa parcelei.
Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.
Suprafaᘰa cuprinsူ între aliniament ᗰi faᘰada frontalူ a clူdirii va fi plantatူ ᗰi amenajatူ sub forma unei grူdini 
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decorative, neadmiᘰându-se cultivarea de legume.
Plantaᘰia de aliniament în lungul tuturor strူzilor din prezenta UTR va fi pူstratူ ᗰi completatူ prin replantarea 
vegetaᘰiei îmbူtrânite sau tူiate cu aceleaᗰi specii, se va reface înierbarea fâᗰiei de separaᘰie între circulaᘰiile
pietonale ᗰi carosabile, limitând zonele neplantate la suprafeᘰele acceselor carosabile pe proprietူᘰi. 

14. ÎMPREJMUIRI

Toate parcelele vor fi împrejmuite pe toate laturile, înူlᘰimea maximူ admisူ a împrejmuirilor fiind 2,2 m.
Împrejmuirile de pe aliniament vor avea un soclu opac cu înူlᘰimea cuprinsူ între 0,5 m ᗰi 0,8 m.
Partea superioarူ a împrejmuirilor de pe aliniament va fi transparentူ, executatူ din grilaj metalic. Nu se admite 
obturarea parᘰialူ sau totalူ a vizibilitူᘰii din spaᘰiul public prin dublarea pူrᘰii superioare a împrejmuirii de pe 
aliniament cu panouri.
Nu se admit, pe nici o laturူ a parcelei, împrejmuiri realizate din dale prefabricate din beton.
Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru parcelele cu o suprafaᘰူ mai micူ de 550 mp se admite un POT maxim de 35%.

Pentru parcelele cu o suprafaᘰူ mai mare de 550 mp se admite un POT maxim de 25%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru parcelele cu o suprafaᘰူ mai micူ de 550 mp se admite un CUT maxim de 0,9.

Pentru parcelele cu o suprafaᘰူ mai mare de 550 mp se admite un CUT maxim de 0,7.
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Ilustrare a reglementူrilor:



PUG Sibiu Regulament local de urbanism 292

UTR  Parcelarea Mူrူᗰti - Mူrူᗰeᗰti

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona istoricူ de referinᘰူ care stူ la baza delimitူrii prezentei UTR este formatူ din 
parcelarea de locuinᘰe pentru funcᘰionari la începutul perioadei interbelice pe fostul teren de 
instrucᘰie de pe frontul opus cazarmei de artilerie (Calea Dumbrူvii). Valoarea urbanisticူ ᗰi 
arhitecturalူ a zonei creeazူ necesitatea unor reglementူri cu caracter protectiv.

Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU 
DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A 
VALORII CULTURALE, conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ 
Sibiu, se recomandူ instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ pentru prezenta UTR, 
ulterior aprobူrii PUG.

Prezenta UTR este constituitူ din urmူtoarele subzone, delimitate conform PUG:
UTR Parcelarea Mူrူᗰti - Mူrူᗰeᗰti_a – parcelele riverane Cူii Dumbrူvii
UTR Parcelarea Mူrူᗰti - Mူrူᗰeᗰti_b – parcelele riverane strူzilor Mူrူᗰti ᗰi Mူrူᗰeᗰti

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46;
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21;
PATJ Sibiu, 
Obiectivul 1 (D 1.2, 
M 1.2.1, M 1.2.3, M 
1.2.4)

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Reglementူrile pentru prezenta UTR nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau 
prin planuri urbanistice de detaliu. De la reglementူrile pentru prezenta UTR nu se pot 
acorda derogူri.

Pânူ la instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ, nu se permit modificူri ale limitei 
prezentei UTR. Dupူ instituirea statutului de Zonူ construitူ construitူ protejatူ, se permit 
modificူri ale limitei ZCP, numai pe baza de PUZCP aprobat conform legii.

Autorizarea lucrူrilor de construcᘰii privind clူdiri noi, extinderi sau supratetajူri ale clူdirilor 
existente,  precum ᗰi orice alte intervenᘰii care aduc modificူri volumetriei clူdirilor existente 
se va face în mod obligatoriu pe bazူ de PUD aprobat conform legii. 

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Nu sunt propuse obiective de utilitate publicူ.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Introducerea prioritarူ de piste pentru bicicliᗰti pe strူzile Calea Dumbrူvii ᗰi Oituz.

Pူstrarea ᗰi completarea plantaᘰiilor în aliniament de pe strူzile Mူrူᗰti, Mူrူᗰeᗰti, Calea Dumbrူvii ᗰi Oituz.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Locuinᘰe individuale.
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UTR Parcelarea Mူrူᗰti - Mူrူᗰeᗰti_a 
Funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, funcᘰiuni de 
culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

UTR Parcelarea Mူrူᗰti - Mူrူᗰeᗰti_b
Servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de 
proprietari, cu urmူtoarele condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interiorul clူdirii;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Grူdiniᘰe, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• satisfacerea suprafeᘰelor minime (utile, desfူᗰurate, libere) care revin fiecူrui loc, conform 

Normativului privind proiectarea, realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor pentru grူdiniᘰe de copii, 
indicativ NP01197;

• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni.

Funcᘰiuni turistice cu caracter intraurban, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcᘰiilor turistice;
• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni;
• activitatea se va desfူᗰura numai în interior.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se interzic operaᘰiunile de parcelare, reparcelare ᗰi divizare.

Comasarea parcelelor existente se poate realiza în condiᘰiile legislaᘰiei în vigoare, exclusiv în sensul refacerii 
loturilor iniᘰiale.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile aflate pe parcele riverane Cူii Dumbrူvii se vor retrage faᘰူ de aliniament cu 5 m. 
Clူdirile aflate pe parcele riverane strူzilor Mူrူᗰti ᗰi Mူrူᗰeᗰti se vor retrage faᘰူ de aliniament cu 3 m. 
În toate cazurile, garajele se vor retrage de la aliniament cu cel puᘰin 5 m.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile, inclusiv cele anexe, se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu 
1/2 din înူlᘰimea clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.
Clူdirile, inclusiv cele anexe, se vor retrage faᘰူ de limita posterioarူ a parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu  
înူlᘰimea clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 7 m.

Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiᘰia ca înူlᘰimea calcanului rezultat sူ nu 
depူᗰeascူ 2,2 m.
Garajele se vor retrage cu cel puᘰin 7 m faᘰူ de limitele posterioare ale parcelei.
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7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Nu se admite construirea mai multor clူdiri pe o parcelူ, cu excepᘰia celor cu funcᘰiune anexူ: garaje, pergole, 
anexe ale grူdinilor etc.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

Aleile carosabile ᗰi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau 
artificiale, dale prefabricate, dale înierbate, pietriᗰ sau zgurူ, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeᘰe 
betonate.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+1+M, P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, 
M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 8 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 
Raportul între înူlᘰimea clူdirilor ᗰi lူᘰimea frontului parcelei la stradူ va fi cuprins între 1/4 ᗰi 1/3.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Aspectul clူdirilor va fi astfel controlat, încât sူ pူstreze nivelul de calitate artisticူ ᗰi tehnicူ relativူ
manifestatူ în clူdirile existente. 

Tipul de acoperire va fi stabilit prin PUD. În acest sens, documentaᘰia  PUD va cuprinde ilustrူri ale soluᘰiei 
propuse. Tipul acoperirii poate varia de la ᗰarpante cu panta de 50grd pânူ la ᗰarpante cu panta micူ, ascunse 
dupa atic sau chiar acoperiri în terasူ. Cromatica ᗰi limbajul stilistic pentru clူdiri noi vor fi contemporane, 
discrete ᗰi adecvate contextului elevat. Intervenᘰia asupra, extinderea sau reabilitarea clူdirilor existente fiind 
necesar a fi executatူ urmူrind principiile specifice restaurူrii componentelor de patrimoniu cultural.

Orientarea clူdirilor se va face cu o faᘰadူ principalူ spre stradူ, fူrူ a oferi faᘰade de calitate inferioarူ privirii 
din spaᘰii publice. Împrejmuirile nu vor depူᗰi 2,20 m în înူltime, peste soclul opac de maxim 80 cm. Închiderea 
superioarူ permiᘰând vizibilitatea grူdinilor de faᘰadူ obligatorii.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi integrate în împrejmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 
Se interzice dispunerea antenelor, cablurilor de date sau a instalaᘰiilor de climatizare în poziᘰii vizibile din spaᘰiul 
public.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii verzi ᗰi plantate pe o suprafaᘰူ reprezentând cel puᘰin 30% din suprafaᘰa parcelei.
Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.
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Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.
Suprafaᘰa cuprinsူ între aliniament ᗰi faᘰada frontalူ a clူdirii va fi plantatူ ᗰi amenajatူ sub forma unei grူdini 
decorative, neadmiᘰându-se cultivarea de legume.
Plantaᘰia de aliniament în lungul tuturor strူzilor din prezenta UTR va fi pူstratူ ᗰi completatူ prin replantarea 
vegetaᘰiei îmbူtrânite sau tူiate cu aceleaᗰi specii. 

14. ÎMPREJMUIRI

Toate parcelele vor fi împrejmuite pe toate laturile, înူlᘰimea maximူ admisူ a împrejmuirilor fiind 2,2 m.
Împrejmuirile de pe aliniament vor avea un soclu opac cu înူlᘰimea cuprinsူ între 0,5 m ᗰi 0,8 m.
Partea superioarူ a împrejmuirilor de pe aliniament va fi transparentူ, executatူ din grilaj metalic. Nu se admite 
obturarea parᘰialူ sau totalူ a vizibilitူᘰii din spaᘰiul public prin dublarea pူrᘰii superioare a împrejmuirii de pe 
aliniament cu panouri.
Nu se admit, pe nici o laturူ a parcelei, împrejmuiri realizate din dale prefabricate din beton.
Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 25%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 0,65.
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Ilustrare a reglementူrilor:
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UTR  Siretului

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

În interiorul UTR Siretului se considerူ urmူtoarele subunitူᘰi de referinᘰူ, delimitate cf. 
PUG:

UTR Siretului_a – locuinᘰe colective
UTR Siretului_b – baza Tursib
UTR Siretului_c – spaᘰii verzi 
UTR Siretului_d – locuinᘰe unifamiliale

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Pentru intervenᘰii cu efecte importante asupra organizူrii sau funcᘰionူrii zonei se va 
elabora în mod obligatoriu un Plan urbanistic zonal. La elaborarea PUZ se vor respecta 
urmူtoarele condiᘰii:

• teritoriul minim care urmeazူ sူ fie reglementat prin Planul urbanistic zonal 
este UTR Siretului, delimitatူ cf. PUG.

• se vor include servituᘰile stabilite prin PUG, precum ᗰi cele apူrute ulterior sau 
a cူror necesitate reise din intervenᘰia care genereazူ PUZ.

• se vor include reglementူrile PUG pentru zona în cauzူ spre a fi preluate ᗰi 
detaliate de PUZ. Se vor include obiectivele de utilitate publicူ stabilite prin 
PUG ᗰi RLU  pentru zona în cauzူ (Secᘰiunea 1, pct. B) mူsurile ᗰi 
recomandူrile PUG ᗰi RLU (Secᘰiunea 1, pct. B), obiectivele de utilitate publicူ 
apူrute ulterior elaborူrii PUG, precum ᗰi alte dotူri de interes public care se 
dovedesc necesare. Obiectivele de utilitate publicူ ᗰi dotူrile de interes public 
vor fi preluate în mod obligatoriu în PUZ, detaliate ᗰi reglementate

• obligativitatea ilustrူrii propunerilor PUZ prin simulူri tridimensionale ᗰi 
machete

Dupူ aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrူrile 
de construire pe baza PUZ, dupူ caz.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Subzona UTR Siretului_c – spaᘰii verzi are utilizarea Zonူ verde cu rol de agrement. 
Aceastူ utilizare este definitivူ ᗰi nu poate fi modificatူ.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 
313, 32, 47

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

Ordonanᘰa de 
urgenᘰူ 195/2005, 
aprobatူ de legea 
265/2006, 
actualizatူ, Art. 71

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Prelungirea strူzii Arieᗰului pânူ la strada Siretului, cf. PUG, în vederea fluidizူrii relaᘰiei de circulaᘰie strada 
Rahova – Calea Dumbrူvii. Este necesarူ trecerea în domeniul public a suprafeᘰelor afectate de servitutea 
publicူ (incinta Tursib - parᘰial, curtea bisericii - parᘰial).
Autorizaᘰia va putea fi condiᘰionatူ de efectuarea dezmembrူrilor pentru realizarea prelungirii str. Arieᗰului 
stradale. Parcelele rezultate si destinate strူpungerii vor trece în proprietate publicူ gratuitူ sau în caz contrar 
vor fi grevate de o interdicᘰie definitivူ de construire cu excepᘰia lucrူrilor de interes ᗰi/sau utilitate publicူ.

Reorganizarea intersecᘰiei str. Rahovei – Calea Cisnူdiei – str. Gheorghe Dima – str. Arieᗰului.

Reabilitarea spaᘰiilor libere, spaᘰiilor verzi ᗰi a spaᘰiilor de parcare din zona locuinᘰelor colective, pe baza unui 
plan de ansamblu.



PUG Sibiu Regulament local de urbanism 298

Eliberarea de construcᘰii ᗰi împrejmuiri a malului nordic al pârâului Sူpunului, pe o adâncime minimူ de 15 m, 
construirea unei piste de biciclete ᗰi a unei alei pietonale (cu continuare în Cimitirul Central), plantarea ᗰi 
amenajarea zonei ca promenadူ publicူ, amenajarea unui acces pietonal în Cimitirul Central dinspre Valea 
Sူpunului.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

UTR Siretului_a – locuinᘰe colective
Reabilitarea spaᘰiilor libere, spaᘰiilor verzi, parcajelor la sol, pe bazူ de proiecte de ansamblu, elaborat la nivel 
de UTR sau de cartier. Se recomandူ accesarea programelor de finanᘰare prin fonduri structurale.

Reabilitarea termicူ ᗰi edilitarူ a construcᘰiilor de locuinᘰe colective, pe bazူ de proiecte unitare la nivel de 
imobil, de UTR sau de cartier. Nu se recomandူ aprobarea lucrူrilor de reabilitare termicူ individualူ, care 
trateazူ pူrᘰi ale unei construcᘰii de locuinᘰe colective.

Aplicarea unui strat vegetal (iarbူ, gazon, flori ᗰi arbuᗰti, cu stratificaᘰia de protecᘰie necesarူ) pe terasele 
clူdirilor de locuinᘰe colective, având în vedere beneficiile economice (izolare termicူ cu pânူ la 60% mai bunူ 
a teraselor) ecologice (creᗰeterea procentului de suprafeᘰe înverzite în cartiere) ᗰi de confort (izolare fonicူ a 
locuinᘰelor de la ultimul etaj). Se recomandူ includerea acestei mူsuri în programul de reabilitare termicူ a 
clူdirilor, cu facilitူᘰile aferente.

Realizarea de parcaje colective de cartier, în vederea ameliorူrii capacitူᘰii de stocare a autovehiculelor ᗰi 
eliberူrii spaᘰiilor libere pentru amenajarea de spaᘰii verzi sau echipamente publice necesare. Amplasament 
propus: zona riveranူ prelungirii strူzii Arieᗰului (actuala incintူ Tursib).

Reorganizarea ᗰi eficientizarea sistemului de circulaᘰii auto ᗰi parcaje, pe baza unui proiect unitar la nivel de 
UTR sau de cartier. Înlocuirea treptatူ a garajelor individuale construite între blocuri cu sisteme eficiente ᗰi 
economice de parcare la sol sau cu parcaje colective. Introducerea pistelor de biciclete pe strူzile principale.

Realizarea, amenajarea ᗰi plantarea de spaᘰii verzi, locuri de joacူ ᗰi terenuri de sport suplimentare, pe bazူ 
de proiecte la nivel de UTR sau cartier.

UTR Siretului_c – spaᘰii verzi 
Îndepူrtarea tuturor construcᘰiilor de garaje existente, amenajarea de spaᘰii verzi, locuri de joacူ ᗰi terenuri de 
sport.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

UTR Siretului_a – locuinᘰe colective
Funcᘰiuni aferente echiparii tehnico-edilitare.
Echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.
Strူzi, alei pietonale, accese, parcaje la sol (exclus garaje individuale), parcaje colective, spaᘰii verzi, locuri de 
joacူ, amenajူri ale spaᘰiului public, grူdini de folosinᘰူ individualူ în jurul clူdirilor de locuinᘰe. 

UTR Siretului_b – baza Tursib
Funcᘰiuni de gospodူrire comunalူ: depou pentru vehiculele tranportului public

UTR Siretului_c – spaᘰii verzi
Spaᘰii verzi publice, locuri de joacူ, terenuri de sport, funcᘰiuni de loisir privat.

UTR Siretului_d – locuinᘰe unifamiliale
Locuinᘰe unifamiliale.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Anterior aprobူrii PUZ, se admit lucrူri de întreᘰinere, reparaᘰii, retehnologizare a construcᘰiilor având alte 
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funcᘰiuni decât cele admise, cu condiᘰia ca acestea sူ nu aducူ modificူri indicilor urbanistici la nivel de 
parcelူ sau înူlᘰimii clူdirilor.

UTR Siretului_a – locuinᘰe colective
Se admit reparaᘰii ᗰi modificူri interioare ale locuinᘰelor existente, cu condiᘰia ca acestea sူ se menᘰinူ în 
interiorul volumului existent al clူdirii.

Se admit servicii aferente zonelor de locuinᘰe numai la parterul construcᘰiilor de locuinᘰe în spaᘰii special 
destinate acestora prin proiectul iniᘰial.

Se admit servicii aferente zonelor de locuinᘰe prin conversia apartamentelor, cu respectarea urmူtoarelor 
condiᘰii:

• apartamentele sunt situate la parterul clူdirilor;
• accesul va fi separat de cel al locatarilor;
• accesul se face dintr-o stradူ prin faᘰada princpalူ ᗰi nu din curtea locuinᘰelor, din grူdinူ sau din 

zona spaᘰiilor verzi.
• activitatea nu va perturba locuinᘰele;

Prin excepᘰie se admit urmူtoarele servicii profesionale prin conversia apartamentelor situate la parterul
clူdirilor ᗰi care pot utiliza accesul locatarilor: cabinete medicale individuale, cabinete de medicinူ veterinarူ, 
cabinete individuale de avocaturူ ᗰi asistenᘰူ juridicူ, cabinete individuale de contabilitate, birouri ᗰi ateliere de 
proiectare ᗰi design, birouri individuale de consultanᘰူ. 

UTR Siretului_b – baza Tursib
Se admite modificarea destinaᘰiei terenului prin relocarea depoului. În aceastူ situaᘰie, noua destinaᘰie a 
terenului, precum ᗰi organizarea urbanisticူ a zonei vor fi reglementate prin PUZ la nivelul întregului UTR.

UTR Siretului_d – locuinᘰe unifamiliale
Servicii aferente zonelor de locuinᘰe, funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale, 
funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban, în toate cazurile cu 
condiᘰia asigurူrii funcᘰiunii de locuire pe fiecare parcelူ în proporᘰie minimူ de 40% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD).

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

UTR Siretului_a – locuinᘰe colective
Sunt interzise mansardarea, supraetajarea ᗰi extinderea construcᘰiilor de locuinᘰe existente. Aceastူ 
reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ.
Este interzisူ construirea de locuinᘰe noi. Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ 
prin PUZ.
Este interzisူ construirea de garaje individuale.

UTR Siretului_c – spaᘰii verzi 
Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2. Aceastူ reglementare este 
definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

UTR Siretului_a – locuinᘰe colective ᗰi
UTR Siretului_c – spaᘰii verzi
Se interzic operaᘰiunile de parcelare, reparcelare sau divizare a parcelelor, cu excepᘰia celor iniᘰiate de 
administraᘰia publicူ.

UTR Siretului_b – baza Tursib
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Se admit operaᘰiunile de parcelare, dar numai prin PUZ, cu respectarea capitolului 3, Condiᘰii generale 
privitoare la construcᘰii, a servituᘰilor stabilite prin PUG ᗰi a legislaᘰiei în vigoare.

UTR Siretului_d – locuinᘰe unifamiliale
Se interzic operaᘰiunile de parcelare, reparcelare sau divizare a parcelelor.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

UTR Siretului_a – locuinᘰe colective
Nu existူ parcelar (aliniament). Amplasarea clူdirilor se va face conform PUZ.

UTR Siretului_b – baza Tursib
Prin realiniere, aliniamentul la Calea Dumbrူvii se va retrage cu 3 m, mူsurat de la poziᘰia iniᘰialူ, în vederea 
modernizူrii ᗰi extinderii amprizei stradale. 
Amplasarea se va face conform PUZ. 
Autorizaᘰia va putea fi condiᘰionatူ de efectuarea dezmembrူrilor pentru realizarea sistematizူrilor stradale ᗰi a 
realinierilor stradale. Parcele rezultate si destinate realinierilor, cuprinse între aliniamentul vechi ᗰi cel retras, 
vor trece în proprietate publicူ gratuitူ sau în caz contrar vor fi grevate de o interdicᘰie definitivူ de construire 
cu excepᘰia lucrူrilor de interes ᗰi/sau utilitate publicူ.

UTR Siretului_d – locuinᘰe unifamiliale
Se vor respecta alinierile existente.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

UTR Siretului_a – locuinᘰe colective
Nu existူ parcelar. Amplasarea clူdirilor se va face conform PUZ.

UTR Siretului_b – baza Tursib
Conform PUZ.

UTR Siretului_d – locuinᘰe unifamiliale
Clူdirile se vor retrage în mod obligatoriu de la ambele limite laterale ale parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ 
cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu 
mai puᘰin decât 3 m.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

UTR Siretului_a – locuinᘰe colective
Clူdirile de locuinᘰe vor pူstra între ele o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea celei mai înalte dintre ele, 
mူsuratူ la atic sau corniᗰူ în punctul cel mai înalt. 
Pentru clူdirile cu alte destinaᘰii – conform PUZ.

UTR Siretului_b – baza Tursib
Conform PUZ.

UTR Siretului_d – locuinᘰe unifamiliale
Nu se admite amplasarea mai multor clူdiri de locuinᘰe pe aceeaᗰi parcelူ, decât în situaᘰia comasူrii 
parcelelor, caz în care clူdirile vor pူstra între ele o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea celei mai înalte dintre 
ele, mူsuratူ la atic sau corniᗰူ în punctul cel mai înalt. 

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.
Se recomandူ realizarea de studii de optimizare ᗰi eficientizare a sistemului de circulaᘰie ᗰi parcူri la nivel de 
UTR ᗰi cartier.

UTR Siretului_d – locuinᘰe unifamiliale
Aleile carosabile ᗰi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau 
artificiale, dale prefabricate, dale înierbate, pietriᗰ sau zgurူ, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeᘰe 
betonate.
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9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

UTR Siretului_a – locuinᘰe colective
Se interzice staᘰionarea autovehiculelor pe spaᘰiile verzi.
Pentru clူdirile noi se vor asigura numူrul necesar de locuri de parcare în afara domeniului public.
Se recomandူ realizarea de studii de optimizare ᗰi eficientizare a sistemului de circulaᘰie ᗰi parcူri la nivel de 
UTR ᗰi cartier. Se recomandူ realizarea de parcaje colective cu maxim douူ niveluri supraterane.

UTR Siretului_b – baza Tursib
Conform organizူrii interne a depoului.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

UTR Siretului_a – locuinᘰe colective

Pentru parcaje colective, se recomandူ maxim douူ niveluri supraterane, cu o înူlᘰime liberူ de 2,25 m.

Pentru echipamente publice ᗰi pentru orice alt tip de clူdiri, aprobate numai în condiᘰiile prevူzute la Secᘰiunea 
1, punctul A, regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane. Suplimentar, este admis un 
nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii:  P+1+R, D+P+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, M – mansardူ, 
R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 10 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul 
cel mai înalt, nu va depူᗰi 15 m. 

UTR Siretului_b – baza Tursib
Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ 
sau un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul 
cel mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. 

UTR Siretului_d – locuinᘰe unifamiliale
Regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+1+M, P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, 
M – mansardူ, R – nivel retras). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 8 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul 
cel mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va fi de facturူ modernူ ᗰi va exprima caracterul programului (locuire). Se interzice 
realizarea de pastiᗰe arhitecturale. Materialele folosite vor fi de bunူ calitate, în acord cu programul ᗰi 
arhitectura clူdirilor. 

Serviciile profesionale ale ocupanᘰilor vor putea fi marcate prin plူci metalice gravate cu dimensiunea maximူ 
de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau înafara domeniului public. 
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UTR Siretului_a – locuinᘰe colective
Sunt interzise lucrူri de naturူ a deprecia aspectul faᘰadelor existente.

Lucrူrile de modificare a faᘰadelor (reabilitare termicူ, închiderea balcoanelor, construirea de balcoane sau 
terase, renovူri) se vor realiza în mod unitar pentru întreaga construcᘰie.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.
Se interzice dispunerea cablurilor ᗰi a instalaᘰiilor de climatizare în locuri vizibile din spaᘰiul public. 

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

UTR Siretului_a – locuinᘰe colective
Se interzice eliminarea vegetaᘰiei înalte mature, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi zone, 
minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

Se interzice ocuparea spaᘰiilor verzi existente cu locuri de parcare, cu excepᘰia situaᘰiei în care sunt create 
spaᘰii verzi de aceeaᗰi dimensiune la o distanᘰူ maximူ de 100 m faᘰူ de spaᘰiile verzi afectate.

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

UTR Siretului_b – baza Tursib
Conform PUZ.

14. ÎMPREJMUIRI

UTR Siretului_a – locuinᘰe colective
Se recomandူ împrejmuiri din gard viu pentru grူdinile din jurul clူdirilor de locuinᘰe colective ᗰi pentru 
parcajele la sol.

UTR Siretului_d – locuinᘰe unifamiliale 
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

UTR Siretului_a – locuinᘰe colective
Nu este cazul. Amplasarea construcᘰiilor se va face pe baza reglementူrilor cuprinse în Secᘰiunea 3.

UTR Siretului_b – baza Tursib
Se admite un POT maxim de 70%.

UTR Siretului_d – locuinᘰe unifamiliale
Se admite un POT maxim de 30%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

UTR Siretului_a – locuinᘰe colective
Nu este cazul. Amplasarea construcᘰiilor se va face pe baza reglementူrilor cuprinse în Secᘰiunea 3.

UTR Siretului_b – baza Tursib
Se admite un CUT maxim de 1,6.

UTR Siretului_d – locuinᘰe unifamiliale
Se admite un CUT maxim de 0,7%.
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UTR  Tropinii Noi

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Trupul Tropinii Noi este prevူzut zonူ pentru case de vacanᘰူ ᗰi agrement privat. 
Parcelarea Tropinii Noi este introdusူ în intravilan sub forma unui trup (trup nr. 6 – Tropinii 
Noi) prin PUG 2009. 

În sensul prezentului regulament, conform legii, se considerူ case de vacanᘰူ: locuinᘰe 
ocupate temporar, ca reᗰedinᘰe secundare, destinate odihnei ᗰi recreerii.
Autorizarea executူrii lucrူrilor de construire va fi condiᘰionatူ de existenᘰa unei reᗰedinᘰe 
principale a beneficiarului. 

Legea 114/1996, 
Art. 2

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Pentru UTR Tropinii Noi se va întocmi în mod obligatoriu Plan urbanistic zonal, pentru 
întregul trup.
Nu se admite elaborarea de Plan urbanistic zonal pentru subzone sau pူrᘰi ale trupului.

Nu se admite extinderea limitelor trupului intravilan Tropinii Noi, decât la iniᘰiativa Consiliului 
Local, pentru realizarea unor obiective de interes public.

În lungul cursului de apူ care mူrgineᗰte UTR Tropinii Noi pe latura de sud se instituie o 
zonူ de protecᘰie cu lူᘰimea de 15 m, mူsuraᘰi de la malul apei (limita albiei minore). 
Pentru zona de protecᘰie a cursului de apူ se instituie interdicᘰie definitivူ de construire.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 
313, 32, Art. 47

Legea 50/1991, 
Art. 23

Legea 107/1996
PATJ Sibiu, PATZ 
Sibiu

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Modernizarea ᗰi extinderea tramei stradale existente.

Ampriza strူzilor existente ᗰi propuse va fi realizatူ cf. PUG ᗰi a tabelului de profile stradale anexat.

Modernizarea ᗰi extinderea reᘰelelor edilitare.

Pentru lူrgirea strူzilor existente ᗰi pentru realizarea strူzilor noi, deᘰinူtorii terenurilor riverane vor ceda 
suprafeᘰele necesare necondiᘰionat ᗰi fူrူ despူgubiri. Asigurarea suprafeᘰelor necesare lူrgirii strူzilor este o 
condiᘰie pentru emiterea autorizaᘰiilor de construire.

În cazul strူzilor mူrginite pe o laturူ de pူdurea Dumbrava, lူrgirea amprizei se va face numai pe latura 
opusူ pူdurii, fူrူ a include suprafeᘰe împူdurite în intravilan ᗰi fူrူ a face defriᗰူri.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Se recomandူ amenajarea zonei de protecᘰie a cursului de apူ care mူrgineᗰte zona Tropinii Noi pe latura de 
sud ca zonူ de agrement public, privat sau de folosinᘰူ comunူ a proprietarilor.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Case de vacanᘰူ.
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Spaᘰii verzi, terenuri de sport, locuri de joacူ, publice sau private.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Unitူᘰi de cazare în regim camping, cu condiᘰia de a avea o capacitate maximူ de 100 locuri ᗰi de fi organizate 
pe baza unui PUD aprobat conform legii, chiar ᗰi în condiᘰiile existenᘰei unui PUZ aprobat.

Livezi, grူdini de legume ᗰi alte activitူᘰi cu caracter agricol, cu condiᘰia de a nu intra în conflict cu funcᘰiunea 
principalူ.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se admit operaᘰiuni de parcelare, reparcelare, divizare ᗰi comasare, în urmူtoarele condiᘰii:
- pe parcelele rezultate sူ fie respectaᘰi indicii maximi de ocupare ᗰi utilizare a terenului specificaᘰi la secᘰiunea 
4
- parcelele rezultate sူ aibူ o suprafaᘰူ minimူ de 1000 mp ᗰi front la stradူ de minim 25 m.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor retrage de la aliniament cu cel puᘰin 10 m. Prin aliniament se înᘰelege limita dintre domeniul 
public ᗰi cel privat rezultatူ în urma operaᘰiunii de lူrgire a strူzilor, cf. glosarului anexat.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile, inclusiv cele anexe se vor retrage faᘰူ de limitele laterale cu distanᘰe minime egale cu jumူtate din 
înူlᘰimea clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.

Clူdirile, inclusiv cele anexe, se vor retrage faᘰူ de limita posterioarူ a parcelei cu o distanᘰူ minimူ de 10 m.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa minimူ dintre douူ clူdiri aflate pe aceeaᗰi parcelူ va fi egalူ cu înူlᘰimea clူdirii mai înalte, 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.
Aleile carosabile ᗰi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau 
artificiale, dale prefabricate, dale înierbate, pietriᗰ sau zgurူ, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeᘰe 
betonate.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de un nivel suprateran. Suplimentar, este admisူ o mansardူ, conform 
definiᘰiei din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre urmူtoarele configuraᘰii: P+M,  
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D+M (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, M – mansardူ). 

Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 4 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul 
cel mai înalt, nu va depူᗰi 6 m. 
Reglementူrile privind regimul de înူlᘰime ᗰi înူlᘰimea clူdirilor au caracter definitiv ᗰi nu pot fi modificate prin 
PUZ.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va exprima caracterul programului – case de vacanᘰူ.  Materialele folosite vor fi de bunူ 
calitate, în acord cu programul ᗰi arhitectura clူdirilor. Se recomandူ folosirea materialelor naturale (lemn, 
piatrူ, materiale ceramice).

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

În cazul inexistenᘰei reᘰelelor edilitare publice în zonူ, se admite realizarea de soluᘰii de echipare în sistem 
individual care sူ respecte normele sanitare ᗰi de protecᘰie a mediului.
Beneficiarul se obligူ sူ racordeze construcᘰia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reᘰeaua edilitarူ
publicူ, atunci când aceasta se va realiza. 

Se recomandူ echiparea clူdirilor cu sisteme de furnizare a energiei regenerabile (generatoare solare,  
eoliene, geotermale etc.).

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii verzi ᗰi plantate pe o suprafaᘰူ reprezentând cel puᘰin 50% din suprafaᘰa parcelei.
Se vor pူstra în cât mai mare mူsurူ plantaᘰiile de pomi fructiferi existente.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

Suprafaᘰa cuprinsူ între aliniament ᗰi faᘰada frontalူ a construcᘰiei va fi plantatူ ᗰi amenajatူ sub forma unei 
grူdini sau livezi.
Se interzice defriᗰarea vegetaᘰiei malurilor cursului de apူ care mူrgineᗰte UTR Tropinii Noi pe latura de sud, 
cf. PATJ Sibiu ᗰi PATZ Zona Periurbanူ Sibiu.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.
Nu se admit, pe nici o laturူ a parcelei, împrejmuiri realizate din dale prefabricate din beton.
Se recomandူ realizarea de împrejmuiri din garduri vii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru parcelele cu suprafaᘰa mai micူ decât 1000 mp, POT maxim admis este 20%.
Pentru parcelele cu suprafaᘰa mai mare decât 1000 mp, POT maxim admis este 15%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru parcelele cu suprafaᘰa mai micူ decât 1000 mp, CUT maxim admis este 0,4.
Pentru parcelele cu suprafaᘰa mai mare decât 1000 mp, CUT maxim admis este 0,3.
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Ilustrare a reglementူrilor:
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UTR  Vilele de coastူ

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona istoricူ de referinᘰူ care stူ la baza delimitူrii prezentei UTR este formatူ din ᘰesutul 
urban rezidenᘰial constituit începând dupူ primul rူzboi mondial pe coasta dintre corniᗰa ᗰi 
terasa superioarူ a vူii Cibinului, în continuarea cartierului Iosefin spre vest-sud-vest.

Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU 
DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A 
VALORII CULTURALE, conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ 
Sibiu, se recomandူ instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ pentru prezenta UTR, 
ulterior aprobူrii PUG.

Prezenta UTR este constituitူ din urmူtoarele subzone, delimitate conform PUG: 
Vilele de coastူ_a – subzona parcelarului rezidenᘰial 
Vilele de coastူ_b – subzona verde

Legea 350/2001,
actualizatူ, Art. 46;
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21;
PATJ Sibiu, 
Obiectivul 1 (D 1.2, 
M 1.2.1, M 1.2.3, M 
1.2.4)

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Reglementူrile pentru prezenta UTR nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau 
prin planuri urbanistice de detaliu. De la reglementူrile pentru prezenta UTR nu se pot 
acorda derogူri.

Pânူ la instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ, nu se permit modificူri ale limitei 
prezentei UTR. Dupူ instituirea statutului de Zonူ construitူ construitူ protejatူ, se permit 
modificူri ale limitei ZCP, numai pe baza de PUZCP aprobat conform legii.

Autorizarea lucrူrilor de construcᘰii privind clူdiri noi, extinderi sau supratetajူri ale clူdirilor 
existente,  precum ᗰi orice alte intervenᘰii care aduc modificူri volumetriei clူdirilor existente 
se va face în mod obligatoriu pe bazူ de PUD aprobat conform legii. 

Subzona Vilele de coastူ_b – subzona verde are utilizarea Zonူ verde cu rol de 
agrement. Aceastူ utilizare este definitivူ ᗰi nu poate fi modificatူ.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Ordonanᘰa de 
urgenᘰူ 195/2005, 
aprobatူ de legea 
265/2006, 
actualizatူ, Art. 71

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Nu sunt propuse obiective de utilitate publicူ.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Conservarea ᗰi amenajarea prelungirilor pietonale ale strူzilor Theodor Neculuᘰူ spre vest ᗰi Moldovei spre 
sud-vest, în vederea pူstrူrii caracterului de relativူ inaccesibilitate susᘰinut de declivitatea naturalူ a terenului.

Conservarea ᗰi amenajarea parcului de la intersecᘰia strူzilor Litovoi ᗰi Cristian.

Introducerea prioritarူ de piste pentru bicicliᗰti pe strူzile Cristian, Moldovei, Theodor Neculuᘰူ, Dealului, 
Transilvaniei.
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SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Vilele de coastူ_a – subzona parcelarului rezidenᘰial 
Locuinᘰe individuale.

Vilele de coastူ_b – subzona verde
Spaᘰii verzi ᗰi plantate de folosinᘰူ generalူ.
Amenajူri ale spaᘰiului public, alei pietonale ᗰi ciclistice, lucrူri de modelare a terenului, oglinzi ᗰi cursuri de 
apူ, fântâni ᗰi jocuri de apူ, mobilier urban, locuri de joacူ pentru copii, amenajူri ᗰi instalaᘰii de agrement ᗰi 
loisir. 

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Vilele de coastူ_a – subzona parcelarului rezidenᘰial 
Servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de 
proprietari, cu urmူtoarele condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interiorul clူdirii;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Grူdiniᘰe, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• satisfacerea suprafeᘰelor minime (utile, desfူᗰurate, libere) care revin fiecူrui loc, conform 

Normativului privind proiectarea, realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor pentru grူdiniᘰe de copii, 
indicativ NP01197;

• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni.

Funcᘰiuni turistice cu caracter intraurban, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcᘰiilor turistice;
• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni;
• activitatea se va desfူᗰura numai în interior.

Vilele de coastူ_b – subzona verde
Nu sunt.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Vilele de coastူ_b – subzona verde
Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2. Aceastူ reglementare este 
definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se interzic operaᘰiunile de parcelare, reparcelare, comasare ᗰi divizare.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de aliniament cu cel puᘰin 5 m.
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Garajele se vor retrage de la aliniament cu cel puᘰin 5 m. Fac excepᘰie situaᘰiile care necesitူ, din motive 
tehnice, ziduri de sprijin pe aliniament, unde garajele pot fi integrate acestora.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu 1/2 din înူlᘰimea 
clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.
Clူdirile, inclusiv cele anexe, se vor retrage faᘰူ de limita posterioarူ a parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu  
înူlᘰimea clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 7 m.

Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiᘰia ca înူlᘰimea calcanului rezultat sူ nu 
depူᗰeascူ 2,2 m.
Garajele se vor retrage cu cel puᘰin 7 m faᘰူ de limitele posterioare ale parcelei.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Nu se admite construirea mai multor clူdiri pe o parcelူ, cu excepᘰia celor cu funcᘰiune anexူ: garaje, pergole, 
anexe ale grူdinilor etc.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

Aleile carosabile ᗰi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau 
artificiale, dale prefabricate, dale înierbate, pietriᗰ sau zgurူ, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeᘰe 
betonate.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+1+M, P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, 
M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 8 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 
Raportul între înူlᘰimea clူdirilor ᗰi lူᘰimea frontului parcelei la stradူ va fi cuprins între 1/3 ᗰi 1/2.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Aspectul clူdirilor va fi astfel controlat, încât sူ pူstreze nivelul de calitate artisticူ ᗰi tehnicူ relativူ
manifestatူ în clူdirile existente. 

Tipul de acoperire va fi stabilit prin PUD. În acest sens, documentaᘰia  PUD va cuprinde ilustrူri ale soluᘰiei 
propuse.Tipul acoperirii poate varia de la ᗰarpante cu panta de 50grd pânူ la ᗰarpante cu panta micူ, ascunse 
dupa atic sau chiar acoperiri în terasူ. Cromatica ᗰi limbajul stilistic pentru clူdiri noi vor fi contemporane, 
discrete ᗰi adecvate contextului elevat. Intervenᘰia asupra, extinderea sau reabilitarea clူdirilor existente fiind 
necesar a fi executatူ urmူrind principiile specifice restaurူrii componentelor de patrimoniu cultural.

Orientarea clူdirilor se va face cu o faᘰada principalူ spre stradူ, fူrူ a oferi faᘰade de calitate inferioarူ privirii 
din spaᘰii publice. Împrejmuirile nu vor depူᗰi 2,20 m în înူlᘰime, peste soclul opac de maxim 80 cm, închiderea 
superioarူ permiᘰând vizibilitatea grူdinilor de faᘰadူ obligatorii. În cazuri temeinic justificate d.p.d.v. tehnic se 
admite realizarea pe aliniament a unor ziduri de sprijinire (exclusiv pentru frontul din amonte).
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12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi integrate în împrejmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 
Se interzice dispunerea antenelor, cablurilor de date sau a instalaᘰiilor de climatizare în poziᘰii vizibile din spaᘰiul 
public.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii verzi ᗰi plantate pe o suprafaᘰူ reprezentând cel puᘰin 30% din suprafaᘰa parcelei.
Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.
Suprafaᘰa cuprinsူ între aliniament ᗰi faᘰada frontalူ a clူdirii va fi plantatူ ᗰi amenajatူ sub forma unei grူdini 
decorative, neadmiᘰându-se cultivarea de legume.
Plantaᘰia de aliniament în lungul tuturor strူzilor din prezenta UTR va fi pူstratူ ᗰi completatူ prin replantarea 
vegetaᘰiei îmbူtrânite sau tူiate cu aceleaᗰi specii. 

14. ÎMPREJMUIRI

Toate parcelele vor fi împrejmuite pe toate laturile, înူlᘰimea maximူ admisူ a împrejmuirilor fiind 2,2 m.
Împrejmuirile de pe aliniament vor avea un soclu opac cu înူlᘰimea cuprinsူ între 0,5 m ᗰi 0,8 m.
Partea superioarူ a împrejmuirilor de pe aliniament va fi transparentူ, executatူ din grilaj metalic. Nu se admite 
obturarea parᘰialူ sau totalူ a vizibilitူᘰii din spaᘰiul public prin dublarea pူrᘰii superioare a împrejmuirii de pe 
aliniament cu panouri.
Nu se admit, pe nici o laturူ a parcelei, împrejmuiri realizate din dale prefabricate din beton.
Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Vilele de coastူ_a – subzona parcelarului rezidenᘰial
Se admite un POT maxim de 25%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Vilele de coastူ_a – subzona parcelarului rezidenᘰial
Se admite un CUT maxim de 0,65.
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UTR  Zona adiacentူ parcului Sub Arini

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona istoricူ de referinᘰူ care stူ la baza delimitူrii prezentei UTR este alcူtuitူ din 
teritoriul învecinat parcului Sub Arini, element definitoriu pentru dezvoltarea puternicူ în 
direcᘰie vesticူ a oraᗰului extra-muros, precum ᗰi de suprafeᘰele ocupate de dotူri sportive, 
de agrement ᗰi loisir care ᗰi-au gူsit amplasamentul firesc în vecinူtatea parcului principal, 
ᗰi de un fragment de ᘰesut mobilat cu vile urbane de un standard mediu spre ridicat, cu o 
calitate a locuirii potenᘰatူ în special datoritူ proximitူᘰii parcului. Funcᘰionarea simbioticူ a 
unui astfel de amalgam de funcᘰiuni conferူ zonei construite protejate atât coerenᘰa
multivalentူ a dezvoltူrii urbanistice cât ᗰi potenᘰialul de susᘰinere a evoluᘰiei viitoare.

Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU 
DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A 
VALORII CULTURALE, conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ 
Sibiu, se recomandူ instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ pentru prezenta UTR, 
ulterior aprobူrii PUG.

Prezenta UTR este constituitူ din urmူtoarele subzone, delimitate conform PUG: 
UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_a – subzona dotူrilor publice adiacente parcului 
UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_b – subzona rezidenᘰialူ adiacentူ parcului

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46;
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21;
PATJ Sibiu, 
Obiectivul 1 (D 1.2, 
M 1.2.1, M 1.2.3, M 
1.2.4)

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Reglementူrile pentru prezenta UTR nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau 
prin planuri urbanistice de detaliu. De la reglementူrile pentru prezenta UTR nu se pot 
acorda derogူri.

Pânူ la instituirea statutului de Zonူ construitူ protejatူ, nu se permit modificူri ale limitei 
prezentei UTR. Dupူ instituirea statutului de Zonူ construitူ construitူ protejatူ, se permit 
modificူri ale limitei ZCP, numai pe baza de PUZCP aprobat conform legii.

În interiorul subzonei UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_a, autorizarea construirii de 
corpuri de clူdire noi sau de extindere, supraetajare sau mansardare a clူdirilor existente, 
se va face numai pe baza de PUZ, aprobat conform legii. Teritoriul minim de reglementare 
pentru PUZ  este întreaga suprafaᘰူ a subzonei în care se aflူ parcela care genereazူ 
PUZ. 

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 47

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Nu sunt propuse obiective de utilitate publicူ.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Modernizarea ᗰi extinderea dotူrilor sportive ᗰi de agrement.

Introducerea prioritarူ de piste pentru bicicliᗰti pe strူzile Nicolaus Olahus ᗰi Octavian Goga.

Plantarea de arbori în spaᘰiile pietonale, parcူrile la suprafaᘰူ ᗰi aliniamente stradale în vederea extinderii 
caracterului natural al parcului spre sud-est.

Se recomandူ amenajarea unei legူturi pietonale ᗰi ciclistice între capူtul strူzii Zaharia Boiu ᗰi parcul Sub 
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Arini, în lungul pârâului Trinkbach.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_a 
Funcᘰiuni ᗰi amenajူri sportive, funcᘰiuni de învူᘰူmânt, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de turism cu caracter 
intraurban, funcᘰiuni de loisir public.

Terenurile de sport cuprinse între piscina Olimpia ᗰi Trinkbach, respectiv  între cူminele studenᘰeᗰti ᗰi terminaᘰia 
strူzii Zaharia Boiu  au destinaᘰia spaᘰii verzi cu rol sportiv. Aceastူ destinaᘰie nu poate fi modificatူ prin PUZ. 
Este interzisူ construirea de clူdiri pe aceste suprafeᘰe.

UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_b
Locuinᘰe individuale.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_b
Servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de 
proprietari, cu urmူtoarele condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interiorul clူdirii;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Grူdiniᘰe, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• satisfacerea suprafeᘰelor minime (utile, desfူᗰurate, libere) care revin fiecူrui loc, conform 

Normativului privind proiectarea, realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor pentru grူdiniᘰe de copii, 
indicativ NP01197;

• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni.

Funcᘰiuni turistice cu caracter intraurban, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcᘰiilor turistice;
• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni;
• activitatea se va desfူᗰura numai în interior.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Este interzisူ ocuparea terenurilor ᗰi amenajူrilor de sport existente cu construcᘰii, altele decât cele necesare 
pentru întreᘰinerea acestora.  

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_a
Operaᘰiunile de parcelare, reparcelare, divizare sau comasare a parcelelor se vor face numai prin PUZ, cu 
respectarea prezentului regulament.
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UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_b
Sunt interzise operaᘰiunile de parcelare, reparcelare, divizare sau comasare a parcelelor.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_a 
Se va stabili pe bazူ de PUZ. Se va urmူri pူstrarea caracterului spaᘰial deschis, caracterizat de predominanᘰa 
vegetaᘰiei ᗰi  de continuitatea spaᘰiilor publice verzi ale parcului între clူdirile ᗰi amenajူrile sportive.

UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_b
Clူdirile se vor retrage de la aliniament cu cel puᘰin 4 m ᗰi cu cel mult 6 m. Se înᘰelege prin aliniament frontul 
parcelei orientat spre stradူ (nu spre parc).

Garajele se vor retrage cu cel puᘰin 5 m faᘰူ de aliniament.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_a 
Se va stabili pe bazူ de PUZ. Se va urmူri pူstrarea caracterului spaᘰial deschis, caracterizat de predominanᘰa 
vegetaᘰiei ᗰi de continuitatea spaᘰiilor publice verzi ale parcului între clူdirile ᗰi amenajူrile sportive.

UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_b
Clူdirile, inclusiv cele anexe, se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu 
1/2 din înူlᘰimea clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.

Clူdirile se vor alipi în mod obligatoriu limitelor laterale ale parcelei, în situaᘰia în care pe acele limite existူ 
calcane ale clူdirilor alူturate.

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limita posterioarူ a parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea clူdirii
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 6 m.

Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiᘰia ca înူlᘰimea calcanului rezultat sူ nu 
depူᗰeascူ 2,2 m.
Garajele se vor retrage cu cel puᘰin 7 m faᘰူ de limitele posterioare ale parcelei.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_a 
Se va stabili pe bazူ de PUZ. Se va urmူri pူstrarea caracterului spaᘰial deschis, caracterizat de predominanᘰa 
vegetaᘰiei ᗰi  de continuitatea spaᘰiilor publice verzi ale parcului între clူdirile ᗰi amenajူrile sportive.

UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_b
Nu se admite amplasarea mai multor clူdiri de locuinᘰe pe aceeaᗰi parcelူ. 

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_a 
Se va stabili pe bazူ de PUZ. Se va urmူri pူstrarea caracterului spaᘰial deschis, caracterizat de predominanᘰa 
vegetaᘰiei ᗰi  de continuitatea spaᘰiilor publice verzi ale parcului între clူdirile ᗰi amenajူrile sportive.

UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_b
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

Aleile carosabile ᗰi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau 
artificiale, dale prefabricate, dale înierbate, pietriᗰ sau zgurူ, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeᘰe 
betonate.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR
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Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_a 
Conform PUD, PUZ sau PUZCP. Disfuncᘰia legatူ de ocuparea domeniului public cu autovehicule poate fi 
parᘰial amelioratူ prin realizarea de parcaje subterane cu ocazia intervenᘰiilor de restructurare urbanူ necesare 
în proximitatea zonei studiate, instituirea taxei de parcare orarူ, reducerea circulaᘰiei la un unic sens pe strူzile 
secundare, racordarea obiectivelor de atracᘰie la reteaua de transmport in comun ᗰi introducerea unei benzi de 
circulatie a bicicletelor racordatူ la sistemul orူᗰenesc de circulaᘰie ciclisticူ.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_a 
Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. 

UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_b
Regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+1+M, P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, 
M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 8 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi integrate în împrejmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 
Se interzice dispunerea antenelor, cablurilor de date sau a instalaᘰiilor de climatizare în poziᘰii vizibile din spaᘰiul 
public.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor realiza plantaᘰii de aliniament pe strူzile din zonူ.
Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.
Parcajele publice la sol vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare 4 locuri de parcare.
Pe ansamblul unei parcele, spaᘰiile verzi vor ocupa minim 50% din suprafaᘰa totalူ.

14. ÎMPREJMUIRI

UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_a 
Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.
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UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_b
Toate parcelele vor fi împrejmuite pe toate laturile, înူlᘰimea maximူ admisူ a împrejmuirilor fiind 2,2 m.

Împrejmuirile de pe aliniament ᗰi dinspre parc vor avea un soclu opac cu înူlᘰimea cuprinsူ între 0,5 m ᗰi 0,8 m.
Partea superioarူ a împrejmuirilor de pe aliniament va fi transparentူ, executatူ din grilaj metalic. Nu se admite 
obturarea parᘰialူ sau totalူ a vizibilitူᘰii din spaᘰiul public prin dublarea pူrᘰii superioare a împrejmuirii de pe 
aliniament cu panouri.
Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_a 
Se va stabili pe bazူ de PUZ. Se va urmူri pူstrarea caracterului spaᘰial deschis, caracterizat de predominanᘰa 
vegetaᘰiei ᗰi  de continuitatea spaᘰiilor publice verzi ale parcului între clူdirile ᗰi amenajူrile sportive.

UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_b
Se admite un POT maxim de 30%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_a 
Se va stabili pe bazူ de PUZ. Se va urmူri pူstrarea caracterului spaᘰial deschis, caracterizat de predominanᘰa 
vegetaᘰiei ᗰi  de continuitatea spaᘰiilor publice verzi ale parcului între clူdirile ᗰi amenajူrile sportive.

UTR Zona adiacentူ parcului Sub Arini_b
Se admite un CUT maxim de 0,7.
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ZCP  Ansamblul spitalicesc

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona istoricူ de referinᘰူ care stူ la baza delimitူrii prezentei ZCP este formatူ din arealul 
aferent spitalului orူᗰenesc Franz-Josef, cimitirului evanghelic (astူzi ocupat de construcᘰia
noului spital judeᘰean) ᗰi ᗰcolii de gimnasticူ.

Funcᘰiunile de sူnူtate existente vor fi relocate, dupူ posibilitူᘰi, în clူdiri amplasate în 
afara prezentei UTR, capabile sူ asigure spaᘰii adecvate activitူᘰilor medicale ᗰi o bunူ 
accesibilitate. Odatူ cu relocarea funcᘰiunilor de sူnူtate, zona este rezervatူ în 
exclusivitate dotူrilor universitate ᗰi, într-o proporᘰie echilibratူ, unitူᘰilor de cazare 
aferente. Dezvoltarea infrastructurii universitare în proximitatea imediatူ a Centrului Istoric 
constituie un obiectiv strategic al dezvoltူrii municipiului Sibiu.

Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU 
DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A 
VALORII CULTURALE, conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ 
Sibiu, prezenta UTR este propusူ Zonူ construitူ protejatူ.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46;
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21;
PATJ Sibiu, 
Obiectivul 1 (D 1.2, 
M 1.2.1, M 1.2.3, M 
1.2.4)

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

ZCP Ansamblul spitalicesc se va reglementa pe bazူ de Plan Urbanistic Zonal pentru Zone 
Construite Protejate (PUZCP), conform legii. Acesta va respecta Metodologia de elaborare 
ᗰi conᘰinutul-cadru al documentaᘰiilor de urbanism pentru zone construite protejate, 
aprobatူ prin Ordinul  MTCT nr. 562/2003.

Teritoriul minim de studiu al PUZCP este ZCP Ansamblul spitalicesc. Nu se admite 
elaborarea PUZCP pentru pူrᘰi ale ZCP Ansamblul spitalicesc.

Pânူ la aprobarea PUZCP autorizarea lucrူrilor de construcᘰii se va face conform 
prezentului regulament, cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.

Orice derogare de la prezentul regulament privind regimul de construire, amplasarea 
clူdirilor faᘰူ de aliniament, utilizarea terenului, înူlᘰimea clူdirilor, coeficientul de utilizare a 
terenului, procentul de ocupare a terenului sau retragerile faᘰူ de limitele laterale sau 
posterioare ale parcelei se poate face numai prin PUZCP aprobat conform legii.

Sunt interzise modificူri ale limitei ZCP Ansamblul spitalicesc, respectiv PUZCP, propuse 
prin PUG.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 
313, 47
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 8

Legea 50/1991, 
actualizatူ, Art. 10

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor stabili pe bazူ de PUZCP.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Finalizarea construcᘰiei aflatူ la intersecᘰia str. Independenᘰei - bd. Corneliu Coposu ᗰi utilizarea ei ca extindere 
a dotူrilor universitare existente.

Este propusူ spre clasare clူdirea „Medicalူ” , situatူ la bd. Coposu, cf. legii 422/2001.
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Reabilitarea clူdirilor cu valoare de patrimoniu ᗰi includerea lor pe lista monumentelor istorice.

Integrarea cursului pârâului Trinkbach în amenajarea de ansamblu a spaᘰiilor libere ᗰi verzi, odatူ cu 
restructurarea zonei.

Organizarea unui concurs de soluᘰii pentru stabilirea organizူrii urbanistice a zonei ca punct de plecare pentru 
PUZCP.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Se pူstreazူ utilizူrile existente: funcᘰiuni de sူnူtate, pânူ la realizarea unui nou sediu spitalicesc unde 
acestea vor fi relocate. Dupူ relocarea funcᘰiunilor de sူnူtate, zona va primi utilizarea funcᘰiuni de învူᘰူmânt, 
cu specializarea învူᘰူmânt superior.

Se pူstreazူ ᗰi se pot extinde utilizူrile: funcᘰiuni de învူᘰူmânt ᗰi spaᘰii verzi.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admite modificarea utilizူrilor clူdirilor, cu condiᘰia ca utilizarea nouူ sူ fie cea de funcᘰiuni de învူᘰူmânt, 
cu specializarea învူᘰူmânt superior.

Se admit lucrူri de modernizare ᗰi extindere a spaᘰiilor spitaliceᗰti, cu condiᘰia ca acestea fie menᘰinute în 
volumetria clူdirilor existente.

Se admit spaᘰii de cazare pentru studenᘰi, într-o proporᘰie echilibratူ cu spaᘰiile de învူᘰူmânt.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise construcᘰii noi cu utilizarea funcᘰiuni de sူnူtate, în înᘰelesul precizat în glosarul anexat.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Nu se admit operaᘰiuni de divizare, parcelare sau reparcelare a parcelelor.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Se va stabili pe bazူ de PUZCP.

Clူdirile orientate spre spaᘰiul public, pe perimetrul zonei, vor fi amplasate în aliniament.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Se va stabili pe bazူ de PUZCP.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Distanᘰa între clူdiri nu va fi mai micူ decât înူlᘰimea celei mai înalte dintre ele înmulᘰitူ cu 1,5.
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Se recomandူ pူstrarea modului de ocupare pavilionar, cu spaᘰii libere generoase între clူdiri, inclusiv între 
cele situate pe aliniament, pentru  pူstrarea culoarelor vizuale interne ansamblului ᗰi spre spaᘰiul public 
exterior.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se va limita accesul carosabil la zona perimetralူ a zonei, rezervându-se o proporᘰie cât mai mare a circulaᘰiilor 
interioare viitorului complex universitar pentru pietoni, bicicliᗰti ᗰi vehicule de intervenᘰie pentru situaᘰii de 
urgenᘰူ.

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staᘰionarea autovehiculelor se va face exclusiv pe suprafeᘰele parcelelor, în afara spaᘰiului public.

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

Se recomandူ gararea subteranူ a vehiculelor.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de trei niveluri supraterane. Suplimentar, se admite un nivel retras sau o 
mansardူ, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre urmူtoarele 
configuraᘰii:  P+2+R, P+2+M, D+P+1+R, D+P+1+M (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, M –
mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 15 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 19 m. 

Demisolurile vor depူᗰi nivelul terenului amenajat înconjurူtor cu cel mult 2/3 din înူlᘰimea sa liberူ, dar nu 
mai mult decât 2,5 m.

Numူrul nivelurilor subterane va fi determinat de necesarul de locuri de parcare ᗰi spaᘰii tehnice.

Clူdirile vor ᘰine seama de conformaᘰia terenului.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura ᗰi amenajarea spaᘰiilor publice vor fi de facturူ contemporanူ, vor reflecta poziᘰia ᗰi rolul central al 
zonei ᗰi, prin calitatea lor, vor fi în acord cu proximitatea patrimoniului construit al Centrului Istoric.

Nu se admite imitarea stilurilor arhitecturale istorice.

Materialele folosite vor fi în acord cu cele predominante în Centrul Istoric, nefiind admise pentru faᘰade panouri 
din sticlူ cu efect de oglindire, placaje din materiale plastice, placaje ceramice ᗰi din piatrူ artificialူ pozate cu 
mortar, panouri compozite din foi de aluminiu cu miez de mase plastice sau panouri cu imitaᘰii de materiale 
naturale. Se recomandူ folosirea tencuielillor, a pietrei naturale mate, a placajelor ceramice mate cu montaj 
uscat ᗰi a sticlei cu transparenᘰူ maximူ.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi îngropate sau înzidite în construcᘰie. 
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Se interzice dispunerea antenelor, cablurilor de date sau a instalaᘰiilor de climatizare în poziᘰii vizibile din spaᘰiul 
public.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se va urmူri pူstrarea caraterului predominant pietonal ᗰi verde al viitorului complex universitar. Plantaᘰiile din 
parcul interior existent se vor conserva ᗰi pune în valoare prin lucrူri în baza unor proiecte de specialitate.

Cursul pârâului Trinkbach va fi descoperit ᗰi va fi integrat în cât mai mare mူsurူ amenajူrilor spaᘰiilor libere 
din viitorul complex universitar.

Se recomandူ pူstrarea vegetaᘰiei înalte mature, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.  

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

14. ÎMPREJMUIRI

Se va stabili pe bazူ de PUZ. Nu se admit împrejmuiri opace care obtureazူ vizibilitatea siluetei Centrului 
Istoric. 

Se vor pူstra ᗰi restaura împrejmuirile existente ale ansamblului.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 50%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un CUT maxim de 2.
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ZCP  Cartierul Guᗰteriᘰa

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona istoricူ de referinᘰူ care stူ la baza delimitူrii prezentei ZCP este alcatuitူ din 
teritoriul ocupat de nucleul central al satului Guᗰteriᘰa (Hammersdorf), constituit în jurul 
ansamblului bisericii fortificate.

Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU 
DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A 
VALORII CULTURALE, conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ 
Sibiu, prezenta UTR este propusူ Zonူ construitူ protejatူ.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46;
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21;
PATJ Sibiu, 
Obiectivul 1 (D 1.2, 
M 1.2.1, M 1.2.3, M 
1.2.4)

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

ZCP Cartierul Guᗰteriᘰa se va reglementa pe bazူ de Plan Urbanistic Zonal pentru Zone 
Construite Protejate (PUZCP), conform legii. Acesta va respecta Metodologia de elaborare 
ᗰi conᘰinutul-cadru al documentaᘰiilor de urbanism pentru zone construite protejate, 
aprobatူ prin Ordinul  MTCT nr. 562/2003.

Teritoriul minim de studiu al PUZCP este ZCP Cartierul Guᗰteriᘰa. Nu se admite elaborarea 
PUZCP pentru pူrᘰi ale ZCP Cartierul Guᗰteriᘰa.

Pânူ la aprobarea PUZCP autorizarea lucrူrilor de construcᘰii se va face conform 
prezentului regulament, cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.

Amplasarea, restructurarea, extinderea instituᘰilor publice sau de cult, precum ᗰi orice 
derogare de la prezentul regulament privind regimul de construire, amplasarea clူdirilor faᘰူ 
de aliniament, utilizarea terenului, înူlᘰimea clူdirilor, coeficientul de utilizare a terenului, 
procentul de ocupare a terenului sau retragerile faᘰူ de limitele laterale sau posterioare ale 
parcelei se poate face numai prin PUZCP aprobat conform legii.

Sunt permise adjustူri ale limitei ZCP Cartierul Guᗰteriᘰa stabilite prin PUG, dar numai prin 
PUZCP Cartierul Guᗰteriᘰa aprobat conform legii.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 
313, 47 
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 8

Legea 50/1991, 
actualizatူ, Art. 10

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Modernizarea infrastructurii edilitare ᗰi stradale, reabilitarea reᘰelei de spaᘰii publice ᗰi verzi.
Se vor respecta realinierile, conform PUG.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Reabilitarea strူzii Podului, cu rol de axူ principalူ a cartierului, prin urmူtoarele mူsuri prioritare:
• modernizarea infrastructurii edilitare ᗰi introducerea în subteran a cablurilor de orice fel;
• realizarea, respectiv completarea plantaᘰiilor stradale;
• introducerea unei piste pentru bicicliᗰti;

Reamenajarea ᗰi reconfigurarea spaᘰiilor publice din jurul bisericii fortificate, cu o importantူ componentူ 
pietonalူ ᗰi verde.  
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SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Parcelele pe care se aflူ sedii ale instituᘰilor publice sau funcᘰiunilor de cult îᗰi pူstreazူ destinaᘰia.

Pentru alte parcele: locuinᘰe.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de 
proprietari, cu urmူtoarele condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interiorul clူdirii;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Anexe gospodူreᗰti de creᗰtere a animalelor, utilizူri agricole ale suprafeᘰelor libere, depozitarea produselor 
agricole ᗰi ale deᗰeurilor animale, cu condiᘰia respectူrii normelor de igienူ tehnico-sanitarူ în vigoare. Între 
depozitူrile de deᗰeuri ᗰi locuinᘰe sau clူdiri cu funcᘰiuni publice se va pူstra o distanᘰူ minimူ de 50 m.

Grူdiniᘰe, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• satisfacerea suprafeᘰelor minime (utile, desfူᗰurate, libere) care revin fiecူrui loc, conform 

Normativului privind proiectarea, realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor pentru grူdiniᘰe de copii, 
indicativ NP01197;

• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni.

Funcᘰiuni turistice cu caracter intraurban, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcᘰiilor turistice; 
• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni;
• activitatea se va desfူᗰura numai în interior.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

Amplasarea, orientarea ᗰi configurarea clူdirilor de locuit ᗰi a celor anexe se va înscrie în tipologia gospodူriei 
tradiᘰionale specifice cartierului, ilustratူ în anexူ. 
Clူdirea care desparte curtea gopsodူriei (orientatူ spre stradူ) de zona posterioarူ a parcelei 
(neconstruibilူ) poate avea utilizarea tradiᘰionalူ de ᗰurူ sau poate avea orice altူ utilizare permisူ prin 
prezentul regulament. 

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se interzic operaᘰiunile de parcelare, reparcelare, divizare sau comasare a parcelelor.

Fac excepᘰie parcelele riverane strူzii Podului, situate la sud de strada podului, care pot fi divizate odatူ cu 
urbanizarea zonei aflate între Cibin ᗰi Guᗰteriᘰa, cf. PUG. Divizarea este permisူ exclusiv în sensul împူrᘰirii 
parcelelor existente în douူ, în lungul unei limite transversale pe parcela iniᘰialူ. Se interzic divizူri ale 
parcelelor în lungul unor limite (tူieri) longitudinale, adicူ paralelele cu limitele laterale ale parcelelor iniᘰiale.
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Parcelele rezultate în urma divizူrii se supun reglementူrilor prezentului regulament pentru prezenta UTR. 

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor amplasa pe aliniament.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor alipi limitei laterale ale parcelei care nu prezintူ calcan (în sensul perpetuူrii regulii tipologice 
existente) ᗰi se vor retrage de la cealaltူ limitူ lateralူ cu o distanᘰူ  cel puᘰin egalူ cu jumူtate din înူlᘰimea 
clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superiorူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m. Este posibilူ 
prelungirea faᘰadei principale în dreptul zonei libere rezultate din retragere, pentru realizarea sistemului de 
acces cu poartူ înziditူ, tipic gospodူriilor din zonူ.

ᗠurile care delimiteazူ clူdirile ᗰi curᘰile faᘰူ de terenul agricol se vor putea alipi ambelor limite laterale ale 
parcelei. 

Clူdirile, inclusiv cele anexe, se vor amplasa exclusiv în jumူtatea orientatူ spre aliniament a parcelei. Este 
interzisူ amplasarea oricူror construcᘰii în jumူtatea posterioarူ a parcelei. 

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Clူdirile de locuinᘰe vor pူstra între ele o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea clူdirii mai înalte, dar nu mai puᘰin 
decât 5 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

Aleile carosabile ᗰi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau 
artificiale, dale prefabricate, dale înierbate, pietriᗰ sau zgurူ, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeᘰe 
betonate.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Pentru clူdirile orientate spre stradူ, regimul de înူlᘰime maxim admis este de un nivel suprateran. 
Suplimentar, este admisူ o mansardူ, conform definiᘰiei din glosarul anexat. Nu se admit demisoluri. Regimul 
de înူlᘰime nu poate depူᗰi  P+M  (semnificaᘰiile prescurtူrilor: P – parter, M – mansardူ). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 5 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 9 m.

Pentru clူdirea care desparte curtea gopsodူriei (orientatူ spre stradူ) de zona posterioarူ a parcelei 
(neconstruibilူ), având în mod tradiᘰional funcᘰiunea de ᗰurူ, se admite un regim maxim de înူlᘰime de P+1+M.
Înူlᘰimea maximူ admisူ a acestui corp de clူdire, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ, va fi de 7 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Clူdirile vor avea acoperiᗰ în pantူ. Acoperiᗰul va respecta urmူtoarele condiᘰii:
• panta va fi constantူ (nu vor exista frângeri); 
• acoperiᗰul clူdirii va fi în douူ ape, urmând tipologia specificူ a gospodူriilor tradiᘰionale din zonူ;
• înclinaᘰia acoperiᗰului va fi cuprinsူ între 45 – 55 de grade;
• învelitoarea va fi realizatူ din ᘰiglူ ceramicူ, având culori apropiate de cea clasicူ: roᗰu-cူrူmiziu 

sau brun.
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Arhitectura clူdirilor va exprima caracterul programului (locuire). Se recomandူ o expresie arhitecturalူ 
reᘰinutူ, în acord cu caracterul arhitectural al zonei. Se vor utiliza materiale ᗰi tehnici tradiᘰionale pentru faᘰade, 
porᘰi, învelitori ale acoperiᗰurilor, coᗰuri de fum, tâmplârii ale ferestrelor etc. 

Serviciile profesionale ale ocupanᘰilor vor putea fi marcate prin plူci metalice gravate cu dimensiunea maximူ 
de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice din întregul cartier.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi integrate în împrejmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 
Se interzice dispunerea antenelor, cablurilor de date sau a instalaᘰiilor de climatizare în poziᘰii vizibile din spaᘰiul 
public.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

Se vor asigura spaᘰii verzi ᗰi plantate, grူdini, livezi sau culturi agricole pe o suprafaᘰူ reprezentând cel puᘰin 
50% din suprafaᘰa parcelei.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

Pe aliniament se recomandူ realizarea porᘰilor înzidite tradiᘰionale, în prelungirea faᘰadei principale.

Nu se admit, pe nici o laturူ a parcelei, împrejmuiri realizate din dale prefabricate din beton.

Împrejmuirile laterale ᗰi posterioare vor putea fi dublate de garduri vii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru parcele mai mici decât 500 mp, se admite un POT maxim de 30%.
Pentru parcele mai mari decât 500 mp, se admite un POT maxim de 20%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru parcele mai mici decât 500 mp, se admite un CUT maxim de 0,6.
Pentru parcele mai mari decât 500 mp, se admite un CUT maxim de 0,4.
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Ilustrarea reglementူrilor, varianta 1(se poate opta pentru varianta 1 sau varianta 2) :
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Ilustrarea reglementူrilor, varianta 2 (se poate opta pentru varianta 1 sau varianta 2):
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ZCP  Cartierul Iosefin

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona istoricူ de referinᘰူ care stူ la baza delimitူrii prezentei ZCP este constituitူ în 
principal din teritoriul ocupat de parcelarea pentru locuinᘰe individuale urbane, iniᘰiatူ în 
anul 1773 de cူtre municipalitate pe terenul ocupat de citadela tip Vauban începutူ în 
1702, lucrူrile fiind oprite un an mai târziu. Ocuparea etapizatူ a oferit oportunitatea 
adaptူrii planului de parcelare iniᘰial la necesitူᘰile evolutive ale oraᗰului în prima vecinူtate
extra-muros, în special a dezvoltူrii caracterului reprezentativ al strူzii Schewis, astူzi bd. 
Victoriei, ceea ce motiveazူ extinderea spre vest a zonei istorice de referinᘰူ ᗰi implicit a 
UTR, dincolo de limita parcelူrii iniᘰiale.

Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU 
DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A 
VALORII CULTURALE, conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ 
Sibiu, prezenta UTR este propusူ Zonူ construitူ protejatူ.

ZCP Cartierul Iosefin este constituitူ din urmူtoarele subzone, delimitate conform PUG:
SZCP SZCP Cartierul Iosefin_a – Subzona Bulevardul Victoriei – str. Andrei ᗠaguna –
str. Banatului.
SZCP SZCP Cartierul Iosefin_b – Subzona rezidenᘰialူ str. George Coᗰbuc – str. 
Dealului
SZCP SZCP Cartierul Iosefin_c – Subzona str. Dr. Ioan Raᘰiu

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46;
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21;
PATJ Sibiu, 
Obiectivul 1 (D 1.2, 
M 1.2.1, M 1.2.3, M 
1.2.4)

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

ZCP Cartierul Iosefin se va reglementa pe bazူ de Plan Urbanistic Zonal pentru Zone 
Construite Protejate (PUZCP), conform legii. Acesta va respecta Metodologia de elaborare 
ᗰi conᘰinutul-cadru al documentaᘰiilor de urbanism pentru zone construite protejate, 
aprobatူ prin Ordinul MTCT nr. 562/2003.

Teritoriul minim de studiu al PUZCP este ZCP Cartierul Iosefin. Nu se admite elaborarea 
PUZCP pentru pူrᘰi ale ZCP Cartierul Iosefin.

Pânူ la aprobarea PUZCP autorizarea lucrူrilor de construcᘰii se va face conform 
prezentului regulament, cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.

Orice derogare de la prezentul regulament privind regimul de construire, amplasarea 
clူdirilor faᘰူ de aliniament, utilizarea terenului, înူlᘰimea clူdirilor, coeficientul de utilizare a 
terenului, procentul de ocupare a terenului sau retragerile faᘰူ de limitele laterale sau 
posterioare ale parcelei se poate face numai prin PUZCP aprobat conform legii.

Pe parcelele pe care se aflူ sedii de instituᘰii publice, construirea de clူdiri noi, extinderi de 
clူdiri sau modificူri ale destinaᘰiei se pot autoriza numai pe baza PUZCP, aprobat conform 
legii.

Sunt permise adjustူri ale limitei ZCP Cartierul Iosefin stabilite prin PUG, dar numai prin 
PUZCP aprobat conform legii.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 
313, 47 
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 8

Legea 50/1991, 
actualizatူ, Art. 10

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Conform PUZCP.



327 Regulament local de urbanism PUG Sibiu

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Reabilitarea ᗰi amenajarea intersecᘰiei str. Dr. Ioan Raᘰiu – str. Dealului sub forma unei piaᘰete urbane cu o 
importantူ componentူ pietonalူ. Extinderea scuarului existent pânူ la frontul sudic al str. Dealului, prin 
eliminarea benzii carosabile utilizate în prezent pentru locuri de parcare.

Introducerea prioritarူ de piste pentru bicicliᗰti pe strူzile principale.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

SZCP SZCP Cartierul Iosefin_a – Subzona Bulevardul Victoriei – str. Andrei ᗠaguna – str. Banatului ᗰi
SZCP Cartierul Iosefin_c – Subzona str. Dr. Ioan Raᘰiu
Parcelele pe care se aflူ sedii de Instituᘰii publice îᗰi pူstreazူ destinaᘰia. 
Parcul Petöfi Sándor va pူstra destinaᘰia: spaᘰii verzi.

Locuinᘰe, funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, 
funcᘰiuni de cult, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni de turism cu 
caracter intraurban, funcᘰiuni aferente echipူrii tehnico-edilitare, servicii aferente zonelor de locuinᘰe, 
echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe. 
Parterul clူdirilor noi, în zona de contact cu strada, va fi ocupat în mod obligatoriu de utilizူri diferite de cea de 
locuire. 

Parcelele riverane la strada Andrei ᗠaguna: clူdirile noi orientate spre spaᘰiul public vor avea la parter funcᘰiuni 
de interes public, cu acces direct, pe cel puᘰin ¾ din lungimea faᘰadelor de contact cu spaᘰiul public.

SZCP Cartierul Iosefin_b – Subzona rezidenᘰialူ str. George Coᗰbuc – str. Dealului
Locuinᘰe.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

SZCP Cartierul Iosefin_b – Subzona rezidenᘰialူ str. George Coᗰbuc – str. Dealului

Servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de 
proprietari, cu urmူtoarele condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interiorul clူdirii;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Grူdiniᘰe, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• satisfacerea suprafeᘰelor minime (utile, desfူᗰurate, libere) care revin fiecူrui loc, conform 

Normativului privind proiectarea, realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor pentru grူdiniᘰe de copii, 
indicativ NP01197;

• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni.

Funcᘰiuni turistice cu caracter intraurban, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcᘰiilor turistice;
• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni;
• activitatea se va desfူᗰura numai în interior.

3. UTILIZဠRI INTERZISE
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Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se interzic operaᘰiunile de parcelare, reparcelare, comasare sau divizare a parcelelor. 

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Parcelele pe care se aflူ sedii de instituᘰii publice: conform PUZCP.

SZCP SZCP Cartierul Iosefin_a – Subzona Bulevardul Victoriei – str. Andrei ᗠaguna – str. Banatului ᗰi
SZCP Cartierul Iosefin_b – Subzona rezidenᘰialူ str. George Coᗰbuc – str. Dealului ᗰi
SZCP Cartierul Iosefin_c – Subzona str. Dr. Ioan Raᘰiu
Clူdirile se vor amplasa pe aliniament, cu excepᘰia cvartalului cuprins între strူzile Ioan Raᘰiu, Bulevardul 
Victoriei, Banatului ᗰi George Coᗰbuc, unde clူdirile se vor retrage cu o distanᘰူ cuprinsူ între 3 ᗰi 5 m de la 
aliniament.

În cazurile în care parcelele au front la douူ strူzi, regula de amplasare se aplicူ ambelor aliniamente.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Parcelele pe care se aflူ sedii de instituᘰii publice: conform PUZCP.

SZCP Cartierul Iosefin_a – Subzona Bulevardul Victoriei – str. Andrei ᗠaguna – str. Banatului ᗰi
SZCP Cartierul Iosefin_b – Subzona rezidenᘰialူ str. George Coᗰbuc – str. Dealului ᗰi
SZCP Cartierul Iosefin_c – Subzona str. Dr. Ioan Raᘰiu ᗰi
Clူdirile se vor alipi în mod obligatoriu limitelor laterale de proprietate care prezintူ calcane, dar nu pe o 
adâncime mai mare decât 15 m, mူsuratူ de la aliniament, dupူ care se vor retrage ambele limite laterale cu o 
distanᘰူ cel puᘰin egalူ cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel 
mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.
Clူdirile se vor retrage în mod obligatoriu faᘰူ de limitele laterale de proprietate faᘰူ de care clူdirea învecinatူ 
este retrasူ, cu o distanᘰူ cel puᘰin egalူ cu o treime din înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau 
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.  
Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanᘰူ cel puᘰin egalူ cu înူlᘰimea 
clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

Fac excepᘰie parcelele din cvartalul cuprins între strူzile Ioan Raᘰiu, Bulevardul Victoriei, Banatului ᗰi George 
Coᗰbuc, unde clူdirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu 1/3 din înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la 
corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m ᗰi se vor retrage de la limita posterioarူ a 
parcelei cu o distanᘰူ egalူ cu cel puᘰin înူlᘰimea clူdirii,  mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, 
dar nu mai puᘰin decât 5 m.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Parcelele pe care se aflူ sedii de instituᘰii publice: conform PUZCP.

SZCP Cartierul Iosefin_a – Subzona Bulevardul Victoriei – str. Andrei ᗠaguna – str. Banatului ᗰi
SZCP Cartierul Iosefin_b – Subzona rezidenᘰialူ str. George Coᗰbuc – str. Dealului ᗰi
SZCP Cartierul Iosefin_c – Subzona str. Dr. Ioan Raᘰiu ᗰi
Clူdirile vor pူstra între ele o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea celei mai înalte dintre ele, mူsuratူ la corniᗰa 
superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.
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9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

Este interzisူ amplasarea parcajelor la sol în zona cuprinsူ între clူdire ᗰi limita posterioarူ a parcelei. Se 
recomandူ amplasarea subteranူ a parcajelor. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Parcelele pe care se aflူ sedii de instituᘰii publice: conform PUZCP .

SZCP Cartierul Iosefin_a – Subzona Bulevardul Victoriei – str. Andrei ᗠaguna – str. Banatului ᗰi
SZCP Cartierul Iosefin_c – Subzona str. Dr. Ioan Raᘰiu
Regimul de înူlᘰime maxim admis este de trei niveluri supraterane. Suplimentar, se admite un nivel retras sau o 
mansardူ, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre urmူtoarele 
configuraᘰii:  P+2+R, P+2+M, D+P+1+R, D+P+1+M (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, M –
mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul 
cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m.
Nu se admit demisoluri orientate spre stradူ.
Regimul minim de înူlᘰime admis pentru corpurile de clူdire noi amplasate pe aliniament este P+1. 

Pentru parcelele riverane strူzii Banatului, regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri 
supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. 
Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre urmူtoarele configuraᘰii: P+1+M, P+1+R, D+P+M, D+P+R 
(semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 9 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul 
cel mai înalt, nu va depူᗰi 13 m. 
Nu se admit demisoluri orientate spre stradူ.
Regimul minim de înူlᘰime admis pentru corpurile de clူdire noi amplasate pe aliniament este P+1. 

SZCP Cartierul Iosefin_b – Subzona rezidenᘰialူ str. George Coᗰbuc – str. Dealului
Regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+1+M, P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, 
M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 9 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul 
cel mai înalt, nu va depူᗰi 13 m. 
Nu se admit demisoluri orientate spre stradူ.
Regimul minim de înူlᘰime admis pentru corpurile de clူdire noi amplasate pe aliniament este P+1. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura ᗰi amenajarea spaᘰiilor publice vor fi de facturူ contemporanူ ᗰi vor reflecta poziᘰia ᗰi rolul central al 
zonei.

Nu se admite imitarea stilurilor arhitecturale istorice, în sensul realizူrii de pastiᗰe arhitecturale.

Materialele folosite vor fi în acord cu cele predominante în Centrul Istoric, nefiind admise pentru faᘰade panouri 
din sticlူ cu efect de oglindire, placaje din materiale plastice, placaje ceramice ᗰi din piatrူ artificialူ pozate cu 
mortar, panouri compozite din foi de aluminiu cu miez de mase plastice sau panouri cu imitaᘰii de materiale 
naturale. Se recomandူ folosirea tencuielillor, a pietrei naturale mate, a placajelor ceramice mate cu montaj 
uscat ᗰi a sticlei cu transparenᘰူ maximူ.
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Pânူ la probarea PUZCP, se recomandူ utilizarea acoperirilor cu ᗰarpantူ, urmând ca PUZCP sူ 
reglementeze detaliat tipurile de acoperiri admise.
Soluᘰiile de acoperire a clူdirilor vor fi supuse evaluူrii din partea CZMI. Pentru facilitarea acestei evaluူri, 
documentaᘰia depusူ spre avizare va conᘰine în mod obligatoriu ilustrူri tridimensionale ᗰi, dupူ caz, machete 
ale propunerii ᗰi ale contextului urban afectat. 

Cromatica ᗰi limbajul stilistic pentru clူdiri noi vor fi contemporane, discrete ᗰi adecvate contextului elevat, 
reabilitarea clူdirilor existente fiind necesar a fi executatူ urmူrind principiile specifice restaurူrii
componentelor de patrimoniu cultural.
Orientarea clူdirilor se va face obligatoriu cu o fatadူ principalူ spre stradူ, grူdinile decorative amenajate 
spre aliniament (acolo unde se practica retragerea de la aliniament cf. celor de mai sus) fiind obligatoriu vizibile 
prin imprejmuirile transparente tip grilaj peste soclul opac de max. 0,8m inူlᘰime.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi îngropate sau înzidite în construcᘰie. 
Se interzice dispunerea antenelor, cablurilor de date sau a instalaᘰiilor de climatizare în poziᘰii vizibile din spaᘰiul 
public.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

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

SZCP Cartierul Iosefin_a – Subzona Bulevardul Victoriei – str. Andrei ᗠaguna – str. Banatului ᗰi
SZCP Cartierul Iosefin_c – Subzona str. Dr. Ioan Raᘰiu
Se vor asigura spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ  în proporᘰie minimူ de 10% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) a locuinᘰelor la nivel de parcelူ, dar nu mai puᘰin decât 5% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) totalူ la nivel de parcelူ. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ nu pot include în acest sens 
grူdinile de folosinᘰူ privatူ aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de 
depozitare a deᗰeurilor gospodူreᗰti. 

Pentru situaᘰii care nu conᘰin locuinᘰe: 

Funcᘰiuni administrative: 
Sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundaᘰii, organizaᘰii neguvernamentale, asociaᘰii, 
agenᘰii, fonduri etc, sedii de birouri - 10% din suprafaᘰa parcelei
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament – 15% din suprafaᘰa parcelei

Funcᘰiuni financiar-bancare: 10% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni comerciale: 

Pentru construcᘰii cu suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) mai micူ decât 400 mp: 10% din 
suprafaᘰa parcelei
Pentru construcᘰii cu suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) mai mare decât 400 mp: 20% din 
suprafaᘰa parcelei

Funcᘰiuni de cult: 50% din suprafaᘰa parcelei.
Funcᘰiuni de culturူ:20% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni de sူnူtate:

Creᗰe ᗰi creᗰe speciale pentru copii, leagူn de copii: 10 -15 mp/copil
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament:  10-15 mp/bolnav

Funcᘰiuni de învူᘰူmânt: conform normativelor de proiectare a unitူᘰilor de învူᘰူmânt
Funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaᘰa parcelei
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Necesarul minim de spaᘰii libere publice care trebuie asigurat poate fi redus cu pânူ la 25%, cu condiᘰia 
asigurူrii, prin tranzacᘰii de terenuri, a unor spaᘰii verzi cu aceeaᗰi suprafaᘰူ din interiorul unor zone de 
urbanizare având prin PUG destinaᘰia zone verzi (UVa, UVs, UVe, UVt). Aceste suprafeᘰe vor fi cedate 
domeniului public.

SZCP Cartierul Iosefin_b – Subzona rezidenᘰialူ str. George Coᗰbuc – str. Dealului

Pe ansamblul unei parcele, spaᘰiile verzi vor ocupa minim 30% din suprafaᘰa totalူ.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

5. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Parcelele pe care se aflူ sedii de instituᘰii publice: conform PUZCP , cu urmူtoarele douူ excepᘰii:
Pentru parcela bulevardul Victoriei nr. 38 se admite un POT maxim de 15%. 
Pentru parcela bulevardul Victoriei nr. 40 se admite un POT maxim de 25%. 

SZCP Cartierul Iosefin_a – Subzona Bulevardul Victoriei – str. Andrei ᗠaguna – str. Banatului ᗰi
SZCP Cartierul Iosefin_c – Subzona str. Dr. Ioan Raᘰiu
Se admite un POT maxim de 55%.

SZCP Cartierul Iosefin_b – Subzona rezidenᘰialူ str. George Coᗰbuc – str. Dealului
Se admite un POT maxim de 35%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Parcelele pe care se aflူ sedii de instituᘰii publice: conform PUZCP, cu urmူtoarele douူ excepᘰii:
Pentru parcela bulevardul Victoriei nr. 38 se admite un CUT maxim de 0,3. 
Pentru parcela bulevardul Victoriei nr. 40 se admite un CUT maxim de 0,5. 

SZCP Cartierul Iosefin_a – Subzona Bulevardul Victoriei – str. Andrei ᗠaguna – str. Banatului ᗰi
SZCP Cartierul Iosefin_c – Subzona str. Dr. Ioan Raᘰiu
Se admite un CUT maxim de 1,6.

Pentru parcelele riverane strူzii Banatului se admiite un CUT maxim de 1,2.

SZCP Cartierul Iosefin_b – Subzona rezidenᘰialူ str. George Coᗰbuc – str. Dealului
Se admite un CUT maxim de 1.



PUG Sibiu Regulament local de urbanism 332

Ilustrare pentru parcelele riverane bulevardelor Victoriei ᗰi A. ᗠaguna:
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ZCP  Cartierul Turniᗰor Nord

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona istoricူ de referinᘰူ care stူ la baza delimitူrii prezentei UTR este alcူtuitူ din 
teritoriul ocupat de extinderea fostului sat spre nord-est în lungul drumului principal care 
traversa aᗰezarea.

Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU 
DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A 
VALORII CULTURALE, conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ 
Sibiu, prezenta UTR este propusူ Zonူ construitူ protejatူ.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46;
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21;
PATJ Sibiu, 
Obiectivul 1 (D 1.2, 
M 1.2.1, M 1.2.3, M 
1.2.4)

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

Prezenta ZCP se va reglementa pe bazူ de Plan Urbanistic Zonal pentru Zone Construite 
Protejate (PUZCP), conform legii. Acesta va respecta Metodologia de elaborare ᗰi 
conᘰinutul-cadru al documentaᘰiilor de urbanism pentru zone construite protejate, aprobatူ 
prin Ordinul  MTCT nr. 562/2003.

Teritoriul minim de studiu al PUZCP este ZCP Cartierul Turniᗰor Nord. Nu se admite 
elaborarea PUZCP pentru pူrᘰi ale ZCP Cartierul Turniᗰor Nord.

Pânူ la aprobarea PUZCP autorizarea lucrူrilor de construcᘰii se va face conform 
prezentului regulament, cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.

Amplasarea, restructurarea, extinderea instituᘰilor publice sau de cult, precum ᗰi orice 
derogare de la prezentul regulament privind regimul de construire, amplasarea clူdirilor faᘰူ 
de aliniament, utilizarea terenului, înူlᘰimea clူdirilor, coeficientul de utilizare a terenului, 
procentul de ocupare a terenului sau retragerile faᘰူ de limitele laterale sau posterioare ale 
parcelei se poate face numai prin PUZCP aprobat conform legii.

Sunt permise adjustူri ale limitei ZCP Cartierul Turniᗰor Nord stabilite prin PUG, dar numai 
prin PUZCP Cartierul Guᗰterᘰa aprobat conform legii.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 
313, 47
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 8

Legea 50/1991, 
actualizatူ, Art. 10

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Modernizarea infrastructurii edilitare ᗰi stradale, reabilitarea reᘰelei de spaᘰii publice ᗰi verzi.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Conform PUZCP

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Toate subzonele:
Parcelele pe care se aflူ sedii ale instituᘰilor publice sau funcᘰiunilor de cult îᗰi pူstreazူ destinaᘰia. 
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Pentru restul parcelelor: locuinᘰe.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Servicii aferente zonelor de locuinᘰe, funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale, 
funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban, în 
toate cazurile cu condiᘰia asigurူrii funcᘰiunii de locuire pe fiecare parcelူ în proporᘰie minimူ de 40% din 
suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD). 

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.
Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

Densificarea ocupူrii terenurilor prin accesarea capetelor de lot de pe strူzi existente sau propuse se va 
reglementa prin PUZCP.

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Comasarea a cel mult trei parcele alူturate este permisူ în condiᘰiile legislaᘰiei în vigoare, cu condiᘰia ca 
ocuparea cu clူdiri a parcelei rezultate sူ redea ritmul parcelelor care au fူcut obiectul operaᘰiunii de 
comasare.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor amplasa pe aliniament.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor alipi limitei laterale ale parcelei care nu prezintူ calcan (în sensul perpetuူrii regulii tipologice 
existente) ᗰi se vor retrage de la cealaltူ limitူ lateralူ cu o distanᘰူ  cel puᘰin egalူ cu jumူtate din înူlᘰimea 
clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superiorူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.
Clူdirile, inclusiv cele anexe se vor amplasa exclusiv în jumူtatea orientatူ spre aliniament a parcelei. 

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Clူdirile vor pူstra între ele o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea clူdirii mai înalte, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.
Aleile carosabile ᗰi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau 
artificiale, dale prefabricate, dale înierbate, pietriᗰ sau zgurူ, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeᘰe 
betonate.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+1+M, P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, 
M – mansardူ, R – nivel retras). 
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Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 8 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 
Nu se admit demisoluri orientate spre stradူ.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura clူdirilor va exprima caracterul programului (locuire). Se recomandူ o expresie arhitecturalူ reᘰinutူ 
ᗰi utilizarea în cât mai mare mare mူsurူ a materialelor tradiᘰionale, în vederea armonizူrii noilor inserᘰii cu 
caracterul general al zonei.

Clူdirile vor avea acoperiᗰ în pantူ. Acoperiᗰul va respecta urmူtoarele condiᘰii:
• panta va fi constantူ (nu vor exista frângeri); 
• acoperiᗰul clူdirii va fi în douူ ape, urmând tipologia specificူ a gospodူriilor tradiᘰionale din zonူ;
• înclinaᘰia acoperiᗰului va fi cuprinsူ între 45 – 55 de grade;
• învelitoarea va fi realizatူ din ᘰiglူ ceramicူ, având culori apropiate de cea clasicူ: roᗰu-cူrူmiziu 

sau brun.
Serviciile profesionale ale ocupanᘰilor vor putea fi marcate prin plူci metalice gravate cu dimensiunea maximူ 
de 50x50 cm. Acestea vor fi amplasate numai la limita sau în afara domeniului public. 
Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodatူ unui concept coerent pentru 
imaginea urbanူ a spaᘰiilor publice din întregul ansamblu rezidenᘰial.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branᗰament vor fi integrate în împrejmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 
Se interzice dispunerea antenelor, cablurilor de date sau a instalaᘰiilor de climatizare în poziᘰii vizibile din spaᘰiul 
public.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Toate subzonele:
Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.
Se vor asigura spaᘰii verzi ᗰi plantate, grူdini, livezi sau culturi agricole pe o suprafaᘰူ reprezentând cel puᘰin 
50% din suprafaᘰa parcelei.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.
Pe aliniament se recomandူ realizarea porᘰilor înzidite tradiᘰionale, în prelungirea faᘰadei principale.
Nu se admit, pe nici o laturူ a parcelei, împrejmuiri realizate din dale prefabricate din beton.
Împrejmuirile laterale ᗰi posterioare vor putea fi dublate de garduri vii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

La calculul indicilor urbanistici se considerူ parcela construibilူ rezultatူ în urma realizူrii operaᘰiunii de 
realiniere, dacူ aceasta este obligatorie.  

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 30%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se admite un POT maxim de 1.
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ZCP  Centrul Istoric

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona istoricူ de referinᘰူ care stူ la baza delimitူrii ZCP Centrul Istoric este alcူtuitူ din 
teritoriul ocupat de centrul istoric intramuros, cuprinzând ᗰi sistemul defensiv propriu, 
încadrat integral ca ansamblu în Lista Monumentelor Istorice (2004) precum ᗰi secvenᘰial, 
sub forma elementelor constitutive, clasate la rândul lor. ZCP Centrul Istoric conᘰine ᗰi zona 
de protecᘰie a oraᗰului intramuros, definitူ primar prin aplicarea distanᘰei legale de 100 
metri ᗰi rectificarea traseului pe limite cadastrale, respectiv pe ax de drum. Aplicarea acestui 
demers este consideratူ necesarူ datoritူ lipsei unui studiu de specialitate coerent ᗰi 
exhaustiv pe de o parte, precum ᗰi datoritူ importanᘰei gestionူrii patrimoniului cultural 
materializat prin oraᗰul intramuros în mod concertat împreunူ cu zona sa de protecᘰie pe de 
altူ parte, cu atât mai mult cu cât aceastူ zonူ proximူ conᘰine manifestူri semnificative 
legate nemijlocit de acesta. Faᘰူ de limita propusူ a zonei pot fi efectuate ajustူri în urma 
studiului aprofundat prin PUZCP exclusiv în sensul rectificူrii locale datorate preciziei 
relative a suportului topografic furnizat.

Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU 
DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A 
VALORII CULTURALE, conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ 
Sibiu, prezentul UTR este propusူ Zonူ construitူ protejatူ.

Prezenta ZCP se va reglementa pe bazူ de Plan Urbanistic Zonal pentru Zone Construite 
Protejate (PUZCP), conform legii. Acesta va respecta Metodologia de elaborare ᗰi 
conᘰinutul-cadru al documentaᘰiilor de urbanism pentru zone construite protejate, aprobatူ 
prin Ordinul  MTCT nr. 562/2003.

Teritoriul minim de studiu al PUZCP este ZCP Centrul Istoric. Nu se admite elaborarea 
PUZCP pentru pူrᘰi ale ZCP Centrul Istoric.

Pânူ la aprobarea PUZCP autorizarea lucrူrilor de construcᘰii se va face conform 
prezentului regulament, cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.

Teritoriul minim de studiu al PUZCP este ZCP Centrul Istoric. Nu se admite elaborarea 
PUZCP pentru pူrᘰi ale ZCP Centrul Istoric.

Subzone ale Zonei Construite Protejate Centrul Istoric, delimitate conform PUG, pe baza 
studiului de fundamentare:

SZCP Centrul Istoric_01 (Piaᘰa Huet) - funcᘰiuni de centru religios ᗰi de reprezentare, 
intercalate cu locuire urbanူ ᗰi funcᘰiuni publice de tip central
SZCP Centrul Istoric_02 (Piaᘰa Mare ᗰi Piaᘰa Micူ) - funcᘰiuni de centru istoric comercial 
ᗰi de reprezentare, intercalate cu locuire urbanူ ᗰi cu funcᘰiuni publice de tip central
SZCP Centrul Istoric_03 (Nicolae Bူlcescu) - funcᘰiuni de stradူ comercialူ ᗰi de 
reprezentare, intercalate cu locuire urbanူ ᗰi cu funcᘰiuni publice de tip central
SZCP Centrul Istoric_04 (Mitropoliei) - funcᘰiuni de locuire urbanူ de tip central, cu un 
grad de reprezentare mediu în expresia fondului construit, mixate cu servicii conexe locuirii 
ᗰi cu unele funcᘰiuni de tip central in lungul strazii principale a subzonei
SZCP Centrul Istoric_05 (Teatrul Gong) - funcᘰiuni de locuire urbanူ de tip intramuros, cu 
un grad de reprezentare scူzut în expresia fondului construit, sporadic prezenᘰa unor 

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46;
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21;
PATJ Sibiu, 
Obiectivul 1 (D 1.2, 
M 1.2.1, M 1.2.3, M 
1.2.4)

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 
313, 47 
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 8

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 47

Legea 50/1991, 
actualizatူ, Art. 10

Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21
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funcᘰiuni de tip central sau comerᘰ-servicii conexe locuirii
SZCP Centrul Istoric_06 (9mai - Faurului - Turnului) - funcᘰiuni de stradူ comercialူ 
racordatူ la sistemul drumurilor comerciale în teritoriu, mixate cu locuire urbanူ 
SZCP Centrul Istoric_07 (Movilei) - funcᘰiuni de locuire urbanူ de tip intramuros, cu un 
grad de reprezentare scူzut în expresia fondului construit, sporadic prezenᘰa unor funcᘰiuni 
de tip comerᘰ-servicii conexe locuirii
SZCP Centrul Istoric_08 (Avram Iancu - Magheru) - funcᘰiuni de locuire urbanူ de tip 
central, cu un grad de reprezentare mediu în expresia fondului construit, mixate cu servicii 
conexe locuirii ᗰi cu unele funcᘰiuni de tip central in lungul strူzilor principale ale subzonei
SZCP Centrul Istoric_09 (Timotei Popovici - Tipografilor - Filarmonicii) - funcᘰiuni de 
locuire urbanူ de tip central, cu un grad de reprezentare mediu ᗰi ridicat în expresia 
fondului construit, sporadic prezenᘰa unor servicii conexe locuirii
SZCP Centrul Istoric_10 (fortificaᘰii Coposu) -  fostူ funcᘰiune defensivူ cu
suprapunerea funcᘰiunilor publice de loisir, culturူ, educaᘰie ᗰi sူnူtate
SZCP Centrul Istoric_11 (Gimnasticii) - funcᘰiuni de locuire extramuros, cu un grad de 
reprezentare scူzut ᗰi mediu în expresia fondului construit, sporadic prezenᘰa unor funcᘰiuni 
de tip comerᘰ-servicii conexe locuirii
SZCP Centrul Istoric_12 (Cazarma 90) - porᘰiune a sistemului defensiv, fost bastion, cu rol
actual de parcaj public ᗰi spaᘰii verzi, vizat ca potenᘰial amplasament pentru o dotare 
culturalူ majorူ.
SZCP Centrul Istoric_13 (Parcul Astra) - porᘰiune a sistemului defensiv cu rol actual de 
zona de loisir, în conjuncᘰie cu polul funcᘰional multivalent învecinat ᗰi cu funcᘰiuni 
reprezentative ulterioare de tip central
SZCP Centrul Istoric_14 (Bastionului - Alba Iulia) - funcᘰiuni mixte grefate pe fondul 
defensiv ᗰi în proximitatea acestuia
SZCP Centrul Istoric_15 (Filozofilor) - funcᘰiuni de locuire extramuros cu un grad redus 
de reprezentare în expresia fondului construit, intercalate cu funcᘰiuni de tip comerᘰ-servicii
SZCP Centrul Istoric_16 (Scandia)- funcᘰiuni protoindustriale care ᗰi-au pူstrat caracterul 
productiv pe parcursul perioadei istorice de referinᘰူ
SZCP Centrul Istoric_17 (Morilor) - funcᘰiuni de locuire extramuros, cu un grad de 
reprezentare scူzut în expresia fondului construit, sporadic prezenᘰa unor funcᘰiuni de tip 
comerᘰ-servicii conexe locuirii
SZCP Centrul Istoric_18 (Dârstelor - Piaᘰa Cibin) – funcᘰiuni de locuire cu un grad de 
reprezentare scူzut ᗰi mediu în expresia fondului construit, funcᘰiuni de tip comerᘰ-servicii,
ocupând zona non aedificandi sau înlocuind elemente majore ale sistemului defensiv
SZCP Centrul Istoric_19 (Zidului - Valea Mare - Plopilor) - funcᘰiuni de locuire urbanူ de 
tip intramuros, cu un grad de reprezentare scူzut în expresia fondului construit, sporadic 
prezenᘰa unor funcᘰiuni de tip comerᘰ-servicii conexe locuirii
SZCP Centrul Istoric_20 (Ocnei) - funcᘰiuni de stradူ comercialူ de legူturူ între nucleul 
central ᗰi drumuri de legူturူ cu teritoriul, mixate cu locuire urbanူ
SZCP Centrul Istoric_21 (Pielarilor - Strada Nouူ) - funcᘰiuni de locuire urbanူ de tip 
intramuros, cu un grad de reprezentare scazut in expresia fondului construit, sporadic 
prezenta unor funcᘰiuni de tip comert-servicii conexe locuirii
SZCP Centrul Istoric_22 (Teclu) - funcᘰiuni de tip comerᘰ-servicii, locuire cu un grad de 
reprezentare scူzut ᗰi mediu în expresia fondului construit, ocupând zona non aedificandi
sau înlocuind elemente majore ale sistemului defensiv
SZCP Centrul Istoric_23 (Regele Ferdinand) - porᘰiune de ᘰesut urban restructuratူ dupူ
principiile urbanismului socialist post 1975 (combinaᘰie a urbanismului liber cu cel de tip 
tradiᘰional)
SZCP Centrul Istoric_24 (Pescarilor) – funcᘰiuni de locuire cu un grad de reprezentare 
scူzut ᗰi mediu în expresia fondului construit, sporadic funcᘰiuni de tip comerᘰ-servicii,
ocupând zona non aedificandi
SZCP Centrul Istoric_25 (Uzinei) - porᘰiune de ᘰesut urban restructuratူ dupူ principiile 
urbanismului socialist post 1975 (combinaᘰie a urbanismului liber cu cel de tip tradiᘰional)
SZCP Centrul Istoric_26 (Piaᘰa Gူrii) - funcᘰiune polarizatoare de terminal CF, care 
coaguleazူ funcᘰiuni publice, industriale ᗰi de infrastructurူ.
SZCP Centrul Istoric_27 (Malurile Cibinului) – albia regularizatူ, împreunူ cu cele douူ 
strူzi paralele cu râul.

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE
B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Conform PUG ᗰi PUZCP Centrul Istoric.

Segmentul strူzii Pulberူriei aflat în incinta industrialူ va reintra în domeniul public ᗰi va fi deschis circulaᘰiei.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Întocmirea PUZCP Centrul Istoric constituie o mူsurူ prioritarူ a dezvoltူrii municipiului.

Conform PUG ᗰi PUZCP Centrul Istoric.

Se recomandူ selectarea soluᘰiilor arhitecturale pentru intervenᘰiile cu poziᘰii ᗰi/sau dimensiuni semnificative pe 
baza unor concursuri de soluᘰii, supervizate de administraᘰia publicူ, de Ordinul Arhitecᘰilor din România ᗰi de 
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Registrul Urbaniᗰtilor din România. 

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Toate subzonele

Terenurile ocupate în proporᘰie de 100% de unitူᘰi sau subunitူᘰi militare, funcᘰiuni publice de sူnူtate, 
funcᘰiuni de administraᘰie, funcᘰiuni de învူᘰူmânt, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de cult, funcᘰiuni comerciale cu 
caracter intraurban, funcᘰiuni de gospodူrire comunalူ, funcᘰiuni industriale, funcᘰiuni aferente echipူrii 
edilitare, funcᘰiuni aferente infrastructurii de transport public, construcᘰii ᗰi instalaᘰii feroviare, funcᘰiuni de loisir 
public ᗰi spaᘰii verzi menᘰin utilizarea actualူ. Intervenᘰiile pe aceste terenuri care au impact urbanistic 
semnificativ se reglementeazူ exclusiv prin intermediul PUZCP.  
Prin intervenᘰii cu impact urbanistic semnificativ se înᘰeleg, în sensul prezentului regulament: construirea de 
corpuri de clူdire noi, extinderi, supraetajူri sau mansardူri ale clူdirilor, schimbarea categoriei funcᘰionale 
conform Anexei 1 la prezentul regulament, modificူri aduse parcelarului.  

SZCP Centrul Istoric_01 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_02 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_03 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_13 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_26
Funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, funcᘰiuni de 
cult, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni de turism cu caracter 
intraurban, funcᘰiuni aferente infrastructurii de transport public, locuinᘰe, servicii aferente zonelor de locuinᘰe 
(servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.

Clူdirile orientate spre spaᘰiul public vor avea la parter funcᘰiuni de interes public.

Se recomandူ ca, în cazul clူdirilor construite iniᘰial pentru locuinᘰe, sူ se menᘰinူ funcᘰiunea rezidenᘰialူ într-o 
proporᘰie minimူ de 25% din suprafaᘰa desfူᗰuratူ construitူ la nivel de parcelူ.

SZCP Centrul Istoric_04 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_05 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_06 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_07 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_08 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_09 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_11 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_15 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_17 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_18 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_19 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_20 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_21 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_22 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_24
Locuinᘰe;
Funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban.  

SZCP Centrul Istoric_14 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_16
Se pူstreazူ utilizူrile actuale. Modificarea funcᘰiunilor se va face conform PUZCP.

SZCP Centrul Istoric_23 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_25
Funcᘰiuni aferente echiparii tehnico-edilitare.
Echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.
Strူzi, alei pietonale, accese, parcaje la sol (exclus garaje individuale), locuri de joacူ, amenajူri ale spaᘰiului 
public, grူdini de folosinᘰူ privatူ. 

SZCP Centrul Istoric_10
SZCP Centrul Istoric_12
Funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni de cult.
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Spaᘰii verzi ᗰi plantate de folosinᘰူ generalူ.
Amenajူri ale spaᘰiului public, alei pietonale ᗰi ciclistice, lucrူri de modelare a terenului, oglinzi ᗰi cursuri de 
apူ, fântâni ᗰi jocuri de apူ, mobilier urban, locuri de joacူ pentru copii, amenajူri ᗰi instalaᘰii de agrement ᗰi 
loisir. 

Se pူstreazူ funcᘰiunile de sူnူtate existente, pânူ la realizarea unui nou sediu spitalicesc unde acestea vor fi 
relocate. Dupူ relocarea funcᘰiunilor de sူnူtate, zona va primi utilizarea funcᘰiuni de învူᘰူmânt, cu 
specializarea învူᘰူmânt superior.

Amplasamentul fostei Cazarme 90 este rezervat realizူrii unui Centru de conferinᘰe, congrese ᗰi spectacole. 
Amplasamentul acestui obiectiv cuprinde ᗰi terenul de pe latura opusူ a bulevardului Coposu, aflat în UTR 
Piaᘰa Unirii. Pentru realizarea acestui obiectiv se recomandူ studierea simultanူ a UTR Centru Istoric 12 ᗰi 
UTR Piaᘰa Unirii.  

SZCP Centrul Istoric_27
Alei pietonale ᗰi ciclistice, mobilier urban, locuri de joacူ etc.
Traversူri ale cursului de apူ.
Cူi de comunicaᘰie rutierူ, în sensul pူstrူrii, întreᘰinerii ᗰi modernizူrii celor existente.
Lucrူri hidrotehnice ᗰi lucrူri de amenajare a bazinelor hidrografice, cf. legii.
Spaᘰii verzi ᗰi plantate de folosinᘰူ generalူ.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

SZCP Centrul Istoric_04 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_06 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_08 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_15 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_17 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_20 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_22
Funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, funcᘰiuni de 
cult, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni aferente echipူrii tehnico-
edilitare, servicii aferente zonelor de locuinᘰe, echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe, cu condiᘰia 
asigurူrii funcᘰiunii rezidenᘰiale (locuinᘰe) într-o proporᘰie minimူ de 50% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ 
(SDC), la nivel de parcelူ.

Se recomandူ ca faᘰadele orientate spre spaᘰiul public al strူzilor principale, pieᘰelor sau scuarurilor sူ conᘰinူ 
la parter funcᘰiuni de interes public.

SZCP Centrul Istoric_05 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_07 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_09 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_11 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_18 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_19 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_21 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_24
Servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de 
proprietari, cu urmူtoarele condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interiorul clူdirii;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Grူdiniᘰe, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• satisfacerea suprafeᘰelor minime (utile, desfူᗰurate, libere) care revin fiecူrui loc, conform 

Normativului privind proiectarea, realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor pentru grူdiniᘰe de copii, 
indicativ NP01197;

• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni.

Funcᘰiuni turistice cu caracter intraurban, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcᘰiilor turistice;
• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni;
• activitatea se va desfူᗰura numai în interior.

SZCP Centrul Istoric_23 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_25 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_26 – locuinᘰele colective
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Se admit reparaᘰii ᗰi modificူri interioare ale locuinᘰelor existente, cu condiᘰia ca acestea sူ se menᘰinူ în 
interiorul volumului existent al clူdirii.

Se admit servicii aferente zonelor de locuinᘰe numai la parterul construcᘰiilor de locuinᘰe în spaᘰii special 
destinate acestora prin proiectul iniᘰial.

Se admit servicii aferente zonelor de locuinᘰe prin schimbarea destinaᘰiei apartamentelor, cu respectarea 
urmူtoarelor condiᘰii:

• apartamentele sunt situate la parterul clူdirilor;
• accesul va fi separat de cel al locatarilor;
• accesul se face dintr-o stradူ prin faᘰada principalူ ᗰi nu din curtea locuinᘰelor, din grူdinူ sau din 

zona spaᘰiilor verzi.
• activitatea nu va perturba locuinᘰele;

Prin excepᘰie, se admit urmူtoarele servicii profesionale prin conversia apartamentelor situate exclusiv la 
parterul clူdirilor ᗰi care vor utiliza accesul locatarilor: cabinete medicale individuale, cabinete de medicinူ 
veterinarူ, cabinete individuale de avocaturူ ᗰi asistenᘰူ juridicူ, cabinete individuale de contabilitate, birouri ᗰi 
ateliere de proiectare ᗰi design, birouri individuale de consultanᘰူ. 

SZCP Centrul Istoric_10
Se admit lucrူri de întreᘰinere ᗰi modernizare a spaᘰiilor spitaliceᗰti de pe str. P. Onofreiu, cu condiᘰia ca acestea 
fie menᘰinute în volumetria clူdirilor existente. Odatူ cu relocarea funcᘰiunilor spitaliceᗰti într-un sediu adecvat, 
spaᘰiile de pe str. P. Onofreiu vor primi destinaᘰie universitarူ.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Toate subzonele:
Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.
Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SZCP Centrul Istoric_23 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_25 ᗰi
SZCP Centrul Istoric_26 – locuinᘰele colective

Sunt interzise mansardarea, supraetajarea ᗰi extinderea construcᘰiilor de locuinᘰe existente. 
Este interzisူ construirea de locuinᘰe noi. 
Este interzisူ utilizarea suprafeᘰelor aferente clူdirilor de locuinᘰe existente (locuri de parcare, spaᘰii verzi, 
grူdini, accese, alei, platforme gospodူreᗰti) pentru construirea de clူdiri de orice fel.
Este interzisူ construirea de garaje individuale.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se interzic operaᘰiunile de modificare a parcelarului istoric, cu excepᘰiile de mai jos.

Se recomandူ refacerea parcelarului istoric acolo unde acesta a fost modificat, în mူsura posibilitူᘰilor ᗰi pe 
baza unor studii, analize ᗰi cercetူri preliminare a situaᘰiei istorice, urbanistice ᗰi arheologice. 

SZCP Centrul Istoric_16 - parcelele riverane strူzii Malului
SZCP Centrul Istoric_17 -  parcelele riverane strူzii Malului
Pentru parcelele riverane strူzii Malului, realinierea parcelelor este obligatorie. Prin realiniere, aliniamentul se 
va retrage cu 5 m, mူsurat de la poziᘰia iniᘰialူ, în vederea modernizူrii ᗰi extinderii amprizei stradale. 
Autorizaᘰia va putea fi condiᘰionatူ de efectuarea dezmembrူrilor pentru realizarea sistematizူrilor stradale ᗰi a 
realinierilor stradale. Parcele rezultate si destinate realinierilor, cuprinse între aliniamentul vechi ᗰi cel retras, vor 
trece în proprietate publicူ gratuitူ sau în caz contrar vor fi grevate de o interdicᘰie definitivူ de construire cu 
excepᘰia lucrူrilor de interes ᗰi/sau utilitate publicူ.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Conform PUZCP.
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În situaᘰiile care se încadreazူ în condiᘰiile Secᘰiunii 1, punctul 2.3, clူdirea va respecta amprenta la sol a 
clူdirii, corpului de clူdire sau a elementelor constructive desfiinᘰate. 

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Conform PUZCP.
În situaᘰiile care se încadreazူ în condiᘰiile Secᘰiunii 1, punctul 2.3, clူdirea va respecta amprenta la sol a 
clူdirii, corpului de clူdire sau a elementelor constructive desfiinᘰate. 

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Conform PUZCP.
În situaᘰiile care se încadreazူ în condiᘰiile Secᘰiunii 1, punctul 2.3, clူdirea va respecta amprenta la sol a 
clူdirii, corpului de clူdire sau a elementelor constructive desfiinᘰate. 

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.
9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 
Nu se admite staᘰionarea autovehiculelor în curᘰile clူdirilor declarate clasate pe lista monumentelor istorice.
Asigurarea locurilor de parcare necesare pentru aceste clူdiri se va face în condiᘰiile Art. 40, al prezentului 
regulament. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Conform PUZCP.
În situaᘰiile care se încadreazူ în condiᘰiile Secᘰiunii 1, punctul 2.3, clူdirea va respecta volumetria, gabaritele ᗰi 
numူrul de niveluri ale clူdirii, corpului de clူdire sau a elementelor constructive desfiinᘰate. 

Pânူ la aprobarea PUZCP, se interzice mansardarea ᗰarpantelor istorice valoroase. Se recomandူ ca 
ᗰarpantele de facturူ goticူ sau barocူ, valoroase ᗰi relativ rare, sူ fie consolidate, restaurate ᗰi puse în 
valoare fူrူ modificူri structurale sau de compartimentare. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Pentru categoriile de intervenᘰie cuprinse la Secᘰiunea 1, Art. A., Condiᘰionူri primare, punctele 5 ᗰi 6, 
reglementူrile privind aspectul exterior al clူdirilor vor fi stabilite prin PUZCP.
Pentru categoriile de intervenᘰie cuprinse la Secᘰiunea 1, Art. A., Condiᘰionူri primare, punctele 1-4, se stabilesc 
urmူtoarele reglementူri, valabile pânူ la aprobarea PUZCP:

(1) Lucrူri care se pot executa fူrူ obᘰinerea autorizaᘰiei de construire, dacူ nu modificူ structura de 
rezistenᘰူ ᗰi/sau aspectul arhitectural al construcᘰiilor:
• reparaᘰii la împrejmuiri, acoperiᗰuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbူ forma acestora ᗰi 

materialele din care sunt executate;
a) materialele (compoziᘰie fizico-chimicူ, formူ, texturူ, culoare) ᗰi tehnica de punere în operူ vor fi 

identice cu cele proprii substanᘰei autentice existente anterior intervenᘰiei, în caz contrar este 
necesarူ obᘰinerea avizului DJCCPCN ᗰi a autorizaᘰiei de construire;

• reparaᘰii ᗰi înlocuiri de tâmplarie interioarူ ᗰi exterioarူ, dacူ se pastreazူ forma, dimensiunile 
golurilor ᗰi tâmplariei, inclusiv în situaᘰia în care se schimbူ materialele din care sunt realizate 
respectivele lucrူri, cu excepᘰia clူdirilor declarate monumente istorice, în condiᘰiile legii;

a) în aceastူ situaᘰie (de excepᘰie) se regူsesc toate imobilele situate în perimetrul Centrului Istoric, 
clasat în Lista Monumentelor Istorice 2004, conform principiului universal al apartenenᘰei 
indisolubile a unei componente la întregul din care face parte ᗰi aplicabilitူᘰii prevederilor 
întregului la oricare parte componentူ;

b) materialele (compoziᘰie fizico-chimicူ, formူ, texturူ, culoare) ᗰi tehnica de punere în operူ vor fi 
identice cu cele proprii substanᘰei autentice existente anterior intervenᘰiei, în caz contrar este 
necesarူ obᘰinerea avizului DJCCPCN ᗰi a autorizaᘰiei de construire;

• reparaᘰii ᗰi înlocuiri de sobe de încူlzit;



PUG Sibiu Regulament local de urbanism 342

a) pentru reparaᘰii se vor folosi materialele (compoziᘰie fizico-chimicူ, formူ, texturူ, culoare) ᗰi 
tehnica de punere în operူ identice cu cele proprii substanᘰei autentice existente anterior 
intervenᘰiei, în caz contrar este necesarူ obᘰinerea avizului DJCCPCN;

b) pentru înlocuire se va obᘰine avizul DJCCPCN din timp, pentru a permite eventuala demontare si 
conservare muzeisticူ a sobei de încူlzit;

• zugrူveli ᗰi vopsitorii interioare;
a) materialele folosite nu vor creᗰte gradul de impermeabilitate al finisajului, se recomanda zugrူveli 

pe bazူ de var ᗰi vopsitorii pe bazူ de apူ;
b) înlူturarea straturilor anterioare pentru o mai bunူ aderenᘰူ sau din alte motive tehnice sau 

estetice este permisူ exclusiv dupူ realizarea studiului stratigrafic, a cူrui raport se va depune 
spre arhivare la DJCCPCN, anterior executူrii lucrူrilor; 

c) DJCCPCN poate solicita realizarea unor lucrူri de documentare, protecᘰie sau punere în valoare 
a straturilor anterioare descoperite;

• zugrူveli ᗰi vopsitorii exterioare, dacူ nu se modificူ elementele de faᘰadူ ᗰi culorile clူdirilor;
a) materialele folosite nu vor creᗰte gradul de impermeabilitate al finisajului, se recomanda zugrူveli 

pe bazူ de var ᗰi vopsitorii pe bazူ de apူ;
b) înlူturarea straturilor anterioare pentru o mai bunူ aderenᘰူ sau din alte motive tehnice sau 

estetice este permisူ exclusiv dupူ realizarea studiului stratigrafic, a cူrui raport se va depune 
spre arhivare la DJCCPCN, anterior executူrii lucrူrilor;

c) DJCCPCN poate solicita realizarea unor lucrူri de documentare, protecᘰie sau punere în valoare 
a straturilor anterioare descoperite;

• reparaᘰii la instalaᘰiile interioare, la branᗰamentele ᗰi racordurile exterioare, de orice fel, aferente 
construcᘰiilor, în limitele proprietူᘰii, montarea sistemelor locale de încူlzire ᗰi de preparare a apei 
calde menajere cu cazane omologate, precum ᗰi montarea aparatelor individuale de climatizare ᗰi/sau 
de contorizare a consumurilor de utilitူᘰi;

a) orice echipamente (de climatizare, firide de racord/branᗰament, contoare ᗰ.a.m.d.) vor fi montate 
astfel încât sူ nu fie vizibile din spaᘰiul public. Montajul în ganguri de acces sau în curᘰi va fi 
discret ᗰi fူrူ a degrada fondul construit existent prin sူparea de niᗰe în zidူrii/pavaje valoroase 
sau înlူturarea de tencuieli/zugrူveli valoroase, în acest sens se va obᘰine avizul DJCCPCN;

b) orice instalaᘰii interioare care vor necesita montaj îngropat în pardoseli/tencuieli se vor executa 
dupူ obᘰinerea avizului DJCCPCN;

• reparaᘰii ᗰi înlocuiri de pardoseli;
a) materialele nu vor conduce la impermeabilizarea planului de cူlcare, nici în interiorul, nici în 

exteriorul construcᘰiilor ᗰi vor fi avizate de DJCCPCN;
• lucrူri de reabilitare energeticူ a anvelopei ᗰi acoperiᗰului, dacူ nu se schimbူ sistemul constructiv al 

acestuia - terasူ/ᗰarpantူ -, la trotuare, la ziduri de sprijin ᗰi la scူri de acces, fူrူ modificarea calitူᘰii 
ᗰi a aspectului elementelor constructive;

a) materialele (compoziᘰie fizico-chimicူ, formူ, texturူ, culoare) ᗰi tehnica de punere în operူ vor fi 
identice cu cele proprii substanᘰei autentice existente anterior intervenᘰiei, în caz contrar este 
necesarူ obᘰinerea avizului DJCCPCN ᗰi a autorizaᘰiei de construire;

b) în situaᘰiile în care acest demers este îngreunat de prezenᘰa elementelor decorative specifice de 
exterior (profile, corniᗰe, oglinzi, blazoane ᗰ.a.m.d.) se prevede realizarea lucrူrilor de reabilitare 
termicူ la interior, cu condiᘰionူrile tehnice de rigoare, precum ᗰi obᘰinerea avizului DJCCPCN;

• lucrူri de întreᘰinere la cူile de comunicaᘰie ᗰi la instalaᘰiile aferente;
a) materialele (compoziᘰie fizico-chimicူ, formူ, texturူ, culoare) ᗰi tehnica de punere în operူ vor fi 

identice cu cele proprii substanᘰei autentice existente anterior intervenᘰiei, în caz contrar este 
necesarူ obᘰinerea avizului DJCCPCN ᗰi a autorizaᘰiei de construire;

• lucrူri de investigare, cercetare, expertizare, conservare ᗰi restaurare a componentelor artistice ale 
construcᘰiilor clasate ca monumente sau situate în perimetrul ansamblurilor sau siturilor protejate, cu 
avizul DJCCPCN ᗰi al autoritူᘰii administraᘰiei publice locale;

• lucrူri de foraje ᗰi sondaje geotehnice pentru construcᘰii de importanᘰူ normalူ sau redusူ, situate în 
afara zonelor de protecᘰie instituite pentru zူcူminte acvifere;

a) pentru foraje, sondaje ᗰi sူpူturi se va obᘰine avizul DJCCPCN pentru descူrcarea de sarcinူ 
arheologicူ sau specificând codiᘰiile de realizare a lucrူrilor, dupူ caz;

• se pot executa fူrူ autorizaᘰie de construire ᗰi lucrူri pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite 
sau închise, destinate difuzူrii ᗰi comercializူrii presei, cူrᘰilor ᗰi florilor, care sunt amplasate direct pe 
sol, fူrူ fundaᘰii ᗰi platforme, precum ᗰi fူrူ racorduri ᗰi/sau branᗰamente la utilitူᘰi urbane, cu 
excepᘰia energiei electrice;

Punctul “A - Lucrူri care se pot executa fူrူ obᘰinerea autorizaᘰiei de construire...” utilizeazူ structura ᗰi 
categoriile de lucrူri prevူzute în Legea 50/1991 privind Autorizarea Executူrii Lucrူrilor de Construcᘰii 
actualizatူ, art. 11. În conformitate cu alin. (3) al articolului menᘰionat anterior, coroborat cu principiul universal 
al aplicabilitူᘰii prevederilor ansamblului/sitului la fiecare imobil component, menᘰionat la pct. A.2.1., executarea 
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fူrူ autorizaᘰie de construire a lucrူrilor enumerate în articolul 11/L50/1991 este permisa exclusiv pentru 
subzonele: SZCP Centrul Istoric_ 11, SZCP Centrul Istoric_26, SZCP Centrul Istoric_26, SZCP Centrul 
Istoric_26, SZCP Centrul Istoric_26, SZCP Centrul Istoric_26, SZCP Centrul Istoric_26.

(2) Lucrူri de construire se face pentru orice alt tip de intervenᘰie, cu obligativitatea obᘰinerii prealabile 
a avizului DJCCPCN sau CNMI dupူ caz, ᗰi numai respectând urmူtoarele prevederi imperative sau 
recomandူri, dupူ caz:
• lucrူrile la sistemele de acoperire (ᗰarpante, ferme, terase) se autorizeazူ în limita pူstrူrii volumului 

construit existent precum ᗰi a geometriei precise a învelitorii;
a) materialele învelitorii (compoziᘰie fizico-chimicူ, formူ, texturူ, culoare) ᗰi tehnica de punere în 

operူ vor fi identice cu cele proprii substanᘰei autentice existente anterior intervenᘰiei. DJCCPCN 
poate admite derogူri de la aceastူ prevedere în situaᘰii temeinic fundamentate de studiile 
preliminare;

b) lucarne noi pot fi executate exclusiv dupူ modelul celor existente la acelaᗰi acoperiᗰ, exprimând 
totodatူ caracterul contemporan pentru a nu falsifica documentul de artူ sau istorie. Compoziᘰia 
volumetricူ va respecta principiile ilustrate de clူdirea în cauzူ;

c) ferestre de mansardူ se vor putea construi doar în pantele acoperiᗰurilor orientate spre spaᘰiul 
privat al curᘰilor, în poziᘰii care sူ asigure o vizibilitate redusူ din spaᘰiul public. Dispunerea 
acestora spre spaᘰiul public, ᗰi numai al strူzilor cu prospect îngust care nu permite vizibilitatea 
pantei de pe trotuarul opus, este încurajatူ în special în situaᘰiile în care opᘰiunea lucarnelor ar 
afecta imaginea autenticူ a profilului stradal;

d) jgheaburile ᗰi burlanele vor fi realizate doar din tablူ de oᘰel zincat sau cupru netratat (patinarea 
naturalူ a cuprului este acceptatူ cu condiᘰia de a nu degrada prin murdူrire elemente de 
construcᘰie adiacente), piesele de prindere/fixare vopsite vor avea culori desaturate (nuanᘰe de gri 
pânူ la negru). Sistemul de colectare a apelor pluviale va fi racordat la infrastructura de 
canalizare publicူ, se admite cူderea liberူ la streaᗰinူ exclusiv în baza argumentaᘰiei 
conservative explicite a studiului de fundamentare (istoric), avizat de DJCCPCN;

e) coᗰurile existente se vor repara utilizând materiale (compoziᘰie fizico-chimicူ, formူ, texturူ, 
culoare) ᗰi tehnici de punere în operူ identice cu cele proprii substanᘰei autentice, chiar ᗰi în cazul 
în care aceste coᗰuri se scot din uz. Construirea de coᗰuri noi se poate autoriza exclusiv cu 
încadrarea în imaginea istoricူ ᗰi respectarea normelor tehnice în domeniu;

f) modificarea volumului podului prin schimbarea geometriei, prin ridicarea/coborârea ᗰarpantei la o 
cotူ de streaᗰinူ superioarူ/inferioarူ sau prin supraetajare totalူ sau parᘰialူ se pot autoriza 
exclusiv în baza studiului detaliat al PUZCP Centrul Istoric care va determina posibilitူᘰile de 
creᗰtere a edificabilului tridimensional al unui imobil;

• lucrူrile la faᘰadele clူdirilor se autorizeazူ în limita pူstrူrii imaginii existente sau cu modificarea în 
baza studiului de fundamentare (istoric) avizat de DJCCPCN, dupူ cum urmeazူ:

a) materialele pereᘰilor de închidere (compoziᘰie fizico-chimicူ, formူ, texturူ, culoare) ᗰi tehnica de 
punere în operူ vor fi identice cu cele proprii substanᘰei autentice existente anterior intervenᘰiei. 
DJCCPCN poate admite derogူri de la aceastူ prevedere în situaᘰii temeinic fundamentate de 
studiile preliminare. Studiile de parament sunt obligatorii în cazul tuturor intervenᘰiilor pe faᘰade, 
pentru asigurarea îndeplinirii condiᘰiilor de mai sus;

b) elementele constructive ᗰi/sau decorative (corniᗰe, ancadramente, brâie, profile, bosaje ᗰ.a.m.d.) 
se vor pူstra, respectiv reface conform documentaᘰiei istorice, dacူ studiul de fundamentare 
(istoric) nu prevede soluᘰii alternative. Reconstrucᘰiile ipotetice vor fi marcate ca atare pentru a nu 
falsifica documentul de artူ sau istorie;

c) modificarea golurilor existente sau goluri noi pot fi autorizate în limita respectူrii compoziᘰiei 
geometrice a faᘰadelor existente sau în scopul refacerii unei situaᘰii anterioare documentate prin 
studiul de fundamentare (istoric). DJCCPCN poate respinge modificarea/crearea de goluri noi în 
special în faᘰade vizibile din spaᘰiul public, în mူsura în care acest tip de intervenᘰie depreciazူ 
valoarea culturalူ existentူ;

d) reparaᘰia, modificarea sau înlocuirea tâmplူriei existente la ferestre, uᗰi ᗰi porᘰi va fi autorizatူ 
exclusiv cu condiᘰia utilizူrii materialelor (compoziᘰie fizico-chimicူ, formူ, texturူ, culoare) ᗰi 
geometriei identice cu cele anterioare intervenᘰiei, obligatoriu din lemn. Excepᘰie fac elementele 
de închidere metalice (grilaje, feronerie, accesorii) pentru care studiul de fundamentare (istoric) 
afirmူ necesitatea pူstrူrii/restaurူrii/refacerii identice. Sunt cu desူvârᗰire interzise ferestrele, 
uᗰile ᗰi vitrinele din aluminiu sau PVC în sistem rame ᗰi tူblii;

e) realizarea de copertine pentru protecᘰia accesului din spaᘰiul public se autorizeazူ exclusiv în 
baza studiului de fundamentare (istoric) ᗰi numai dacူ se dovedeᗰte existenᘰa istoricူ a 
elementului de acoperire. Materialele sintetice (plastice) de orice fel sunt interzise, geometria 
elementului de acoperire ᗰi a componentelor sale vor respecta prevederile avizului DJCCPCN;

f) reparaᘰia sau modificarea soclurilor, precum ᗰi creᗰterea performanᘰelor tehnice în limitele indicate 
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de studiul de fundamentare (istoric), va fi autorizatူ exclusiv cu condiᘰia utilizူrii materialelor 
(compoziᘰie fizico-chimicူ, formူ, texturူ, culoare) ᗰi geometriei identice cu cele anterioare 
intervenᘰiei. Cu excepᘰia situaᘰiilor documentate istoric, placူrile de orice fel se exclud;

g) în cazuri temeinic fundamentate prin studiul de specialitate (istoric), DJCCPCN poate aviza 
execuᘰia unor elemente constructive într-o manierူ contemporanူ, discretူ, dacူ acest tip de 
intervenᘰie pune în valoare, prin contrast pozitiv, contextul istoric. Admisibilitatea este condiᘰionatူ 
de utilizarea unor materiale ᗰi tehnici contemporane, de ᘰinutူ elevatူ, precum ᗰi de 
reversibilitatea ridicatူ a intervenᘰiei;

h) modificarea faᘰadelor prin extinderi de volum (bovindouri, balcoane ᗰ.a.m.d.) precum ᗰi 
construirea de volume noi, lipite sau nu construcᘰiilor existente, se pot autoriza exclusiv în baza 
studiului detaliat al PUZCP Centrul Istoric care va determina posibilitူᘰile de creᗰtere a 
edificabilului tridimensional al unui imobil;

i) ca regulူ generalူ pânူ la aprobarea PUZCP Centrul Istoric, cromatica, materialele ᗰi tehnicile 
de punere în operူ utilizate se vor aviza nemijlocit de cူtre DJCCPCN în cazul în care nu se 
solicitူ elaborarea studiului de fundamentare (istoric);

j) este interzisူ executarea de bovindouri sau balcoane. Este permisူ executarea de cursive în 
curᘰile interioare;

• schimbူrile de destinaᘰie se pot autoriza exclusiv în limitele impuse de utilizarea funcᘰionalူ stabilitူ 
prin PUG pentru imobilul în cauzူ, în condiᘰiile normelor legale în vigoare, cu obligativitatea obᘰinerii 
avizului DJCCPCN sau CNMI dupူ caz, ᗰi doar cu respectarea prevederilor ilustrate la punctele A ᗰi B 
ale prezentelor reglementူri de intervenᘰie;

• lucrူrile de intervenᘰie sau construire la împrejmuiri se pot autoriza, cu obligativitatea obᘰinerii avizului 
DJCCPCN sau CNMI dupူ caz, ᗰi doar cu respectarea prevederilor ilustrate în punctele A ᗰi B ale 
prezentelor reglementူri de intervenᘰie;

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Se va respecta punctul A6, cu subpunctele aferente, din Art. 11, Aspectul exterior al clူdirilor.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Conform PUZCP.
Pânူ la aprobarea PUZCP, amenajarea spaᘰiilor libere, spaᘰiilor publice, plantူrile, tူierile de arbori, lucrူrile de 
modificare sau refacere a pavajului se vor face cu avizul DJCCPCN.
Este interzisူ amplasarea de construcᘰii în grူdinile istorice din interiorul insulei delimitate de strူzile 9 Mai, L. 
Rebreanu, Nouူ ᗰi Brutarilor.

14. ÎMPREJMUIRI

Conform Secᘰiunea 3, Art. 11, punctul B., subpunctul B.4., privind lucrူrile de intervenᘰie sau construire la 
împrejmuiri. 

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Conform PUZCP. În situaᘰiile care se încadreazူ în condiᘰiile Secᘰiunii 1, punctul 2.3, clူdirea va respecta 
amprenta la sol a clူdirii, corpului de clူdire sau a elementelor constructive desfiinᘰate. 

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Conform PUZCP.
În situaᘰiile care se încadreazူ în condiᘰiile Secᘰiunii 1, punctul 2.3, clူdirea va respecta volumetria, gabaritele ᗰi 
numူrul de niveluri ale clူdirii, corpului de clူdire sau a elementelor constructive desfiinᘰate. 
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ZCP  Cibin Centru

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona istoricူ de referinᘰူ care stူ la baza delimitူrii prezentei ZCP este constituitူ din 
teritoriul ocupat de funcᘰiunile istorice manufacturiere, pre- ᗰi protoindustriale, ulterior 
atelierele fabricii de maᗰini Rieger, abatorul, fabrica de postavuri, fabrica de spirt, fabrica de 
cazane de aburi, inclusiv fosta cazarmူ a Honvezilor.

Prezenta ZCP include platformele industriale cuprinse între Centrul Istoric ᗰi Cibin, între 
Piaᘰa Cibin ᗰi zona Gူrii. Cele mai importante unitူᘰi economice locate în zonူ dau numele 
subzonelor, care devin unitူᘰi de referinᘰူ în prezentul regulament. În interiorul zonei, 
studiile de fundamentare au identificat existenᘰa unui important patrimoniu construit de 
facturူ industrialူ, aparᘰinând fostelor ateliere Rieger, parᘰial inclus pe lista monumentelor 
istorice. 

Întreaga zonူ este prevူzutူ sူ asigure extinderea funcᘰiunilor tipice zonei centrale spre 
nord ᗰi, prin acesta, sူ impulsioneze dezvoltarea socio-economicူ a Oraᗰului de Jos ᗰi a 
cartierului Terezian.

Zona este supusူ unui regim de restructurare, urmူrindu-se înlocuirea activitူᘰilor 
industriale cu utilizူri cu carater central ᗰi mixt, optimizarea legူturilor de circulaᘰie auto ᗰi 
pietonale între Centrul Istoric ᗰi cartierul Terezian ᗰi asigurarea suprafeᘰelor necesare unor 
obiective ᗰi funcᘰiuni necesare în zona centralူ a oraᗰului. Se urmူreᗰte, de asemenea, 
prezervarea ᗰi valorificarea, în cât mai mare mူsurူ, a patrimoniului industrial concentrat în 
zona fostelor ateliere Rieger.

Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU 
DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A 
VALORII CULTURALE, conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ 
Sibiu, prezentul UTR este propusူ Zonူ construitူ protejatူ.

Prezenta ZCP este constituitူ din urmူtoarele subzone, delimitate conform PUG:
SZCP Cibin Centru_a - Atelierele Rieger
SZCP Cibin Centru_b - Libertatea - Amylon - Abator
SZCP Cibin Centru_c - Cochet - Victoria
SZCP Cibin Centru_d - Pim – Siemens
SZCP Cibin Centru_e - parcele rezidenᘰiale str. Cibinului
SZCP Cibin Centru_f - scuar public 

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46;
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21;
PATJ Sibiu, 
Obiectivul 1 (D 1.2, 
M 1.2.1, M 1.2.3, M 
1.2.4)

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

ZCP Cibin Centru se va reglementa pe bazူ de Plan Urbanistic Zonal pentru Zone 
Construite Protejate (PUZCP), conform legii. Acesta va respecta Metodologia de elaborare 
ᗰi conᘰinutul-cadru al documentaᘰiilor de urbanism pentru zone construite protejate, 
aprobatူ prin Ordinul  MTCT nr. 562/2003.

PUZCP se poate elabora ᗰi aproba pentru întreaga suprafaᘰူ a ZCP Cibin Centru sau se 
poate elabora ᗰi aproba etapizat, pentru una sau mai multe subzone enumerate în 
Secᘰiunea 1. Teritoriul minim de studiu al unui PUZCP este o subzonူ a ZCP. 
Urmူtoarele subzone vor fi tratate în mod obligatoriu în interiorul aceluiaᗰi PUZCP:SZCP 
Cibin Centru_a - Atelierele Rieger, SZCP Cibin Centru_d - Pim – Siemens, SZCP Cibin 
Centru_e - parcele rezidenᘰiale str. Cibinului.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 
313, 47 
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 8
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Pânူ la aprobarea PUZCP autorizarea lucrူrilor de construcᘰii se va face conform 
prezentului regulament, cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.

Pentru unitatea de referinᘰူ SZCP Cibin Centru_a - Atelierele Rieger se instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire pânူ la aprobarea PUZCP Cibin Centru.

Orice derogare de la prezentul regulament privind regimul de construire, amplasarea 
clူdirilor faᘰူ de aliniament, utilizarea terenului, înူlᘰimea clူdirilor, coeficientul de utilizare a 
terenului, procentul de ocupare a terenului sau retragerile faᘰူ de limitele laterale sau 
posterioare ale parcelei se poate face numai prin PUZCP aprobat conform legii.

Sunt permise adjustူri ale limitei ZCP Cibin Centru stabilite prin PUG, dar numai prin 
PUZCP Cibin Centru aprobat conform legii.

Pentru reglementူrile cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului regulament nu se 
admit derogူri prin intermediul PUZ sau PUD.

Eliberarea autorizaᘰiilor de construire se va condiᘰiona prin efectuarea în prealabil a unui 
studiu de investigare ᗰi evaluare a poluူrii solului ᗰi subsolului în urma activitူᘰilor cu 
caracter industrial, cf. HG 1408/2007, ᗰi prin asigurarea mူsurilor ᗰi responsabilitူᘰilor de 
remediere a caltူᘰii solului ᗰi subsolului ᗰi de reconstrucᘰie ecologicူ, dupူ caz.

Subzona SZCP Cibin Centru_f are utilizarea Zonူ verde cu rol de agrement. Aceastူ 
utilizare este definitivူ ᗰi nu poate fi modificatူ.

Legea 50/1991, 
actualizatူ, Art. 10

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21

Legea 350/2001  
actualizatူ, Art. 46

HG 1408/2007, Art. 
6

Ordonanᘰa de 
urgenᘰူ 195/2005, 
aprobatူ de legea 
265/2006, 
actualizatူ, Art. 71

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Pod peste râul Cibin în prelungirea strူzii Abatorului, strူpungere spre strada Rusciorului, cf. PUG.

Reabilitarea subtraversူrii cူii ferate în dreptul strူzii Viitorului.

Segmentul strူzii Ocnei aflat în incinta industrialူ va reintra în domeniul public ᗰi va fi deschis circulaᘰiei.

Segmentul strူzii Pulberူriei aflat în incinta industrialူ va reintra în domeniul public ᗰi va fi deschis circulaᘰiei.

Modernizarea reᘰelei stradale existente, respectiv realizarea strူzilor conform PUG ᗰi PUZCP.

Realizarea unui pod suplimentar peste râul Cibin (2 benzi) în zona Piaᘰa Cibin ᗰi reabilitarea sau înlocuirea celui 
existent (2 benzi), în vederea reconfigurူrii nodului str. Lungူ – str. Reconstrucᘰiei – str. Râului – str. Malului –
str. Cibinului sub forma unei giraᘰii, cf. PUG ᗰi schemei anexate.

Realinierea strူzii Cibinului, cf. PUG.

Modernizarea reᘰelelor edilitare existente, respectiv extinderea reᘰelelor edilitare conform PUG ᗰi PUZCP.

Reabilitarea clူdirilor cu valoare de patrimoniu existente în zonူ.

Reorganizarea ᗰi reamenajarea intersecᘰiei strူzilor NicolaeTeclu - Ocnei - Târgu Fânului, cu caracter ᗰi rol de 
piaᘰူ publicူ ᗰi având o importantူ componentူ pietonalူ.

Realizarea unui spaᘰiu verde public la intersecᘰia strူzilor Târgu Fânului ᗰi Cibinului, cf. PUG.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Utilizarea segmentului strူzii Ocnei cuprins între str. Zidului ᗰi str. Cibinului ca legူturူ predominant pietonalူ, 
cu acces carosabil rezervat exclusiv riveranilor, necesitူᘰilor de aprovizionare ᗰi pentru vehiculele de intervenᘰie.

Reutilizarea clူdirilor industriale pentru activitူᘰi conforme noilor utilizူri reglementate prin PUG (funcᘰiuni 
centrale, instituᘰii, servicii, locuire etc)
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Realizarea unui parcaj public multietajat subteran, pentru stocarea vehiculelor la intrarea în Centrul Istoric 
dinspre Mediaᗰ, respectiv nodul de autostradူ Calea ᗠurii Mari.

Introducerea prioritarူ de piste pentru bicicliᗰti pe strူzile Cibinului, Ocnei, Zidului, Pulberူriei, Nicolae Teclu.

Pူstrarea tramei stradale uzinale ᗰi unei cât mai mari pူrᘰi a patrimoniului industrial construit în subzona SZCP 
Cibin Centru_a - Atelierele Rieger ᗰi reutilizarea lor pentru activitူᘰi culturale ᗰi din domeniul terᘰiar: comerᘰ, 
servicii, unitူᘰi de cazare.

Sunt propuse spre clasare clူdirile industriale aparᘰinând fostelor ateliere Rieger, cf. planᗰei de reglementူri 
urbanistice aferente PUG, cf. legii 422/2001.

Amenajarea malurilor Cibinului sub forma unei promenade pietonale cu caracter verde.

Se recomandူ organizarea de concursuri de soluᘰii supervizate de administraᘰia publicူ, de Ordinul Arhitecᘰilor 
din România ᗰi de Registrul Urbaniᗰtilor din România, ca punct de plecare pentru elaborarea PUZCP.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

SZCP Cibin Centru_a - Atelierele Rieger
Funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, funcᘰiuni de 
culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban, locuinᘰe, 
servicii aferente zonelor de locuinᘰe, parcaje publice multietajate subterane.

Clူdirile orientate spre spaᘰiul public vor avea la parter funcᘰiuni de interes public, cu acces direct, pe cel puᘰin 
¾ din lungimea faᘰadelor de contact cu spaᘰiul public.

Spaᘰii verzi, conform PUG ᗰi PUZCP.

SZCP Cibin Centru_b - Libertatea - Amylon - Abator ᗰi
SZCP Cibin Centru_c - Cochet - Victoria ᗰi
SZCP Cibin Centru_d - Pim - Siemens ᗰi
SZCP Cibin Centru_e - parcele rezidenᘰiale str. Cibinului
Locuinᘰe.

SZCP Cibin Centru_f - scuar public
Spaᘰii verzi ᗰi plantate de folosinᘰူ generalူ.
Amenajူri ale spaᘰiului public, alei pietonale ᗰi ciclistice, lucrူri de modelare a terenului, oglinzi ᗰi cursuri de 
apူ, fântâni ᗰi jocuri de apူ, mobilier urban, locuri de joacူ pentru copii, amenajူri ᗰi instalaᘰii de agrement ᗰi 
loisir. 

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

SZCP Cibin Centru_e – parcele rezidenᘰiale str. Cibinului
Funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, funcᘰiuni de 
culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban, în toate 
cazurile cu condiᘰia asigurူrii funcᘰiunii de locuire pe fiecare parcelူ în proporᘰie minimူ de 40% din suprafaᘰa 
construitူ desfူᗰuratူ (SCD). 

SZCP Cibin Centru_b - Libertatea - Amylon - Abator ᗰi
SZCP Cibin Centru_c - Cochet - Victoria ᗰi
SZCP Cibin Centru_d - Pim – Siemens ᗰi
SZCP Cibin Centru_e - parcele rezidenᘰiale str. Cibinului
Servicii aferente zonelor de locuinᘰe, funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale 
cu caracter intraurban, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni de turism cu 
caracter intraurban, în toate cazurile cu condiᘰia asigurူrii funcᘰiunii de locuire pe fiecare parcelူ în proporᘰie 
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minimူ de 40% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD). 

Se recomandူ ca faᘰadele orientate spre spaᘰiul public al strူzilor principale, pieᘰelor sau scuarurilor sူ conᘰinူ 
la parter funcᘰiuni de interes public cu acces direct.

SZCP Cibin Centru_f - scuar public 
Se admit funcᘰiuni de loisir public, cu condiᘰia ca Procentul de ocupare a terenului la nivelul întregului UTR sူ 
nu depူᗰeascူ 10%.

Construcᘰii sau instalaᘰii temporare pentru evenimente ᗰi manifestူri cu caracter cultural, sportiv sau de 
divertisment, cu condiᘰia de a nu afecta calitatea ᗰi integritatea spaᘰiilor verzi ᗰi a plantaᘰiilor ᗰi de a fi 100% 
demontabile. Dupူ dezafectarea construcᘰiilor temporare, spaᘰiile libere vor fi readuse la starea iniᘰialူ. 

Construcᘰiile ᗰi instalaᘰiile temporare se vor demonta ᗰi îndepူrta în termen de maxim 3 zile de la încheierea 
evenimentelor sau manifestူrilor pentru care au fost autorizate. 

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SZCP Cibin Centru_f - scuar public
Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2. Aceastူ reglementare este 
definitivူ, fူrူ posibilitatea de modificare prin PUZ.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Pentru toate parcelele riverane strူzii Cibinului, realinierea parcelelor este obligatorie. Prin realiniere, 
aliniamentul se va retrage cu 5 m, mူsurat de la poziᘰia iniᘰialူ, în vederea modernizူrii ᗰi extinderii amprizei 
stradale. 
Autorizaᘰia va putea fi condiᘰionatူ de efectuarea dezmembrူrilor pentru realizarea sistematizူrilor stradale ᗰi a 
realinierilor stradale. Parcele rezultate si destinate realinierilor, cuprinse între aliniamentul vechi ᗰi cel retras, vor 
trece în proprietate publicူ gratuitူ sau în caz contrar vor fi grevate de o interdicᘰie definitivူ de construire cu 
excepᘰia lucrူrilor de interes ᗰi/sau utilitate publicူ.

Se admit operaᘰiunile de parcelare, reparcelare, comasare sau divizare a parcelelor, cu respectarea capitolului 
3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii, a servituᘰilor stabilite prin PUG ᗰi a legislaᘰiei în vigoare.

SZCP Cibin Centru_e – parcele rezidenᘰiale str. Cibinului
Se admit operaᘰiuni de divizare, altele decât în scopul realinierii, cu condiᘰia ca toate parcelele rezultate sူ 
îndeplineascူ cumulativ urmူtoarele condiᘰii:

• indicii urbanistici POT ᗰi CUT se vor afla sub valorile maxime admise;
• parcela va avea front la stradူ;
• reglementူrile privind dimensiunile ᗰi suprafeᘰele minime ale parcelelor cuprinse în Capitolul 3, 

Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii. 

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT

Pentru întreaga zonူ UTR Cibin Centru, la clူdirile care la parter au funcᘰiuni cu acces public, accesul se va 
face la nivelul spaᘰiului public, neadmiᘰându-se ca nivelurile subterane sူ depူᗰeascူ în zona faᘰadei cota de 
cူlcare a spaᘰiului public.

SZCP Cibin Centru_a - Atelierele Rieger
Conform PUZCP, cu excepᘰia segmentului strူzii Ocnei cuprins între str.Zidului ᗰi str. Cibinului (segment ce se 
va redeschide circulaᘰiei publice), unde pe latura de vest se va pူstra alinierea datူ de faᘰada de est a liceului 
Independenᘰa . 
Se recomandူ pူstrarea clူdirilor industriale realizate anterior anului 1945 - fostele ateliere Rieger - ᗰi 
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reutilizarea lor conform prezentului regulament. În cazul halelor care prezintူ tracturi de birouri, se recomandူ 
pူstrarea acestor pူrᘰi ᗰi integrarea lor în clူdirile care vor înlocui restul clူdirii, respectiv fostele spaᘰii de 
producᘰie. În cazul înlocuirii clူdirilor industriale din ansamblul central al atelierelor Rieger (halele mici, realizate 
anterior anului 1945), clူdirile noi vor respecta amprenta la sol a clူdirilor înlocuite, fူrူ a depူᗰi înူlᘰimea 
acestora cu mai mult decât 5 m.

SZCP Cibin Centru_b - Libertatea - Amylon - Abator
Se va stabili pe bazူ de PUZCP.

SZCP Cibin Centru_c - Cochet - Victoria
Se va stabili pe bazူ de PUZCP, cu excepᘰia laturii nordice a strူzii Teclu, unde clူdirile se vor dispune pe 
aliniament.

SZCP Cibin Centru_d - Pim - Siemens
Se va stabili pe bazူ de PUZCP.

SZCP Cibin Centru_e – parcele rezidenᘰiale str. Cibinului
Prin realiniere, aliniamentul existent se retrage cu 5 m, la toate parcelele cuprinse în SZCP Cibin Centru_e.
În urma realinierii, clူdirile se vor amplasa pe noul aliniament. 
Autorizaᘰia va putea fi condiᘰionatူ de efectuarea dezmembrူrilor pentru realizarea sistematizူrilor stradale ᗰi a 
realinierilor stradale. Parcele rezultate si destinate realinierilor, cuprinse între aliniamentul vechi ᗰi cel retras, vor 
trece în proprietate publicူ gratuitူ sau în caz contrar vor fi grevate de o interdicᘰie definitivူ de construire cu 
excepᘰia lucrူrilor de interes ᗰi/sau utilitate publicူ.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

SZCP Cibin Centru_a - Atelierele Rieger
Se va stabili prin PUZCP.
Se recomandူ pူstrarea clူdirilor industriale realizate anterior anului 1945 - fostele ateliere Rieger - ᗰi 
reutilizarea lor conform prezentului regulament. În cazul halelor care prezintူ tracturi de birouri, se recomandူ 
pူstrarea acestor pူrᘰi ᗰi integrarea lor în clူdirile care vor înlocui restul clူdirii, respectiv fostele spaᘰii de 
producᘰie. În cazul înlocuirii clူdirilor industriale din ansamblul central al atelierelor Rieger (halele mici, realizate 
anterior anului 1945), clူdirile noi vor respecta amprenta la sol a clူdirilor înlocuite, fူrူ a depူᗰi înူlᘰimea 
acestora cu mai mult decât 5 m.

SZCP Cibin Centru_b - Libertatea - Amylon - Abator
Se va stabili prin PUZCP. Pânူ la elaborarea PUZCP, clူdirile se vor retrage de la limitele laterale ᗰi posterioare 
ale parcelelor cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai 
puᘰin decât 5 m.

SZCP Cibin Centru_c - Cochet - Victoria
Se va stabili prin PUZCP, cu excepᘰia laturii nordice a strူzii Teclu, unde clူdirile se vor alipi limitelor laterale ale 
parcelei, dar pe o adâncime maximူ de 15 m mူsuratူ de la aliniament, dupူ care se vor retrage de la ambele 
limite laterale ᗰi de la cea posterioarူ cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul 
cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m în cazul limitelor laterale ᗰi nu mai puᘰin decât 5 m în cazul limitelor 
posterioare.

SZCP Cibin Centru_d - Pim - Siemens
Se va stabili prin PUZCP, cu excepᘰia laturii nordice a strူzii Cibinului, unde clူdirile se vor alipi limitelor laterale 
ale parcelei, dar pe o adâncime maximူ de 15 m, dupူ care se vor retrage de la ambele limite laterale ᗰi de la 
cea posterioarူ cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu 
mai puᘰin decât 3 m în cazul limitelor laterale ᗰi nu mai puᘰin decât 5 m în cazul limitelor posterioare.

SZCP Cibin Centru_e – parcele rezidenᘰiale str. Cibinului
Clူdirile se vor alipi limitelor laterale ale parcelei, dar pe o adâncime maximူ de 15 m, dupူ care se vor retrage 
de la ambele limite laterale ᗰi de la cea posterioarူ cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ sau 
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m în cazul limitelor laterale ᗰi nu mai puᘰin decât 5 m în 
cazul limitelor posterioare.
Fac excepᘰie parcelele de capူt, unde clူdirile se vor retrage de la limita lateralူ exterioarူ (învecinatူ cu 
incinta industrialူ) cu minim 3 m.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ
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SZCP Cibin Centru_a - Atelierele Rieger
Distanᘰa între clူdiri nu va fi mai micူ decât înူlᘰimea celei mai înalte dintre ele. Se recomandူ pူstrarea 
clူdirilor industriale realizate anterior anului 1945 - fostele ateliere Rieger - ᗰi reutilizarea lor conform 
prezentului regulament. În cazul halelor care prezintူ tracturi de birouri, se recomandူ pူstrarea acestor pူrᘰi ᗰi 
integrarea lor în clူdirile care vor înlocui restul clူdirii, respectiv fostele spaᘰii de producᘰie. În cazul înlocuirii 
clူdirilor industriale din ansamblul central al atelierelor Rieger (halele mici, realizate anterior anului 1945), 
clူdirile noi vor respecta amprenta la sol a clူdirilor înlocuite, fူrူ a depူᗰi înူlᘰimea acestora cu mai mult 
decât 5 m.

SZCP Cibin Centru_b - Libertatea - Amylon - Abator ᗰi
SZCP Cibin Centru_c - Cochet - Victoria ᗰi
SZCP Cibin Centru_d - Pim - Siemens
Se va stabili pe bazူ de PUZCP. Pânူ la elaborarea PUZCP, clူdirile se vor retrage unele faᘰူ de celelalte cu 
cel puᘰin înူlᘰimea clူdirii celei mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt.

SZCP Cibin Centru_e – parcele rezidenᘰiale str. Cibinului
Clူdirile se vor retrage unele faᘰူ de celelalte cu cel puᘰin înူlᘰimea clူdirii celei mai înalte, mူsuratူ la corniᗰူ 
sau atic în punctul cel mai înalt.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

Se vor respecta accesele trasate în PUG ᗰi în schema anexatူ. Ca alternativူ la strada interioarူ propusူ în 
actuala incintူ industrialူ Independenᘰa/Pim (situatူ parᘰial pe fostul traseu al Aleii ᗠcolarilor), se propune  
redeschiderea în totalitate a Aleii ᗠcolarilor.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

SZCP Cibin Centru_e – parcele rezidenᘰiale str. Cibinului
Este interzisူ amplasarea parcajelor la sol în zona cuprinsူ între clူdire ᗰi limita posterioarူ a parcelei. Se 
recomandူ amplasarea subteranူ a parcajelor. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. 
Nu se admit demisoluri orientate spre spaᘰii publice.

SZCP Cibin Centru_e – parcele rezidenᘰiale str. Cibinului
Regimul minim de înူlᘰime admis pentru corpurile de clူdire noi amplasate pe aliniament este P+3. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura ᗰi amenajarea spaᘰiilor publice vor fi de facturူ contemporanူ, vor reflecta poziᘰia ᗰi rolul central al 
zonei ᗰi, prin calitatea lor, vor fi în acord cu proximitatea patrimoniului construit al Centrului Istoric.

Nu se admite imitarea stilurilor arhitecturale istorice, în sensul realizူrii de pastiᗰe arhitecturale.

Materialele folosite vor fi în acord cu cele predominante în Centrul Istoric, nefiind admise pentru faᘰade panouri 
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din sticlူ cu efect de oglindire, placaje din materiale plastice, placaje ceramice ᗰi din piatrူ artificialူ pozate cu 
mortar, panouri compozite din foi de aluminiu cu miez de mase plastice sau panouri cu imitaᘰii de materiale 
naturale. Se recomandူ folosirea tencuielillor, a pietrei naturale mate, a placajelor ceramice mate cu montaj 
uscat ᗰi a sticlei cu transparenᘰူ maximူ.

Soluᘰiile de acoperire a clူdirilor vor fi supuse evaluူrii din partea CZMI. Pentru facilitarea acestei evaluူri, 
documentaᘰia depusူ spre avizare va conᘰine în mod obligatoriu ilustrူri tridimensionale ᗰi, dupူ caz, machete 
ale propunerii ᗰi ale contextului urban afectat. 

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branᗰament vor fi îngropate sau înzidite în construcᘰie. 
Se interzice dispunerea antenelor, cablurilor de date sau a instalaᘰiilor de climatizare în poziᘰii vizibile din spaᘰiul 
public.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Amenajarea spaᘰiilor verzi se va face pe baza unor documentaᘰii tehnice de sprecialitate.

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor. Se vor pူstra ᗰi proteja arborii maturi de pe latura de sud-
est a unitူᘰii de referinᘰူ SZCP Cibin Centru_a, care mူrginesc drumul uzinal între Turnul cu Pulbere ᗰi Turnul 
Pielarilor. 

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

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

Necesarul de spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ aferent subzonelor poate fi comasat în zone verzi care 
deservesc întreaga UTR. În acest sens, se considerူ cူ suprafaᘰa subzonei SZCP Cibin Centru_f - scuar 
public participူ la satisfacerea necesarului de spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ ᗰi poate fi scူzutူ din suprafaᘰa 
totalူ de spaᘰii verzi necesare.
Pentru fiecare subzonူ a prezentei UTR se vor asigura spaᘰii verzi dupူ cum urmeazူ:

SZCP Cibin Centru_a - Atelierele Rieger
Se vor asigura spaᘰii libere publice (spaᘰii verzi ᗰi plantate, scuaruri, alei pietonale, piaᘰete urbane, grူdini 
urbane), în proporᘰie minimူ de (conform HG 525/1996, anexa 6 ᗰi RLU aferent PUG, Cap. 10):

Funcᘰiuni administrative: 
Sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundaᘰii, organizaᘰii neguvernamentale, asociaᘰii, 
agenᘰii, fonduri etc, sedii de birouri: 10% din suprafaᘰa parcelei
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament: 15% din suprafaᘰa parcelei

Funcᘰiuni financiar-bancare: 10% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni comerciale: 15% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni de culturူ: 20% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni de sူnူtate:

Creᗰe ᗰi creᗰe speciale pentru copii, leagူn de copii: 10 -15 mp/copil
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament:  10-15 mp/bolnav

Funcᘰiuni de învူᘰူmânt: conform normativelor de proiectare a unitူᘰilor de învူᘰူmânt
Funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaᘰa parcelei

Pentru situaᘰii în care se prevူd mai multe dintre utilizူrile de mai sus în interiorul aceleiaᗰi parcele, se vor 
asigura spaᘰii verzi în proporᘰie minimူ de 20% din suprafaᘰa parcelei.  

Pentru locuinᘰe, se vor asigura, suplimentar faᘰူ de spaᘰiile verzi generate de celelate funcᘰiuni, spaᘰii verzi ᗰi 
plantate pe o suprafaᘰူ minimူ de 5,5% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) a locuinᘰelor. 

Spaᘰiile verzi necesare se vor grupa de preferinᘰူ în cadrul SZCP Cibin Centru_f - scuar public
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SZCP Cibin Centru_b - Libertatea - Amylon – Abator ᗰi
SZCP Cibin Centru_c - Cochet – Victoria ᗰi
SZCP Cibin Centru_d - Pim – Siemens
Se vor asigura spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ în proporᘰie minimူ de 10% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) a locuinᘰelor la nivel de parcelူ, dar nu mai puᘰin decât 5% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) totalူ la nivel de parcelူ. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ nu pot include în acest sens 
grူdinile de folosinᘰူ privatူ aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de 
depozitare a deᗰeurilor gospodူreᗰti. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ vor fi incluse în Unitူᘰi Teritoriale de 
Referinᘰူ proprii, cu destinaᘰia Zonူ verde.

Se recomandူ realizarea de grူdini de folosinᘰူ privatူ, de preferinᘰူ în dreptul apartamentelor de la parterul 
clူdirilor.

SZCP Cibin Centru_e – parcele rezidenᘰiale str. Cibinului
Se vor asigura spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ  în proporᘰie minimူ de 10% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) a locuinᘰelor la nivel de parcelူ, dar nu mai puᘰin decât 5% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) totalူ la nivel de parcelူ. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ nu pot include în acest sens 
grူdinile de folosinᘰူ privatူ aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de 
depozitare a deᗰeurilor gospodူreᗰti. 

Se recomandူ realizarea de grူdini de folosinᘰူ privatူ, de preferinᘰူ în dreptul apartamentelor de la parterul 
clူdirilor.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

SZCP Cibin Centru_a - Atelierele Rieger ᗰi
SZCP Cibin Centru_b - Libertatea - Amylon - Abator ᗰi
SZCP Cibin Centru_c - Cochet - Victoria ᗰi
SZCP Cibin Centru_d - Pim - Siemens
Se admite un POT maxim de 60%.

SZCP Cibin Centru_e – parcele rezidenᘰiale str. Cibinului
Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un POT maxim de 60%. 
Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un POT maxim de 40%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

SZCP Cibin Centru_a - Atelierele Rieger ᗰi
SZCP Cibin Centru_b - Libertatea - Amylon - Abator ᗰi
SZCP Cibin Centru_c - Cochet - Victoria ᗰi
SZCP Cibin Centru_d - Pim - Siemens
Se admite un CUT maxim de 2.

SZCP Cibin Centru_e – parcele rezidenᘰiale str. Cibinului
Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un CUT maxim de 2. 
Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un POT maxim de 1,8.
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ZCP  Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona istoricူ de referinᘰူ care stူ la baza delimitူrii prezentei UTR este alcူtuitူ din 
teritoriul ocupat de mူierimea porᘰii Cisnူdiei, la sud de citadela tip Vauban a cူrei
construcᘰie a fost abandonatူ în anul 1703, exclusiv ᘰigူnia porᘰii Cisnူdiei (intre str. 
Someᗰului, Lomonosov ᗰi Calea Dumbrူvii), deoarece aceasta, dupa asanarea practicatူ
la cererea locuitorilor din zonele invecinate în 1935, va fi ocupatူ într-un mod neconcertat
urbanistic. Zona istoricူ de referinᘰူ a fost ocupatူ destul de repede în evoluᘰia sa de 
români, cူrora le era interzisူ stabilirea în zona intra-muros, aceᗰtia coagulându-se în jurul 
ᗰi formând parohia “bisericii din groapူ”. Limitele prezentei UTR corespund cu cele ale 
zonei delimitate în studiul de fundamentare drept „Mူierimea porᘰii Cisnူdiei”.

Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU 
DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A 
VALORII CULTURALE, conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ 
Sibiu, prezenta UTR este propusူ Zonူ construitူ protejatူ.

Prezenta UTR este constituitူ din urmူtoarele subzone, delimitate conform PUG:
Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei_a – Subzona rezidenᘰialူ, cu parcelar intact
Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei_b – Subzona locuinᘰelor colective riveranူ bd.-ului 
Victoriei

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46;
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21;
PATJ Sibiu, 
Obiectivul 1 (D 1.2, 
M 1.2.1, M 1.2.3, M 
1.2.4)

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

ZCP Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei se va reglementa pe bazူ de Plan Urbanistic Zonal pentru 
Zone Construite Protejate (PUZCP), conform legii. Acesta va respecta Metodologia de 
elaborare ᗰi conᘰinutul-cadru al documentaᘰiilor de urbanism pentru zone construite 
protejate, aprobatူ prin Ordinul MTCT nr. 562/2003.

Teritoriul minim de studiu al PUZCP este ZCP Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei. Nu se admite 
elaborarea PUZCP pentru pူrᘰi ale ZCP.

Pânူ la aprobarea PUZCP autorizarea lucrူrilor de construcᘰii se va face conform 
prezentului regulament, cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.

Orice derogare de la prezentul regulament privind regimul de construire, amplasarea 
clူdirilor faᘰူ de aliniament, utilizarea terenului, înူlᘰimea clူdirilor, coeficientul de utilizare a 
terenului, procentul de ocupare a terenului sau retragerile faᘰူ de limitele laterale sau 
posterioare ale parcelei se poate face numai prin PUZCP aprobat conform legii.

Pe parcelele pe care se aflူ sedii de instituᘰii publice, construirea de clူdiri noi, extinderi de 
clူdiri sau modificူri ale destinaᘰiei se pot autoriza numai pe baza PUZCP, aprobat conform 
legii.

Sunt permise adjustူri ale limitei ZCP Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei stabilite prin PUG, dar 
numai prin PUZCP aprobat conform legii.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 
313, 47 
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 8

Legea 50/1991, 
actualizatူ, Art. 10

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Nu sunt. 

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI
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Reabilitarea ᗰi amenajarea spaᘰiilor publice la intersecᘰia bd. Victoriei – str. Rennes. 

Integrarea cursului pârâului Trinkbach în amenajarea de ansamblu a spaᘰiilor publice, pe segmentul Biserica din 
Groapူ – ᗠcoala Regina Maria (nr. 5) - Piaᘰa Unirii, prin deschiderea albiei, amenajarea ᗰi mobilarea malurilor.  

Introducerea prioritarူ de piste pentru bicicliᗰti pe strူzile principale.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei_a – Subzona rezidenᘰialူ, cu parcelar intact
Locuinᘰe individuale. 

Parcelele pe care se aflူ sedii de instituᘰii publice sau aᗰezူminte de cult îᗰi pူstreazူ destinaᘰia. Construirea 
de clူdiri noi, extinderi de clူdiri sau modificူri ale destinaᘰiei se pot autoriza numai pe baza de PUZ, aprobat 
conform legii.

Pentru parcelele riverane strူzilor ᗠcoala de Înot, Someᗰului ᗰi Justiᘰiei: locuinᘰe, funcᘰiuni administrative, 
funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, funcᘰiuni de cult, funcᘰiuni de culturူ, 
funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban, funcᘰiuni aferente 
echipူrii tehnico-edilitare, servicii aferente zonelor de locuinᘰe, echipamente publice aferente zonelor de 
locuinᘰe.
Parterul clူdirilor, în zona de contact cu strada, va fi ocupat în mod obligatoriu de utilizူri diferite de cea de 
locuire. 

Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei_b – Subzona locuinᘰelor colective riveranူ bd.-ului Victoriei
Locuinᘰe colective. 
Unitူᘰi de cazare pentru studenᘰi.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei_a – Subzona rezidenᘰialူ, cu parcelar intact
Servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de 
proprietari, cu urmူtoarele condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interiorul clူdirii;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Grူdiniᘰe, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• satisfacerea suprafeᘰelor minime (utile, desfူᗰurate, libere) care revin fiecူrui loc, conform 

Normativului privind proiectarea, realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor pentru grူdiniᘰe de copii, 
indicativ NP01197;

• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni.

Funcᘰiuni turistice cu caracter intraurban, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcᘰiilor turistice;
• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni;
• activitatea se va desfူᗰura numai în interior.

Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei_b – Subzona locuinᘰelor colective riveranူ bd.-ului Victoriei
Se admit servicii aferente zonelor de locuinᘰe numai la parterul construcᘰiilor de locuinᘰe în spaᘰii special 
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destinate acestora prin proiectul iniᘰial.

Se admit servicii aferente zonelor de locuinᘰe prin conversia apartamentelor, cu respectarea urmူtoarelor 
condiᘰii:

• apartamentele sunt situate la parterul clူdirilor;
• accesul va fi separat de cel al locatarilor;
• accesul se face dintr-o stradူ prin faᘰada princpalူ ᗰi nu din curtea locuinᘰelor, din grူdinူ sau din 

zona spaᘰiilor verzi;
• activitatea nu va perturba locuinᘰele.

Prin excepᘰie se admit urmူtoarele servicii profesionale prin conversia apartamentelor situate la parterul 
clူdirilor ᗰi care pot utiliza accesul locatarilor: cabinete medicale individuale, cabinete de medicinူ veterinarူ, 
cabinete individuale de avocaturူ ᗰi asistenᘰူ juridicူ, cabinete individuale de contabilitate, birouri ᗰi ateliere de 
proiectare ᗰi design, birouri individuale de consultanᘰူ. 

Se admit echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe, cu condiᘰia respectူrii distanᘰelor necesare faᘰူ de 
clူdirile de locuinᘰe ᗰi a pူstrူrii în cât mai mare mူsurူ a suprafeᘰelor verzi.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei_a – Subzona rezidenᘰialူ, cu parcelar intact
Se interzic operaᘰiunile de parcelare, reparcelare, comasare sau divizare a parcelelor. Derogူri de la aceastူ 
reglementare se pot face numai prin PUZ, aprobat conform legii.

Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei_b – Subzona locuinᘰelor colective riveranူ bd.-ului Victoriei
Se va stabili pe bazူ de PUZ.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Parcelele pe care se aflူ sedii de instituᘰii publice: se va stabili pe bazူ de PUZ.
.
Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei_a – Subzona rezidenᘰialူ, cu parcelar intact
Clူdirile se vor amplasa pe aliniament.
Fac excepᘰie parcelele accesate prin intermediul unei fundူturi (zona str. Dr. ᗠtefan Stâncူ – ᗠcoala nr. 5) sau 
alei (zona ᗠcoala de Înot – patinoar), unde se vor pူstra retragerile existente.

Garajele se vor retrage cu cel puᘰin 5 m faᘰူ de aliniament.

Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei_b – Subzona locuinᘰelor colective riveranူ bd.-ului Victoriei
Conform PUZ sau PUZCP.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Parcelele pe care se aflူ sedii de instituᘰii publice: se va stabili pe bazူ de PUZ.

Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei_a – Subzona rezidenᘰialူ, cu parcelar intact
Clူdirile se vor alipi în mod obligatoriu limitelor laterale de proprietate care prezintူ calcane, dar nu pe o 
adâncime mai mare decât 15 m, mူsuratူ de la aliniament, dupူ care se vor retrage ambele limite laterale cu o 
distanᘰူ cel puᘰin egalူ cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel 
mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.
Clူdirile se vor retrage în mod obligatoriu faᘰူ de limitele laterale de proprietate faᘰူ de care clူdirea învecinatူ 
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este retrasူ, cu o distanᘰူ cel puᘰin egalူ cu o treime din înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau 
atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.  
Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanᘰူ cel puᘰin egalူ cu înူlᘰimea 
clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiᘰia ca înူlᘰimea calcanului rezultat sူ nu 
depူᗰeascူ 2,2 m.
Garajele se vor retrage cu cel puᘰin 7 m faᘰူ de limitele posterioare ale parcelei.

Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei_b – Subzona locuinᘰelor colective riveranူ bd.-ului Victoriei
Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ᗰi posterioare ale parcelei cu cu o distanᘰူ cel puᘰin egalူ cu 
jumူtatea înူlᘰimii clူdirii, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin 
decât 3 m.  

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Parcelele pe care se aflူ sedii de instituᘰii publice: se va stabili pe bazူ de PUZ.

Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei_a – Subzona rezidenᘰialူ, cu parcelar intact
Clူdirile vor pူstra între ele o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea celei mai înalte dintre ele, mူsuratူ la corniᗰူ 
sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei_b – Subzona locuinᘰelor colective riveranူ bd.-ului Victoriei
Clူdirile vor pူstra între ele o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea celei mai înalte dintre ele,  mူsuratူ la 
corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei_b – Subzona locuinᘰelor colective riveranူ bd.-ului Victoriei
Este interzisူ amplasarea parcajelor la sol la o distanᘰူ mai micူ decât 10 m faᘰူ de ferestrele locuinᘰelor, cf. 
Ordinului 536/1997, Art. 3.

Pentru parcele riverane strူzilor ᗠcoala de Înot ᗰi Someᗰului, este interzisူ amplasarea parcajelor la sol în 
zona cuprinsူ între clူdire ᗰi limita posterioarူ a parcelei. Se recomandူ amplasarea subteranူ a parcajelor. 
Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZ sau PUD.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei_a – Subzona rezidenᘰialူ, cu parcelar intact
Regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+1+M, P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, 
M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 8 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul 
cel mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 
Înူlᘰimea la corniᗰa superioarူ a clူdirii sau atic va fi cuprinsူ în intervalul 1/3-2/3 din deschiderea frontului la 
stradူ.
Nu se admit demisoluri orientate spre stradူ.

Pentru parcelele riverane strူzilor ᗠcoala de Înot ᗰi Someᗰului, regimul de înူlᘰime maxim admis este de 
trei niveluri supraterane. Suplimentar, se admite un nivel retras sau o mansardူ, conform definiᘰiilor din glosarul 
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anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre urmူtoarele configuraᘰii:  P+2+R, P+2+M, D+P+1+R, 
D+P+1+M (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul 
cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Nu se admit demisoluri orientate spre stradူ.
Regimul minim de înူlᘰime admis pentru corpurile de clူdire noi amplasate pe aliniament este P+2. 

Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei_b – Subzona locuinᘰelor colective riveranူ bd.-ului Victoriei
Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul 
cel mai înalt, nu va depူᗰi 20 m.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura ᗰi amenajarea spaᘰiilor publice vor fi de facturူ contemporanူ ᗰi vor reflecta poziᘰia ᗰi rolul central al 
zonei.
Nu se admite imitarea stilurilor arhitecturale istorice.

Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei_a – Subzona rezidenᘰialူ, cu parcelar intact
Pânူ la probarea PUZCP, se recomandူ utilizarea acoperirilor cu ᗰarpantူ, urmând ca PUZCP sူ 
reglementeze detaliat tipurile de acoperiri admise.
Soluᘰiile de acoperire a clူdirilor vor fi supuse evaluူrii din partea CZMI. Pentru facilitarea acestei evaluူri, 
documentaᘰia depusူ spre avizare va conᘰine în mod obligatoriu ilustrူri tridimensionale ᗰi, dupူ caz, machete 
ale propunerii ᗰi ale contextului urban afectat. 

Cromatica ᗰi limbajul stilistic pentru clူdiri noi vor fi contemporane, discrete ᗰi adecvate contextului elevat, 
reabilitarea clူdirilor existente fiind necesar a fi executatူ urmူrind principiile specifice restaurူrii
componentelor de patrimoniu cultural.
Orientarea clူdirilor se va face obligatoriu cu o fatadူ principalူ spre stradူ, grူdinile decorative amenajate 
spre aliniament (acolo unde se practica retragerea de la aliniament cf. celor de mai sus) fiind obligatoriu vizibile 
prin imprejmuirile transparente tip grilaj peste soclul opac de max. 0,8m inူlᘰime.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi îngropate sau înzidite în construcᘰie. 

Se interzice dispunerea antenelor, cablurilor de date sau a instalaᘰiilor de climatizare în poziᘰii vizibile din spaᘰiul 
public.

Lucrူrile de modernizare sau extindere a reᘰelelor edilitare se vor autoriza pe baza avizului Comisiei Regionale 
a Monumentelor Istorice.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor. 

Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.
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Este obligatorie conservarea grူdinilor care aparᘰin fostelor locuinᘰe de varူ extraurbane.

Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei_a – Subzona rezidenᘰialူ, cu parcelar intact
Se vor asigura spaᘰii verzi ᗰi plantate pe o suprafaᘰူ reprezentând cel puᘰin 30% din suprafaᘰa parcelei.

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Parcelele pe care se aflူ sedii de instituᘰii publice: se va stabili pe bazူ de PUZ.

Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei_a – Subzona rezidenᘰialူ, cu parcelar intact
Se admite un POT maxim de 35%.

Pentru parcelele riverane strူzilor ᗠcoala de Înot ᗰi Someᗰului:
Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un POT maxim de 60%. 
Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un POT maxim de 40%.

Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei_b – Subzona locuinᘰelor colective riveranူ bd.-ului Victoriei
Nu existူ parcelar. Se vor respecta reglementူrile din secᘰiunile 1,2 ᗰi 3.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Parcelele pe care se aflူ sedii de instituᘰii publice: se va stabili pe bazူ de PUZ.

Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei_a – Subzona rezidenᘰialူ, cu parcelar intact
Se admite un CUT maxim de 0,7.

Pentru parcelele riverane strူzilor ᗠcoala de Înot ᗰi Someᗰului:
Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un CUT maxim de 1,8. 
Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un POT maxim de 1,6.

Mူierimea Porᘰii Cisnူdiei_b – Subzona locuinᘰelor colective riveranူ bd.-ului Victoriei
Nu existူ parcelar. Se vor respecta reglementူrile din secᘰiunile 1,2 ᗰi 3.



PUG Sibiu Regulament local de urbanism 360

ZCP  Mူierimea Porᘰii Turnului

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona istoricူ de referinᘰူ care stူ la baza delimitူrii prezentei ZCP este alc tူuitူ din 
teritoriul ocupat de mူierimea porᘰii Turnului pe malul nordic al Cibinului, porᘰiune de teren 
ocupatူ în etape succesive, inclusiv ᘰigူnia asociatူ ᗰi parcelarea Konradwiese.
Mူsurile de restructurare care se impun în zonူ sunt date de importanᘰa viitoare a axei 
Calea ᗠurii Mici – str. M. Kogူlniceanu – str. Reconstrucᘰiei, ca principalူ legူturူ între 
zona centralူ a oraᗰului ᗰi zonele de extindere din nord vest.

Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU 
DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A 
VALORII CULTURALE, conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ 
Sibiu, prezenta UTR este propusူ Zonူ construitူ protejatူ.

Prezenta ZCP este constituitူ din urmူtoarele subzone, delimitate conform PUG:
SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_a – parcelarea câmpului Konrad 
SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_b – fosta ᘰigူnie
SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_c – parcelele riverane Cibinului

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46;
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21;
PATJ Sibiu, 
Obiectivul 1 (D 1.2, 
M 1.2.1, M 1.2.3, M 
1.2.4)

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

ZCP Mူierimea Porᘰii Turnului se va reglementa pe bazူ de Plan Urbanistic Zonal pentru 
Zone Construite Protejate (PUZCP), conform legii. Acesta va respecta Metodologia de 
elaborare ᗰi conᘰinutul-cadru al documentaᘰiilor de urbanism pentru zone construite 
protejate, aprobatူ prin Ordinul MTCT nr. 562/2003.

Teritoriul minim de studiu al PUZCP este ZCP Mူierimea Porᘰii Turnului. Nu se admite 
elaborarea PUZCP pentru pူrᘰi ale ZCP.

Pânူ la aprobarea PUZCP autorizarea lucrူrilor de construcᘰii se va face conform 
prezentului regulament, cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.

Orice derogare de la prezentul regulament privind regimul de construire, amplasarea 
clူdirilor faᘰူ de aliniament, utilizarea terenului, înူlᘰimea clူdirilor, coeficientul de utilizare a 
terenului, procentul de ocupare a terenului sau retragerile faᘰူ de limitele laterale sau 
posterioare ale parcelei se poate face numai prin PUZCP aprobat conform legii.

Pe parcelele pe care se aflူ sedii de instituᘰii publice, construirea de clူdiri noi, extinderi de 
clူdiri sau modificူri ale destinaᘰiei se pot autoriza numai pe baza PUZCP, aprobat conform 
legii.

Sunt permise adjustူri ale limitei ZCP Mူierimea Porᘰii Turnului stabilite prin PUG, dar 
numai prin PUZCP aprobat conform legii.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 
313, 47 
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 8

Legea 50/1991, 
actualizatူ, Art. 10

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Lူrgirea amprizei strူzilor M. Kogူlniceanu, Reconstrucᘰiei, Lemnelor, cf. PUG.
Realizarea podurilor carosabile peste Cibin în prelungirea strူzilor Pedagogilor ᗰi Hameiului-Neculce, cf. PUG.
Realizarea unui pod suplimentar peste râul Cibin (2 benzi) în zona Piaᘰa Cibin ᗰi reabilitarea sau înlocuirea celui 
existent (2 benzi), în vederea reconfigurူrii nodului str. Lungူ – str. Reconstrucᘰiei – str. Râului – str. Malului –
str. Cibinului sub forma unei giraᘰii, cf. PUG ᗰi schemei anexate.
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Modernizarea infrastructurii stradale ᗰi a reᘰelelor edilitare, inclusiv introducerea reᘰelelor de cablu în subteran.
Reabilitarea ᗰi reamenajarea spaᘰiilor publice ᗰi spaᘰiilor verzi, în mod special a Parcului Reconstrucᘰiei.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Realinierea strူzilor M. Kogူlniceanu ᗰi Reconstrucᘰiei, în vederea extinderii profilului stradal.
Este propusူ spre clasare clူdirea principalူ a Grupului ᗠcolar de Construcᘰii ᗰi Arhitecturူ Carol I, cf. legii 
422/2001.
Introducerea prioritarူ de piste pentru bicicliᗰti pe strူzile M. Kogူlniceanu, Reconstrucᘰiei ᗰi Pedagogilor.
Amenajarea malurilor Cibinului sub forma unei promenade pietonale cu caracter verde.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Amplasamentele instituᘰiilor de învူᘰူmânt, de cult, de asistenᘰူ socialူ sau de sူnူtate existente precum ᗰi 
spaᘰiile verzi existente pူstreazူ destinaᘰia actualူ. Schimbarea destinaᘰiei se va face prin PUZCP aprobat 
conform legii, cu excepᘰia spaᘰiilor verzi.

SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_a – parcelarea câmpului Konrad 
Locuinᘰe individuale.
Parcul Reconstrucᘰiei are destinaᘰia spaᘰii verzi. Aceastူ destinaᘰie nu poate fi modificatူ prin PUZCP. Se admit 
amenajူri ale spaᘰiului public, alei pietonale ᗰi ciclistice, lucrူri de modelare a terenului, fântâni ᗰi jocuri de apူ, 
mobilier urban, locuri de joacူ pentru copii, amenajူri ᗰi instalaᘰii de agrement ᗰi loisir. 

SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_b – fosta ᘰigူnie
Locuinᘰe individuale.

SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_c – parcelele riverane Cibinului ᗰi
Pe parcelele riverane strူzilor M. Kogူlniceanu ᗰi Reconstrucᘰiei:
Locuinᘰe, funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, 
funcᘰiuni de cult, funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de sူnူtate, funcᘰiuni de turism cu 
caracter intraurban, funcᘰiuni aferente echipူrii tehnico-edilitare, servicii aferente zonelor de locuinᘰe, 
echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe.
Parterul clူdirilor, în zona de contact cu strada, va fi ocupat în mod obligatoriu de utilizူri diferite de cea de 
locuire. 

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_a – parcelarea câmpului Konrad ᗰi
SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_b – fosta ᘰigူnie

Servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de 
proprietari, cu urmူtoarele condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interiorul clူdirii;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Grူdiniᘰe, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• satisfacerea suprafeᘰelor minime (utile, desfူᗰurate, libere) care revin fiecူrui loc, conform 

Normativului privind proiectarea, realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor pentru grူdiniᘰe de copii, 
indicativ NP01197;

• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni.

Funcᘰiuni turistice cu caracter intraurban, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcᘰiilor turistice;
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• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni;
• activitatea se va desfူᗰura numai în interior.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.
Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Pentru parcelele riverane strူzilor M. Kogူlniceanu, Reconstrucᘰiei ᗰi Lemnelor realinierea parcelelor este 
obligatorie. Se vor retrage aliniamentele existente cf. planᗰei de reglemetူri PUG, dupူ cum urmeazူ:

• str. M. Kogူlniceanu – aliniamentele se vor retrage pe ambele fronturi la o distanᘰူ egalူ cu 14,25 
m, mူsuratူ din axul strူzii.

• str. Reconstrucᘰiei – aliniamentele se vor retrage pe ambele fronturi la o distanᘰူ egalူ cu 14,25 m, 
mူsuratူ din axul strူzii.

• str. Lemnelor – aliniamentele se vor retrage pe ambele fronturi la o distanᘰူ egalူ cu 8,5 m, 
mူsuratူ din axul strူzii.

SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_c – parcelele riverane Cibinului
Realinierea parcelelor este obligatorie. Prin realiniere, aliniamentul se va retrage cu 5 m, mူsurat de la poziᘰia 
iniᘰialူ, în vederea modernizူrii ᗰi extinderii amprizei stradale. 
Autorizaᘰia va putea fi condiᘰionatူ de efectuarea dezmembrူrilor pentru realizarea sistematizူrilor stradale ᗰi a 
realinierilor stradale. Parcele rezultate si destinate realinierilor, cuprinse între aliniamentul vechi ᗰi cel retras, vor 
trece în proprietate publicူ gratuitူ sau în caz contrar vor fi grevate de o interdicᘰie definitivူ de construire cu 
excepᘰia lucrူrilor de interes ᗰi/sau utilitate publicူ.

Se admit operaᘰiuni de divizare, altele decât în scopul realinierii, cu condiᘰia ca toate parcelele rezultate sူ 
îndeplineascူ cumulativ urmူtoarele condiᘰii:

• indicii urbanistici POT ᗰi CUT se vor afla sub valorile maxime admise;
• parcela va avea front la stradူ;
• reglementူrile privind dimensiunile ᗰi suprafeᘰele minime ale parcelelor cuprinse în Capitolul 3, 

Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii. 

SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_b – fosta ᘰigူnie
Se recomandူ comasarea parcelelor astfel încât, dupူ realinierea strူzii M. Kogူlniceanu, parcelele sူ 
respecte suprafeᘰele minime pentru a fi construibile. 

Toate subzonele:
Comasarea a cel mult trei parcele existente este permisူ în condiᘰiile legislaᘰiei în vigoare, cu condiᘰia ca 
ocuparea cu clူdiri a parcelei rezultate sူ redea ritmul parcelelor care au fူcut obiectul operaᘰiunii de 
comasare.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Pentru parcelele ocupate de instituᘰii publice sau lူcaᗰuri de cult, amplasarea clူdirilor se va face în urma 
aprobူrii PUZCP, pe baza reglementူrilor acestuia.

Clူdirile se vor amplasa pe aliniament.
În urma realinierii, clူdirile se vor amplasa pe noul aliniament. 

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Pentru parcelele ocupate de instituᘰii publice sau lူcaᗰuri de cult, amplasarea clူdirilor se va face în urma 
aprobူrii PUZCP, pe baza reglementူrilor acestuia.
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SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_a – parcelarea câmpului Konrad 
Se va respecta tipologia predominantူ de ocupare a terenului, cu clူdirile aliniate la frontul strူzii, alipite la una 
dintre limitele laterale ale parcelei ᗰi retrasူ faᘰူ de cealaltူ. Se recomandူ configuraᘰia în plan „L” a clူdirilor, 
tipicူ parcelူrii Konrad, cu latura scurtူ spre stradူ ᗰi cu latura lungူ alipitူ limitei laterale de proprietate. Se 
recomandူ respectarea sistemului de alipire care evitူ acoperirea reciprocူ a calcanelor, în aᗰa fel încât curtea 
fiecူrei locuinᘰe este delimitatူ de calcanul vecin.

Este obligatorie alipirea clူdirilor, inclusiv a celor anexe,  la una dintre limitele laterale ale parcelei.

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de una dintre limitele laterale ale parcelei cu o distanᘰူ minimူ de 3 m, pentru 
suprafaᘰa orientatူ spre stradူ, cu o adâncime maximူ de 10 m, mူsuratူ de la aliniament, dupူ care se va 
retrage cu minim 6 m faᘰူ de aceeaᗰi limitူ.
Este posibilူ prelungirea faᘰadei principale în dreptul zonei libere rezultate din retragere, pentru realizarea 
sistemului de acces cu poartူ înziditူ, tipic parcelူrii.

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limita posterioarူ a parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea clူdirii
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiᘰia ca înူlᘰimea calcanului rezultat sူ nu 
depူᗰeascူ 2,2 m.
Garajele se vor retrage cu cel puᘰin 7 m faᘰူ de limitele posterioare ale parcelei.

SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_b – fosta ᘰigူnie
Este obligatorie alipirea clူdirilor la una dintre limitele laterale ale parcelei. 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de una dintre limitele laterale ale parcelei cu o distanᘰူ minimူ  cel putin echivalentူ 
cu 1/2 din inူlᘰimea clူdirii la corniᗰa superioarူ sau atic dar nu mai puᘰin decât 3 m. 

Pentru parcelele riverane strူzii M. Kogူlniceanu, clူdirile se vor alipi în mod obligatoriu de ambele limite 
laterale, dar pe o adâncime maximူ de 15 m mူsuratူ de la aliniament, dupူ care se vor retrage de la ambele 
limite laterale cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai 
puᘰin decât 3 m. 

Toate clူdirile se vor retrage faᘰူ de limita posterioarူ a parcelei cu cel puᘰin înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la 
corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 4 m. 

Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiᘰia ca înူlᘰimea calcanului rezultat sူ nu 
depူᗰeascူ 2,2 m.
Garajele se vor retrage cu cel puᘰin 7 m faᘰူ de limitele posterioare ale parcelei.

SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_c – parcelele riverane Cibinului
Clူdirile se vor alipi în mod obligatoriu de ambele limite laterale, dar pe o adâncime maximူ de 15 m mူsuratူ 
de la aliniament, dupူ care se vor retrage de la ambele limite laterale cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii 
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.

Toate clူdirile se vor retrage faᘰူ de limita posterioarူ a parcelei cu cel puᘰin înူlᘰimea clူdirii, mူsuratူ la 
corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m. 

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Pentru parcelele ocupate de instituᘰii publice sau lူcaᗰuri de cult, amplasarea clူdirilor se va face în urma 
aprobူrii PUZCP, pe baza reglementူrilor acestuia.

Clူdirile vor pူstra între ele o disanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea celei mai înalte dintre ele, mူsuratူ la corniᗰa 
superioarူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

Reorganizarea nodului de circulaᘰie de la intersecᘰia strူzilor Reconstrucᘰiei/ Lungူ/ Râului/ Cibinului este 
necesarူ în vederea asigurူrii fluxurilor de trafic din direcᘰia zonei de dezvoltare Vest (axa Calea ᗠurii Mici - str. 
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Kogူlniceanu - str. Reconstrucᘰiei) precum ᗰi din direcᘰia viitoarei autostrူzi (str. Lungူ). Soluᘰia de principiu 
prezentatူ în anexူ are titlu de recomandare.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_c – parcelele riverane Cibinului 
Este interzisူ amplasarea parcajelor la sol în zona cuprinsူ între clူdire ᗰi limita posterioarူ a parcelei. Se 
recomandူ amplasarea subteranူ a parcajelor. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Pentru parcelele ocupate de instituᘰii publice sau lူcaᗰuri de cult, amplasarea clူdirilor se va face în urma 
aprobူrii PUZCP, pe baza reglementူrilor acestuia.

SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_a – parcelarea câmpului Konrad ᗰi
SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_b – fosta ᘰigူnie
Regimul de înူlᘰime maxim admis este de un nivel suprateran. Suplimentar, este admisူ o mansardူ, conform 
definiᘰiei din glosarul anexat. Nu se admit demisoluri. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi  P+M  (semnificaᘰiile 
prescurtူrilor: P – parter, M – mansardူ). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 5 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 9 m. 
Aceastူ reglementare are caracter definitiv ᗰi nu poate fi modificatူ prin PUZCP. 

SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_c – parcelele riverane Cibinului ᗰi
ᗰi parcelele riverane strူzilor M. Kogူlniceanu ᗰi Reconstrucᘰiei,
Regimul de înူlᘰime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+3+M, P+3+R, D+P+2+M, D+P+2+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P –
parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 20 m. 
Nu se admit demisoluri orientate spre stradူ.
Regimul minim de înူlᘰime admis pentru corpurile de clူdire noi amplasate pe aliniament este P+3. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Tipul acoperirii poate varia de la ᗰarpante cu panta de la 50 grade pânူ la ᗰarpante cu pantူ micူ, ascunse 
dupa atic sau chiar acoperiri în terasူ, cromatica ᗰi limbajul stilistic pentru clူdiri noi vor fi contemporane, 
discrete ᗰi adecvate contextului elevat, reabilitarea clူdirilor existente fiind necesar a fi executatူ urmူrind 
principiile specifice restaurူrii componentelor de patrimoniu cultural.

SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_a – parcelarea câmpului Konrad 
Orientarea clူdirilor se va conforma tipologiei caselor tradiᘰionale specifice cartierului. 
Clူdirile vor avea acoperiᗰ în pantူ. Acoperiᗰul va respecta urmူtoarele condiᘰii:

• panta va fi constantူ (nu vor exista frângeri);
• acoperiᗰul clူdirii va fi în douူ ape, urmând tipologia specificူ a gospodူriilor tradiᘰionale din zonူ;
• înclinaᘰia acoperiᗰului va fi cuprinsူ între 35 – 45 de grade;
• învelitoarea va fi realizatူ din ᘰiglူ ceramicူ, având culori apropiate de cea clasicူ: roᗰu-cူrူmiziu 

sau brun.
Clူdirile se vor orienta cu aticul sau corniᗰa cူtre stradူ, nefiind admisူ orientarea pinionului cူtre stradူ.
Se recomandူ utilizarea obloanelor de lemn tipice parcelူrii. Nu se admite utilizarea de obloane exterioare din 
PVC.  

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ
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Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branᗰament vor fi integrate în împrejmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 
Se interzice dispunerea antenelor, cablurilor de date sau a instalaᘰiilor de climatizare în poziᘰii vizibile din spaᘰiul 
public.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.
Malurile râului Cibin vor fi amenajate sub forma unei promenade pietonale, în acord cu amenajarea de 
ansamblu a malurilor pe întreg parcursul din intravilan.

SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_a – parcelarea câmpului Konrad ᗰi
SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_b – fosta ᘰigူnie
Se vor asigura spaᘰii verzi ᗰi plantate pe o suprafaᘰူ reprezentând cel puᘰin 30% din suprafaᘰa parcelei.

SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_c – parcelele riverane Cibinului
Se vor asigura spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ  în proporᘰie minimူ de 10% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) a locuinᘰelor la nivel de parcelူ, dar nu mai puᘰin decât 5% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) totalူ la nivel de parcelူ. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ nu pot include în acest sens 
grူdinile de folosinᘰူ privatူ aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de 
depozitare a deᗰeurilor gospodူreᗰti. 

14. ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

Pentru parcelele ocupate de instituᘰii publice sau lူcaᗰuri de cult, ocuparea terenului se va face în urma 
aprobူrii PUZCP, pe baza reglementူrilor acestuia.
La calculul indicilor urbanistici se considerူ parcela construibilူ rezultatူ în urma realizူrii operaᘰiunii de 
realiniere, dacူ aceasta este obligatorie. 

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_a – parcelarea câmpului Konrad 
Pentru parcelele cu suprafaᘰa mai micူ decât 320 mp se admite un POT maxim de 50%.
Pentru parcelele cu suprafaᘰa cuprinsူ între 320 mp ᗰi 700 mp se admite un POT maxim de 35%.
Pentru parcelele cu suprafaᘰa mai mare decât 700 mp se admite un POT maxim de 30%.

Pentru parcelele riverane strူzilor M. Kogူlniceanu ᗰi Pedagogilor 
Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un POT maxim de 60%. 
Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un POT maxim de 40%.

SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_b – fosta ᘰigူnie
Se admite un POT maxim de 35%.
Pentru parcele riverane strူzii M. Kogူlniceanu se admite un POT maxim de 70%.

SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_c – parcelele riverane Cibinului
Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un POT maxim de 60%. 
Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un POT maxim de 40%..

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_a – parcelarea câmpului Konrad 
Pentru parcelele cu suprafaᘰa mai micူ decât 700 mp se admite un CUT maxim de 0,7.
Pentru parcelele cu suprafaᘰa mai mare decât 700 mp se admite un CUT maxim de 0,6.
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Pentru parcelele riverane strူzilor M. Kogူlniceanu ᗰi Pedagogilor 
Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un CUT maxim de 2. 
Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un POT maxim de 1,8.

SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_b – fosta ᘰigူnie
Se admite un CUT maxim de 0,7.
Pentru parcele riverane strူzii M. Kogူlniceanu se admite un CUT maxim de 1,6.

SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_c – parcelele riverane Cibinului
Pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m, se admite un CUT maxim de 2. 
Pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m, se admite un POT maxim de 1,8.
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Ilustrare a reglementူrilor pentru  SZCP Mူierimea Porᘰii Turnului_a – parcelarea câmpului Konrad: 
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ZCP  Muzeul Astra

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona istoricူ de referinᘰူ care stူ la baza delimitူrii prezentei UTR este definitူ ca 
ansamblul Muzeului Civilizaᘰiei ᗰi Tehnicii Populare Astra, amplasat în pူdurea Dumbrava, 
în vestul oraᗰului. Ansamblul figureazူ pe Lista Monumentelor Istorice la poziᘰia 172, cod 
LMI 2004 SB II-a-A-12012. 

Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU 
DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A 
VALORII CULTURALE, conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ 
Sibiu, prezenta UTR este propusူ Zonူ construitူ protejatူ.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46;
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21;
PATJ Sibiu, 
Obiectivul 1 (D 1.2, 
M 1.2.1, M 1.2.3, M 
1.2.4)

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

ZCP Muzeul Astra se va reglementa pe bazူ de Plan Urbanistic Zonal pentru Zone 
Construite Protejate (PUZCP), conform legii. Acesta va respecta Metodologia de elaborare 
ᗰi conᘰinutul-cadru al documentaᘰiilor de urbanism pentru zone construite protejate, 
aprobatူ prin Ordinul MTCT nr. 562/2003.
PUZCP va reglementa în mod prioritar:

• condiᘰiile de amplasare a clူdirilor sau amenajူrilor care nu au caracter de 
exponat ᗰi organizarea zonelor administrative ᗰi de gospodူrire a 
ansamblului muzeal;

• organizarea funcᘰionalူ a muzeului ᗰi posibilitူᘰile de extindere pe termen 
mediu ᗰi lung a zonei expoziᘰionale;

• zonificarea tematicူ a zonei expoziᘰionale;
• plantူri necasare, amenajarea peisagisticူ de ansamblu, iluminatul public 

ᗰi modernizarea reᘰelei de infrastructurူ;
• evaluarea posibilitူᘰii de extindere a muzeului în zona Oraca.

Teritoriul minim de studiu al PUZCP este ZCP Muzeul Astra. Nu se admite elaborarea 
PUZCP pentru pူrᘰi ale ZCP Muzeul Astra.

Pânူ la aprobarea PUZCP autorizarea lucrူrilor de construcᘰii se va face conform 
prezentului regulament, a regulamentului intern cu avizul Comisiei Regionale a 
Monumentelor Istorice.

Autorizarea executူrii clူdirilor sau amenajူrilor de orice fel care nu caracter de exponat ,
derogူrile de la prezentul regulament privind regimul de construire, amplasarea clူdirilor 
faᘰူ de aliniament, utilizarea terenului, înူlᘰimea clူdirilor, coeficientul de utilizare a 
terenului, procentul de ocupare a terenului sau retragerile faᘰူ de limitele laterale sau 
posterioare ale parcelei se poate face numai prin PUZCP aprobat conform legii.

Sunt permise adjustူri ale limitei ZCP Muzeul Astra stabilite prin PUG, dar numai prin 
PUZCP Muzeul Astra aprobat conform legii.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 
313, 47 
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 8

Legea 50/1991, 
actualizatူ, Art. 10

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21
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B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Se vor stabili prin PUZCP.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Se recomandူ concentrarea clူdirilor administrative ᗰi anexe ale funcᘰiunii muzeale în perimetrele actuale.

Se recomandူ organizarea unui concurs de soluᘰii supervizate de administraᘰia publicူ, de Ordinul Arhitecᘰilor 
din România, de Registrul Urbaniᗰtilor din România ᗰi de Asociaᘰia Peisagiᗰtilor din România ca punct de 
plecare pentru PUZCP .

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Se pူstreazူ funcᘰiunea principalူ de muzeu etnografic în aer liber.
Servicii aferente funcᘰiunii muzeale: alimentaᘰie publicူ, comerᘰ de materiale informative etc. 
Clူdiri administrative, spaᘰii tehnice de întreᘰinere a exponatelor, spaᘰii pentru cercetare, anexe, spaᘰii cu rol 
expoziᘰional.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Nu sunt.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se interzic operaᘰiunile de parcelare, reparcelare sau divizare, altfel decât din iniᘰiativa administraᘰiei publice 
locale.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Se va stabili pe bazူ de PUZCP.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Se va stabili pe bazူ de PUZCP.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Se va pူstra dispunerea clူdirilor în sistem pavilionar, specific muzeului.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor pူstra accesele ᗰi aleile existente. Extinderea reᘰelei de circulaᘰie pietonalူ, carosabilူ ᗰi ciclisticူ se va 
face prin PUZCP.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR
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Extinderea parcajelor existente se va face prin PUZCP. Se vor evita defriᗰူrile.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Pentru clူdirile fူrူ caracter expoziᘰional regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane. 
Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de 
înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre urmူtoarele configuraᘰii: P+1+M, P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaᘰiile 
prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 8 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Clူdirile fူrူ caracter expoziᘰional vor avea un caracter arhitectural modern, discret ᗰi neutru. În condiᘰiile în 
care clူdirile fူrူ caracter expoziᘰional sunt noi, se interzice imitarea arhitecturii tradiᘰionale sau a stilurilor 
istorice.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile fူrူ caracter expoziᘰionale vor fi racordate la reᘰeaua edilitarူ publicူ.

Se interzice dispunerea antenelor, a conductelor sau cablurilor de orice fel sau a instalaᘰiilor de climatizare în 
poziᘰii vizibile din spaᘰiul public.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se va evita tူierea arborilor, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol iminent pentru siguranᘰa 
persoanelor sau bunurilor. Pentru arborii tူiaᘰi în interiorul ZCP 23 se vor lua mူsuri de plantare în aceeaᗰi
zonူ.

Amenajarea peisagisticူ a spaᘰiilor libere se va face pe bazူ de proiecte tehnice de specialitate.

14. ÎMPREJMUIRI

Se va stabili pe bazူ de PUZCP. Se interzic împrejmurile realizate din elemente prefabricate din beton.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se va stabili pe bazူ de PUZCP.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se va stabili pe bazူ de PUZCP.
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ZCP  Parcelarea Fonn

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Stabilirea zonei istorice de referinᘰူ care defineᗰte prezenta ZCP se suprapune peste 
intervenᘰia de parcelare coerentူ aprobatူ în anul 1903, iniᘰiatူ de Adolf Fonn pe terenul 
agricol învecinat la sudul cartierului de vile de pe Câmpul Haller ᗰi delimitat de strူzile Trei 
Stejari ᗰi Nocrichului (astူzi Bâlea respectiv ᗠtefan cel Mare).

Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU 
DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A 
VALORII CULTURALE, conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ 
Sibiu, prezenta UTR este propusူ Zonူ construitူ protejatူ.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46;
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21;
PATJ Sibiu, 
Obiectivul 1 (D 1.2, 
M 1.2.1, M 1.2.3, M 
1.2.4)

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

ZCP Parcelarea Fonn se va reglementa pe bazူ de Plan Urbanistic Zonal pentru Zone 
Construite Protejate (PUZCP), conform legii. Acesta va respecta Metodologia de elaborare 
ᗰi conᘰinutul-cadru al documentaᘰiilor de urbanism pentru zone construite protejate, 
aprobatူ prin Ordinul  MTCT nr. 562/2003.

Teritoriul minim de studiu al PUZCP este ZCP Parcelarea Fonn. Nu se admite elaborarea 
PUZCP pentru pူrᘰi ale ZCP Parcelarea Fonn.

Pânူ la aprobarea PUZCP autorizarea lucrူrilor de construcᘰii se va face conform 
prezentului regulament, cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.

Orice derogare de la prezentul regulament privind regimul de construire, amplasarea 
clူdirilor faᘰူ de aliniament, utilizarea terenului, înူlᘰimea clူdirilor, coeficientul de utilizare a 
terenului, procentul de ocupare a terenului sau retragerile faᘰူ de limitele laterale sau 
posterioare ale parcelei numai prin PUZCP aprobat conform legii.

Sunt interzise modificူri ale limitei ZCP Parcelarea Fonn, respectiv ale PUZCP, propuse 
prin PUG.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 
313, 47 
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 8

Legea 50/1991, 
actualizatူ, Art. 10

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Nu sunt propuse obiective de utilitate publicူ.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Pietonalizarea strူzii Budislavu, cu pူstrarea accesului auto exclusiv pentru riverani.

Amenajarea ca piaᘰetူ a spaᘰiului de la intersecᘰia strူzilor Spartacus/ Fraᘰii Grahi/ Titulescu / Bucegi. 
Restructurarea fostelor spaᘰii publice ocupate în prezent de o bisericူ neoprotestantူ ᗰi de un local de servire a 
bူuturilor alcoolice în sensul amenajူrii menᘰionate mai sus.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 
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1. UTILIZဠRI ADMISE

Locuinᘰe individuale.

Locuinᘰe colective cu maxim patru apartamente.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de 
proprietari, cu urmူtoarele condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interiorul clူdirii;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Grူdiniᘰe, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• satisfacerea suprafeᘰelor minime (utile, desfူᗰurate, libere) care revin fiecူrui loc, conform 

Normativului privind proiectarea, realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor pentru grူdiniᘰe de copii, 
indicativ NP01197;

• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni.

Funcᘰiuni turistice cu caracter intraurban, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcᘰiilor turistice;
• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni;
• activitatea se va desfူᗰura numai în interior.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se interzic operaᘰiunile de parcelare, reparcelare.

Este interzisူ divizarea parcelelor cu excepᘰia celei aferente ᗰcolii generale, în eventualitatea relocူrii acesteia.  
Comasarea parcelelor existente se poate realiza în condiᘰiile legislaᘰiei în vigoare, exclusiv în sensul refacerii 
loturilor iniᘰiale.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de aliniament cu 6 m.

Garajele se vor retrage de la aliniament cu cel puᘰin 6 m.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile, inclusiv cele anexe, se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu 
1/2 din înူlᘰimea clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.
Clူdirile, inclusiv cele anexe, se vor retrage faᘰူ de limita posterioarူ a parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu 
1/2 din înူlᘰimea clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 5 m.

Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiᘰia ca înူlᘰimea calcanului rezultat sူ nu 
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depူᗰeascူ 2,2 m.
Garajele se vor retrage cu cel puᘰin 7 m faᘰူ de limitele posterioare ale parcelei.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Nu se admite construirea mai multor clူdiri pe o parcelူ, cu excepᘰia celor cu funcᘰiune anexူ: garaje, pergole, 
anexe ale grူdinilor etc.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

Aleile carosabile ᗰi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau 
artificiale, dale prefabricate, dale înierbate, pietriᗰ sau zgurူ, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeᘰe 
betonate.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+1+M, P+1+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: P – parter, M – mansardူ, R – nivel 
retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 8 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 
Nu se admit demisoluri.
Înူlᘰimea minimူ a clူdirilor, mူsuratူ la atic sau la corniᗰa superioarူ, va fi de 6 m.

Pentru parcelele riverane la strada ᗠtefan cel Mare, regimul de înူlᘰime maxim admis este de trei niveluri 
supraterane. Suplimentar, se admite un nivel retras sau o mansardူ, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. 
Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre urmူtoarele configuraᘰii:  P+2+R, P+2+M (semnificaᘰiile 
prescurtူrilor: P – parter, M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 16 m. 
Nu se admit demisoluri.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Aspectul clူdirilor va fi astfel controlat, încât pentru cele situate în jum tူatea superioarူ a intervalelor 
combinate ale indicilor prezentati anterior, volumetria clူdirii sူ compenseze prin rezalituri, retragerea nivelului 
superior sau alte metode similare, masivitatea relativူ de gabarit a constructiei. 

Pânူ la probarea PUZCP, se recomandူ utilizarea acoperirilor cu ᗰarpantူ, urmând ca PUZCP sူ 
reglementeze detaliat tipurile de acoperiri admise. Soluᘰiile de acoperire a clူdirilor vor fi supuse evaluူrii din 
partea CZMI. Pentru facilitarea acestei evaluူri, documentaᘰia depusူ spre avizare va conᘰine în mod 
obligatoriu ilustrူri tridimensionale ᗰi, dupူ caz, machete ale propunerii ᗰi ale contextului urban afectat. 

Cromatica ᗰi limbajul stilistic pentru clူdiri noi vor fi contemporane, discrete ᗰi adecvate contextului elevat, 
reabilitarea clူdirilor existente fiind necesar a fi executatူ urmူrind principiile specifice restaurူrii 
componentelor de patrimoniu cultural.

Orientarea clူdirilor se va face obligatoriu cu o faᘰadူ principalူ spre stradူ (sau douူ în cazul parcelelor de 
colᘰ), grူdinile decorative amenajate spre aliniament fiind obligatoriu vizibile prin împrejmuirile transparente tip 
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grilaj peste soclul opac de max. 0,8m înူlᘰime.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi integrate în împrejmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 
Se interzice dispunerea antenelor, cablurilor de date sau a instalaᘰiilor de climatizare în poziᘰii vizibile din spaᘰiul 
public.

Lucrူrile de modernizare sau extindere a reᘰelelor edilitare se vor autoriza pe baza avizului Comisiei Regionale 
a Monumentelor Istorice.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii verzi ᗰi plantate pe o suprafaᘰူ reprezentând cel puᘰin 30% din suprafaᘰa parcelei.
Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.
Suprafaᘰa cuprinsူ între aliniament ᗰi faᘰada frontalူ a clူdirii va fi plantatူ ᗰi amenajatူ sub forma unei grူdini 
decorative, neadmiᘰându-se cultivarea de legume.
Plantaᘰia de aliniament în lungul tuturor strူzilor din prezenta UTR va fi pူstratူ ᗰi completatူ prin replantarea 
vegetaᘰiei îmbူtrânite sau tူiate cu aceleaᗰi specii. 
Amenajarea spaᘰiului larg al intersecᘰiei centrale se va realiza cu plantaᘰii de arbuᗰti în sensul dezvoltူrii reᘰelei
de spaᘰii publice de tip piaᘰetူ.

14. ÎMPREJMUIRI

Toate parcelele vor fi împrejmuite pe toate laturile, înူlᘰimea maximူ admisူ a împrejmuirilor fiind 2,2 m.
Împrejmuirile de pe aliniament vor avea un soclu opac cu înူlᘰimea cuprinsူ între 0,5 m ᗰi 0,8 m.
Partea superioarူ a împrejmuirilor de pe aliniament va fi transparentူ, executatူ din grilaj metalic. Nu se admite 
obturarea parᘰialူ sau totalူ a vizibilitူᘰii din spaᘰiul public prin dublarea pူrᘰii superioare a împrejmuirii de pe 
aliniament cu panouri.
Nu se admit, pe nici o laturူ a parcelei, împrejmuiri realizate din dale prefabricate din beton.
Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru parcelele cu suprafaᘰa mai micူ decât 500 mp se admite un POT maxim de 35%.

Pentru parcelele cu suprafaᘰa mai mare decât 500 mp se admite un POT maxim de 30%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru parcelele cu suprafaᘰa mai micူ decât 500 mp se admite un CUT maxim de 1.

Pentru parcelele cu suprafaᘰa mai mare decât 500 mp se admite un CUT maxim de 0,8.
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Ilustrarea reglementူrii:



PUG Sibiu Regulament local de urbanism 376

ZCP  Parcelarea Zimmermann

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona istoricူ de referinᘰူ care stူ la baza delimitူrii prezentei UTR este constituitူ din 
teritoriul ocupat de parcelarea pentru locuinᘰe individuale urbane, iniᘰiatူ în anul 1890 de 
cူtre arhivarul orူᗰenesc Franz Zimmermann pe terenul cunoscut drept Câmpul Haller, 
precum ᗰi de porᘰiunea de teritoriu învecinat la nord, care a preluat modelul tipologic, 
constituindu-se astfel într-un nucleu coerent care va putea fi tratat prin reglementူri
specifice unitare.

Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU 
DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A 
VALORII CULTURALE, conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ 
Sibiu, prezenta UTR este propusူ Zonူ construitူ protejatူ.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46;
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21;
PATJ Sibiu, 
Obiectivul 1 (D 1.2, 
M 1.2.1, M 1.2.3, M 
1.2.4)

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

ZCP Parcelarea Zimmermann se va reglementa pe bazူ de Plan Urbanistic Zonal pentru 
Zone Construite Protejate (PUZCP), conform legii. Acesta va respecta Metodologia de 
elaborare ᗰi conᘰinutul-cadru al documentaᘰiilor de urbanism pentru zone construite 
protejate, aprobatူ prin Ordinul  MTCT nr. 562/2003.

Teritoriul minim de studiu al PUZCP este ZCP Parcelarea Zimmermann. Nu se admite 
elaborarea PUZCP pentru pူrᘰi ale ZCP Parcelarea Zimmermann.

Pânူ la aprobarea PUZCP autorizarea lucrူrilor de construcᘰii se va face conform 
prezentului regulament, cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.

Orice derogare de la prezentul regulament privind regimul de construire, amplasarea 
clူdirilor faᘰူ de aliniament, utilizarea terenului, înူlᘰimea clူdirilor, coeficientul de utilizare a 
terenului, procentul de ocupare a terenului sau retragerile faᘰူ de limitele laterale sau 
posterioare ale parcelei numai prin PUZCP aprobat conform legii.

Sunt interzise modificူri ale limitei ZCP Parcelarea Zimmermann, respectiv ale PUZCP, 
propuse prin PUG.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 
313, 47 
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 8

Legea 50/1991, 
actualizatူ, Art. 10

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Nu sunt propuse obiective de utilitate publicူ.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Amenajarea peisagisticူ a strူzii Vârtopu, cu caracter de spaᘰiu public predominant pietonal.

Pietonalizarea strူzii Budislavu, cu pူstrarea accesului auto exclusiv pentru riverani.

Amenajarea spaᘰiilor verzi de la intersecᘰia strူzilor Constantin Negruzzi/ Independenᘰei - Constantin Noica.

Introducerea de piste pentru bicicliᗰti pe strူzile Constantin Noica, Constantin Negruzzi ᗰi Independenᘰei.

Introducerea de locuri de parcare cu platူ în profilul strူzilor Constantin Noica, Constantin Negruzzi ᗰi 
Independenᘰei.
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SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Parcelele pe care se aflူ sedii ale instituᘰilor publice îᗰi pူstreazူ destinaᘰia.
Locuinᘰe individuale.
Locuinᘰe colective cu maxim patru apartamente.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Servicii aferente funcᘰiunii de locuire, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de 
proprietari, cu urmူtoarele condiᘰii:

• suprafaᘰa utilူ ocupatူ de acestea sူ nu depူᗰeascူ 100 mp;
• sူ nu producူ poluare fonicူ, chimicူ sau vizualူ;
• activitatea sူ se desfူᗰoare numai în interiorul clူdirii;
• sူ se asigure 1-2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.

Grူdiniᘰe, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• satisfacerea suprafeᘰelor minime (utile, desfူᗰurate, libere) care revin fiecူrui loc, conform 

Normativului privind proiectarea, realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor pentru grူdiniᘰe de copii, 
indicativ NP01197;

• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni.

Funcᘰiuni turistice cu caracter intraurban, cu respectarea urmူtoarelor condiᘰii:
• încadrarea în prevederile normativelor în vigoare privind proiectarea construcᘰiilor turistice;
• elaborarea unui Plan urbanistic de detaliu pentru organizarea ocupူrii parcelei;
• pe parcelူ nu vor exista alte funcᘰiuni;
• activitatea se va desfူᗰura numai în interior.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Se interzic operaᘰiunile de parcelare, reparcelare sau divizare a parcelelor.

Comasarea parcelelor existente se poate realiza în condiᘰiile legislaᘰiei în vigoare, dar numai în sensul refacerii 
loturilor iniᘰiale.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de aliniament cu 5 m.

Garajele se vor retrage de la aliniament cu cel puᘰin 5 m.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limitele laterale ale parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu 1/2 din înူlᘰimea 
clူdirii mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m.
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Clူdirile se vor retrage faᘰူ de limita posterioarူ a parcelei cu o distanᘰူ minimူ egalူ cu înူlᘰimea clူdirii
mူsuratူ la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 7 m.

Se recomandူ ca ampenta clူdirii la sol sူ respecte un raport lူᘰime la front/adâncime cuprins între 0,8 ᗰi 1,2.

Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiᘰia ca înူlᘰimea calcanului rezultat sူ nu 
depူᗰeascူ 2,2 m.
Garajele se vor retrage cu cel puᘰin 7 m faᘰူ de limitele posterioare ale parcelei.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Nu se admite construirea mai multor clူdiri pe o parcelူ, cu excepᘰia celor cu funcᘰiune anexူ: garaje, pergole, 
anexe ale grူdinilor etc.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

Aleile carosabile ᗰi pietonale din interiorul parcelelor vor avea învelitori realizate din pavaje naturale sau 
artificiale, dale prefabricate, dale înierbate, pietriᗰ sau zgurူ, evitându-se învelitorile asfaltice sau suprafeᘰe 
betonate.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+1+M, P+1+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: P – parter, M – mansardူ, R – nivel 
retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi 8 m. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel 
mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 
Nu se admit demisoluri.
Înူlᘰimea minimူ a clူdirilor, mူsuratူ la atic sau la corniᗰa superioarူ, va fi de 6 m.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Aspectul clူdirilor va fi astfel controlat, încât pentru cele situate în jum tူatea superioarူ a intervalelor 
combinate ale indicilor prezentati anterior, volumetria clူdirii sူ compenseze prin rezalituri, retragerea nivelului 
superior sau alte metode similare, masivitatea relativူ de gabarit a constructiei. 

Pânူ la probarea PUZCP, se recomandူ utilizarea acoperirilor cu ᗰarpantူ, urmând ca PUZCP sူ 
reglementeze detaliat tipurile de acoperiri admise.
Soluᘰiile de acoperire a clူdirilor vor fi supuse evaluူrii din partea CZMI. Pentru facilitarea acestei evaluူri, 
documentaᘰia depusူ spre avizare va conᘰine în mod obligatoriu ilustrူri tridimensionale ᗰi, dupူ caz, machete 
ale propunerii ᗰi ale contextului urban afectat. 

Cromatica ᗰi limbajul stilistic pentru clူdiri noi vor fi contemporane, discrete ᗰi adecvate contextului elevat, 
reabilitarea clူdirilor existente fiind necesar a fi executatူ urmူrind principiile specifice restaurူrii 
componentelor de patrimoniu cultural.

Soluᘰiile de acoperire a clူdirilor vor fi supuse evaluူrii din partea CZMI. Pentru facilitarea acestei evaluူri, 
documentaᘰia depusူ spre avizare va conᘰine în mod obligatoriu ilustrူri tridimensionale ᗰi, dupူ caz, machete 
ale propunerii ᗰi ale contextului urban afectat. 



379 Regulament local de urbanism PUG Sibiu

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi integrate în împrejmuire, îngropate sau înzidite în construcᘰie. 
Se interzice dispunerea antenelor, cablurilor de date sau a instalaᘰiilor de climatizare în poziᘰii vizibile din spaᘰiul 
public.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor asigura spaᘰii verzi ᗰi plantate pe o suprafaᘰူ reprezentând cel puᘰin 30% din suprafaᘰa parcelei.
Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor.
Pentru fiecare arbore matur tူiat în condiᘰiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiaᗰi 
parcele, minimum trei arbori, din specia cူreia i-a aparᘰinut arborele tူiat.
Suprafaᘰa cuprinsူ între aliniament ᗰi faᘰada frontalူ a clူdirii va fi plantatူ ᗰi amenajatူ sub forma unei grူdini 
decorative, neadmiᘰându-se cultivarea de legume.

14. ÎMPREJMUIRI

Toate parcelele vor fi împrejmuite pe toate laturile, înူlᘰimea maximူ admisူ a împrejmuirilor fiind 2,2 m.
Împrejmuirile de pe aliniament vor avea un soclu opac cu înူlᘰimea cuprinsူ între 0,5 m ᗰi 0,8 m.
Partea superioarူ a împrejmuirilor de pe aliniament va fi transparentူ, executatူ din grilaj metalic. Nu se admite 
obturarea parᘰialူ sau totalူ a vizibilitူᘰii din spaᘰiul public prin dublarea pူrᘰii superioare a împrejmuirii de pe 
aliniament cu panouri.
Nu se admit, pe nici o laturူ a parcelei, împrejmuiri realizate din dale prefabricate din beton.
Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pentru parcelele cu suprafaᘰa mai micူ decât 500 mp se admite un POT maxim de 35%.

Pentru parcelele cu suprafaᘰa mai mare decât 500 mp se admite un POT maxim de 30%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pentru parcelele cu suprafaᘰa mai micူ decât 500 mp se admite un CUT maxim de 1.

Pentru parcelele cu suprafaᘰa mai mare decât 500 mp se admite un POT maxim de 0,8.
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Ilustrarea reglementူrii:
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ZCP  Piaᘰa Unirii

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona istoricူ de referinᘰူ care stူ la baza delimitူrii prezentei ZCP este constituitူ din 
teritoriul ocupat de funcᘰiunile istorice de reᗰedinᘰူ nobiliarူ extraurbanူ, cu domeniul 
agricol înconjurူtor, ocupat ulterior în majoritate de fabrica de bere Habermann, manutanᘰa
armatei, fabrica de maᗰini, depozitele de tutun ᗰi de lemn, precum ᗰi piaᘰa Hermann pe 
fostul bastion al porᘰii Cisnူdiei.

Zona cuprinde astူzi principalele unitူᘰi socio-economice ᗰi administrative din afara 
Centrului Istoric. Se prevede pူstrarea rolului central al zonei, cu funcᘰiuni care le 
completeazူ pe cele din Centrul Istoric.
Principalul obiectiv prevူzut este Centrul de congrese, conferinᘰe ᗰi spectacole, considerat 
un obiectiv strategic prioritar pentru dezvoltarea oraᗰului.

Pe baza concluziilor ᗰi recomandူrilor STUDIULUI DE FUNDAMENTARE PENTRU 
DETERMINAREA ZONELOR PROTEJATE CU MATERIALIZARE SEMNIFICATIVဠ A 
VALORII CULTURALE, conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ 
Sibiu, prezenta UTR este propusူ Zonူ construitူ protejatူ.

ZCP Piaᘰa Unirii este constituitူ din urmူtoarele subzone, delimitate conform PUG:
SZCP Piaᘰa Unirii_a - Cazarma 90 - Teatru
SZCP Piaᘰa Unirii_b - Centrul civic postbelic
SZCP Piaᘰa Unirii_c - parcelarul rezidenᘰial Dobrun – Noica

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46;
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21;
PATJ Sibiu, 
Obiectivul 1 (D 1.2, 
M 1.2.1, M 1.2.3, M 
1.2.4)

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

ZCP Piaᘰa Unirii se va reglementa pe bazူ de Plan Urbanistic Zonal pentru Zone Construite 
Protejate (PUZCP), conform legii. Acesta va respecta Metodologia de elaborare ᗰi 
conᘰinutul-cadru al documentaᘰiilor de urbanism pentru zone construite protejate, aprobatူ 
prin Ordinul MTCT nr. 562/2003.

Teritoriul minim de studiu al PUZCP este ZCP Piaᘰa Unirii. Nu se admite elaborarea PUZCP 
pentru pူrᘰi ale ZCP Piaᘰa Unirii.

Pânူ la aprobarea PUZCP autorizarea lucrူrilor de construcᘰii se va face conform 
prezentului regulament, cu avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice.

Orice derogare de la prezentul regulament privind regimul de construire, amplasarea 
clူdirilor faᘰူ de aliniament, utilizarea terenului, înူlᘰimea clူdirilor, coeficientul de utilizare a 
terenului, procentul de ocupare a terenului sau retragerile faᘰူ de limitele laterale sau 
posterioare ale parcelei se poate face numai prin PUZCP aprobat conform legii.

Sunt permise adjustူri ale limitei ZCP Piaᘰa Unirii stabilite prin PUG, dar numai prin PUZCP 
aprobat conform legii.

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 
313, 47
Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 8

Legea 50/1991, 
actualizatူ, Art. 10

Legea 350/2001, 
actualizatူ, Art. 46

Ordinul MTCT nr. 
562/2003, Art. 21

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Centru de conferinᘰe, congrese ᗰi spectacole pe locaᘰia Cazarma 90 - Teatrul Radu Stanca - fosta Piaᘰူ de flori.

Lူrgirea amprizei strူzii Berူriei.
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Parcaj public multietajat subteran, realizabil ca investiᘰie publicူ sau prin parteneriat public-privat. Amplasament 
propus: latura nordicူ a pieᘰei, actuala parcare din faᘰa hotelului Forum Continental.

Reabilitarea ᗰi reamenajarea spaᘰiilor publice ᗰi spaᘰiilor verzi.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Reabilitarea ᗰi reamenajarea prioritarူ a spaᘰiilor publice ᗰi spaᘰiilor verzi cuprinse între Teatrul Radu Stanca, 
Magazinul Dumbrava, Hotel Ibis ᗰi Casa de Culturူ.

Restaurarea casei de vara Brukenthal de pe strada Constantin Noica nr. 48.

Plantaᘰii stradale pe segmentul vestic al strူzii Noica, dupူ intersecᘰia cu str. Berူriei.

Introducerea prioritarူ de piste pentru bicicliᗰti pe strူzile principale.

Se recomandူ achiziᘰionarea imobilelor de locuinᘰe de pe strada Radu Stanca, în vederea realizူrii în condiᘰii 
optime a  Centrului de conferinᘰe, congrese ᗰi spectacole.

Organizarea unui concurs de soluᘰii pentru stabilirea organizူrii urbanistice a zonei ca punct de plecare pentru 
PUZ.

Se va proteja perspectiva din spaᘰiile publice spre munᘰii Fူgူraᗰ.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

SZCP Piaᘰa Unirii_a - Teatru 
Centru de conferinᘰe, congrese ᗰi spectacole.

Spaᘰii publice ᗰi spaᘰii verzi.

SZCP Piaᘰa Unirii_b - Centrul civic postbelic
Funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale cu caracter intraurban, funcᘰiuni de 
culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban, locuinᘰe, parcaje publice multietajate 
subterane.

Construcᘰiile de locuinᘰe care au faᘰade spre spaᘰiul public vor avea la parter funcᘰiuni cu acces public, pe toatူ 
lungimea faᘰadei orientate spre spaᘰiul public.

Spaᘰii verzi, conform PUG ᗰi PUZCP.

SZCP Piaᘰa Unirii_c - parcelarul rezidenᘰial Dobrun – Noica
Locuinᘰe.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admite modificarea utilizူrii locuinᘰelor existente pentru alte funcᘰiuni cuprinse în art.1, cu condiᘰia pူstrူrii 
funcᘰiunii de locuire pe cel puᘰin 40% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) la nivel de parcelူ. 

SZCP Piaᘰa Unirii_c - parcelarul rezidenᘰial Dobrun – Noica
Servicii aferente zonelor de locuinᘰe, funcᘰiuni administrative, funcᘰiuni financiar-bancare, funcᘰiuni comerciale, 
funcᘰiuni de culturူ, funcᘰiuni de învူᘰူmînt, funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban, în toate cazurile cu 
condiᘰia asigurူrii funcᘰiunii de locuire pe fiecare parcelူ în proporᘰie minimူ de 40% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD).

3. UTILIZဠRI INTERZISE
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Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la punctul 1 ᗰi punctul 2.

Sunt interzise lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice sau de pe parcelele 
adiacente.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

SZCP Piaᘰa Unirii_a - Teatru ᗰi
SZCP Piaᘰa Unirii_b - Centrul civic postbelic
Se admit operaᘰiunile de parcelare, reparcelare, comasare sau divizare a parcelelor, cu respectarea capitolului 
3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii, a servituᘰilor stabilite prin PUG ᗰi a legislaᘰiei în vigoare.

SZCP Piaᘰa Unirii_c - parcelarul rezidenᘰial Dobrun – Noica
Nu se admit operaᘰiuni de parcelare, reparcelare sau divizare a parcelelor. Este permisူ comasarea a cel mult 
trei parcele, o singurူ datူ, cu condiᘰia ca ocuparea cu clူdiri a parcelei rezultate sူ redea ritmul parcelelor 
care au fူcut obiectul operaᘰiunii de comasare.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

SZCP Piaᘰa Unirii_a - Teatru ᗰi
SZCP Piaᘰa Unirii_b - Centrul civic postbelic
Se va stabili pe bazူ de PUZCP. 

SZCP Piaᘰa Unirii_c - parcelarul rezidenᘰial Dobrun – Noica
Clူdirile se vor dispune pe aliniament. În cazul parcelelor care prezintူ front la douူ strူzi, clူdirile se vor 
dispune în mod obligatoriu pe ambele aliniamente.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

SZCP Piaᘰa Unirii_a - Teatru ᗰi
SZCP Piaᘰa Unirii_b - Centrul civic postbelic
Se va stabili pe bazူ de PUZCP.

SZCP Piaᘰa Unirii_c - parcelarul rezidenᘰial Dobrun – Noica
Clူdirile se vor alipi de limitele laterale ale parcelelor, dar nu pe o adâncime mai mare decât 15 m de la 
aliniament,  dupူ care se vor retrage de la ambele limite laterale cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii mူsuratူ la 
corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 3 m 
Clူdirile se vor retrage de la limitele posterioare ale parcelelor cu douူ treimi din înူlᘰimea clူdirii mူsuratူ la 
corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puᘰin decât 4 m. 

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

SZCP Piaᘰa Unirii_a - Teatru ᗰi
SZCP Piaᘰa Unirii_b - Centrul civic postbelic
Se va stabili pe bazူ de PUZCP.

SZCP Piaᘰa Unirii_c - parcelarul rezidenᘰial Dobrun – Noica
Clူdirile vor pူstra între ele o distanᘰူ minimူ egalူ cu jumူtatea înူlᘰimii celei mai înalte dintre ele,  mူsuratူ 
la corniᗰူ sau atic în punctul cel mai înalt.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Se vor respecta prevederile capitolului 3, Condiᘰii generale privitoare la construcᘰii.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staᘰionarea autovehiculelor se va face exclusiv pe suprafeᘰele parcelelor, în afara spaᘰiului public. Fac excepᘰie 
parcူrile publice amenajate, care se recomandူ a funcᘰiona în sistem cu platူ. 
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Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament. În situaᘰiile care prevူd 
funcᘰiuni diferite în interiorul aceleiaᗰi parcele, necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor 
necesare funcᘰiunilor în parte. 

Este interzisူ amplasarea parcajelor la sol la o distanᘰူ mai micူ decât 10 m faᘰူ de ferestrele locuinᘰelor.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Numူrul nivelurilor subterane va fi determinat de necesarul de locuri de parcare ᗰi spaᘰii tehnice.

SZCP Piaᘰa Unirii_a - Teatru ᗰi
SZCP Piaᘰa Unirii_b - Centrul civic postbelic
Se va stabili pe bazူ de PUZCP.  La determinarea înူlᘰimii clူdirilor se va ᘰine seama de impactul acestora 
asupra siluetei Centrului Istoric precum ᗰi asupra perspectivelor interioare Centrului Istoric. Se recomandူ 
elaborarea unui studiu în acest sens.

SZCP Piaᘰa Unirii_c - parcelarul rezidenᘰial Dobrun – Noica
Regimul de înူlᘰime maxim admis este de douူ niveluri supraterane. Suplimentar, este admisူ o mansardူ sau 
un nivel retras, conform definiᘰiilor din glosarul anexat. Regimul de înူlᘰime nu poate depူᗰi una dintre 
urmူtoarele configuraᘰii: P+1+M, P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaᘰiile prescurtူrilor: D – demisol, P – parter, 
M – mansardူ, R – nivel retras). 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la corniᗰa superioarူ sau la aticul ultimului nivel neretras, în 
punctul cel mai înalt, nu va depူᗰi înူlᘰimea corniᗰei casei de varူ Brukenthal de pe strada Constantin Noica 
nr. 48. 
Înူlᘰimea maximူ admisူ a clူdirilor, mူsuratူ la coama acoperiᗰului sau la aticul nivelului retras, în punctul 
cel mai înalt, nu va depူᗰi 12 m. 

Regimul minim de înူlᘰime va fi P+1.

Nu se admit demisoluri orientate spre strada Constantin Noica. 

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Arhitectura ᗰi amenajarea spaᘰiilor publice vor fi de facturူ contemporanူ, vor reflecta poziᘰia ᗰi rolul central al 
zonei ᗰi, prin calitatea lor, vor fi în acord cu proximitatea patrimoniului construit al Centrului Istoric.

Nu se admite imitarea stilurilor arhitecturale istorice.

Materialele folosite vor fi în acord cu cele predominante în Centrul Istoric, nefiind admise pentru faᘰade panouri 
din sticlူ cu efect de oglindire, placaje din materiale plastice, placaje ceramice ᗰi din piatrူ artificialူ pozate cu 
mortar, panouri compozite din foi de aluminiu cu miez de mase plastice sau panouri cu imitaᘰii de materiale 
naturale. Se recomandူ folosirea tencuielillor, a pietrei naturale mate, a placajelor ceramice mate cu montaj 
uscat ᗰi a sticlei cu transparenᘰူ maximူ.

SZCP Piaᘰa Unirii_c - parcelarul rezidenᘰial Dobrun – Noica
Nu se admit acoperiᗰuri cu pinionul orientat spre stradူ. Se recomandူ realizarea de acoperiᗰuri terasူ sau 
mascarea acoperiᗰurilor înclinate în spatele aticurilor.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Toate clူdirile se vor racorda la reᘰelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branᗰament vor fi îngropate sau înzidite în construcᘰie. 

Se interzice dispunerea antenelor, cablurilor de date sau a instalaᘰiilor de climatizare în poziᘰii vizibile din spaᘰiul 
public.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Se vor amenaja ᗰi planta spaᘰiile verzi prevူzute prin PUG ᗰi PUZCP.
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Eliminarea vegetaᘰiei înalte mature este interzisူ, cu excepᘰia situaᘰiilor unde aceasta reprezintူ un pericol 
iminent pentru siguranᘰa persoanelor sau bunurilor. 
Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de parcare.

Pentru fiecare subzonူ a prezentei SZCP se vor asigura spaᘰii verzi dupူ cum urmeazူ:

SZCP Piaᘰa Unirii_a - Teatru
20% din suprafaᘰa parcelei.

SZCP Piaᘰa Unirii_b - Centrul civic postbelic
Se vor asigura spaᘰii libere publice (spaᘰii verzi ᗰi plantate, scuaruri, alei pietonale, piaᘰete urbane, grူdini 
urbane), în proporᘰie minimူ de (conform HG 525/1996, anexa 6 ᗰi RLU aferent PUG, Cap. 10):

Funcᘰiuni administrative: 
Sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundaᘰii, organizaᘰii neguvernamentale, asociaᘰii, 
agenᘰii, fonduri etc, sedii de birouri: 10% din suprafaᘰa parcelei
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament: 15% din suprafaᘰa parcelei

Funcᘰiuni financiar-bancare: 10% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni comerciale: 15% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni de culturူ: 20% din suprafaᘰa parcelei
Funcᘰiuni de sူnူtate:

Creᗰe ᗰi creᗰe speciale pentru copii, leagူn de copii: 10 -15 mp/copil
Toate celelalte, cf.  Anexei 1 la prezentul regulament:  10-15 mp/bolnav

Funcᘰiuni de învူᘰူmânt: conform normativelor de proiectare a unitူᘰilor de învူᘰူmânt
Funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban: 25% din suprafaᘰa parcelei

Pentru situaᘰii în care se prevူd mai multe dintre utilizူrile de mai sus în interiorul aceleiaᗰi parcele, se vor 
asigura spaᘰii verzi în proporᘰie minimူ de 20% din suprafaᘰa parcelei.  
Pentru locuinᘰe, se vor asigura, suplimentar faᘰူ de spaᘰiile verzi generate de celelate funcᘰiuni, spaᘰii verzi ᗰi 
plantate pe o suprafaᘰူ minimူ de 5,5% din suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) a locuinᘰelor. 

SZCP Piaᘰa Unirii_c - parcelarul rezidenᘰial Dobrun - Noica
Se vor asigura spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ  în proporᘰie minimူ de 10% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) a locuinᘰelor la nivel de parcelူ, dar nu mai puᘰin decât 5% din suprafaᘰa construitူ 
desfူᗰuratူ (SCD) totalူ la nivel de parcelူ. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ nu pot include în acest sens 
grူdinile de folosinᘰူ privatူ aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de 
depozitare a deᗰeurilor gospodူreᗰti. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ vor fi incluse în Unitူᘰi Teritoriale de 
Referinᘰူ proprii, cu destinaᘰia Zonူ verde.

14. ÎMPREJMUIRI

Se va stabili pe bazူ de PUZCP. Nu se admit împrejmuiri opace care obtureazူ vizibilitatea siluetei Centrului 
Istoric. 

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

SZCP Piaᘰa Unirii_a - Teatru ᗰi
SZCP Piaᘰa Unirii_b - Centrul civic postbelic
Se va stabili pe bazူ de PUZCP.

SZCP Piaᘰa Unirii_c - parcelarul rezidenᘰial Dobrun – Noica
Se admite un POT maxim de 70%.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

SZCP Piaᘰa Unirii_a - Teatru ᗰi
SZCP Piaᘰa Unirii_b - Centrul civic postbelic
Se va stabili pe bazူ de PUZCP.
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SZCP Piaᘰa Unirii_c - parcelarul rezidenᘰial Dobrun – Noica
Se admite un CUT maxim de 1,6.
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Partea V.
PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN 

EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI SIBIU

ARTICOLUL 34 Reglementူri pentru extravilanul municipiului Sibiu 

(1) Se stabilesc urmူtoarele zone funcᘰionale ᗰi urmူtoarele reglementူri:

TDA – Terenuri cu destinaᘰie agricolူ

a) Autorizarea executူrii construcᘰiilor ᗰi amenajူrilor pe terenurile agricole din extravilan este 
permisူ pentru funcᘰiunile ᗰi în condiᘰiile stabilite de lege: construcᘰii, care, prin natura lor, pot genera 
efecte poluante factorilor de mediu, construcᘰiile care, prin natura lor, nu se pot amplasa în intravilan, 
adူposturile pentru animale, construcᘰiile care servesc activitူᘰile agricole, cu destinaᘰie militarူ, 
cူile ferate, ᗰoselele de importanᘰူ deosebitူ, liniile electrice de înaltူ tensiune, forarea ᗰi echiparea 
sondelor, lucrူrile aferente exploatူrii ᘰiᘰeiului ᗰi gazului, conductele magistrale de transport gaze 
sau petrol, lucrူrile de gospodူrire a apelor ᗰi realizarea de surse de apူ.

b) Autoritူᘰile administraᘰiei publice locale vor urmူri, la emiterea autorizaᘰiei de construire, gruparea 
suprafeᘰelor de teren afectate construcᘰiilor, spre a evita prejudicierea activitူᘰilor agricole.

c) Pentru construcᘰiile ᗰi amenajူrile de la alin. (1) nu se vor constituii trupuri ale localitူᘰii.

d) Introducerea de terenuri agricole în intravilan, altele decât cele introduse prin PUG se va face 
numai pentru se va face numai în cazuri temeinic fundamentate ᗰi în considerarea interesului public, 
pe baza unor Planuri urbanistice zonale aprobate ᗰi condiᘰionat de asigurarea realizူrii prealabile a 
infrastructurii, asigurarea accesului la reᘰelele edilitare ᗰi, atunci când este cazul, de asigurarea 
obiectivelor de utilitate publicူ.

TDF – Terenuri cu destinaᘰie forestierူ

Conform Codului silvic.

TDH – Terenuri aflate permanent sub ape

Conform Legii 107/1996, actualizatူ.

DR – Terenuri ocupate de cူi de comunicaᘰie

Conform legislaᘰiei în vigoare. Realizarea cူilor de comunicaᘰie reprezintူ obiectiv de utilitate publicူ.

N – Terenuri neproductive

Conform legislaᘰiei în vigoare ᗰi prevederilor prezentului regulament privind zonele ᗰi subzonele 
funcᘰionale precum ᗰi unitူᘰile teritoriale de referinᘰူ.

TDS – Terenuri cu destinaᘰie specialူ

Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiᘰiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 
3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condiᘰiilor de 
autorizare a construcᘰiilor cu caracter militar.

TP – Zone de protecᘰie a reᘰelei de transport a energiei electrice

Conform legislaᘰiei ᗰi normativelor în vigoare.

(2) Pe baza concluziilor studiului de fundamentare în domeniul mediului, se propun urm tူoarele Arii 
naturale protejate:
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ARII NATURALE PROTEJATE PROPUSE ÎN EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI SIBIU

ANP1 Valea Fူrmူndoala

ANP2 Lunca Cibinului

ANP3 Ruscior Rosbav

(3) Pentru zonele propuse ca Arii naturale protejate propuse, se stabilesc urmူtoarele reglementူri:
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ANP1  Dealurile Vူii Fူrmူndoala ᗰi afluenᘰi: Padina Goalူ, 
 Padina Tiiᗰelului, Fântâna Rece ᗰ.a.

 Propunere pentru Arie naturalူ protejatူ.

 
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona colinarူ a Guᗰteritei (cu Dealul Guᗰteriᘰei, Padina Goalူ, Padina Tiiᗰelului, colinele spre Fântâna Rece, 
Valea Fူrmândoala etc), se prezintူ cu un peisaj colinar foarte diversificat cu variate elemente structurale 
(pူduri, tufူriᗰuri, vechi terase de vii, pajiᗰti de diferite tipuri) fiind rezultatul îmbinူrii reliefului, a vegetaᘰiei 
naturale ᗰi a activitူᘰilor tradiᘰionale, extensive ale omului de alungul secolelor. Diversitatea formelor de relief, 
coline cu diferitူ expoziᘰie ᗰi grad de inclinaᘰie a pantelor, vူi ᗰi vâlcele, condiᘰionate la rândul lor de substratul 
geologic – depozite terᘰiare cu o alternanᘰူ de straturi de  argilူ, marne ᗰi gresie – constitue baza pentru gama 
largူ de macro- ᗰi microhabitate naturale ᗰi a celor influenᘰate de activitatea omului. Aceste habitate oferူ niᗰe 
de viaᘰူ pentru o excepᘰionalူ diversitate de specii de plante ᗰi animale unicူ colinelor marginale Depresiunii 
Sibiului, fiind scoasူ în evidenᘰူ ᗰi de naturaliᗰtii sibieni din secolul 18 ᗰi 19.Astfel, în primul volum al Societူᘰii 
de ᗠtiinᘰele Naturii din Sibiu (1850) botanistul Ferdinand Schur, membru fondator, scrie: „… spre nord de Sibiu, 
o jumူtate de orူ îndepူrtare de oraᗰ, se situazူ colinele de la Guᗰteriᘰa. Aceste coline sunt o formaᘰiune 
terᘰiarူ de o întindere considerabilူ alcူtuite din marne, argilူ, nisip ᗰi pietriᗰ, în care nu rareori se gူsesc 
petrefacte (fosile) deosebite. Aceste coline pot fi denumite drept grူdinူ botanicူ a Sibiului, deoarece aici 
înfloresc din primူvara timpurie pânူ la începerea iernii în continuu plante excepᘰionale“.   

Aceastူ apreciere fူcutူ cu peste 150 de ani în urmူ a rူmas valabilူ fူrူ echivoc pânူ în prezent, cူci 
colinele prezintူ ᗰi la ora actualူ aceeaᗰi „grူdinူ botanicူ“ de care vorbeᗰte botanistul Schur. Unicitatea 
acestei „grူdini“ rezultူ din diversitatea formelor de relief, a vegetaᘰiei ᗰi a factorilor edafo-climatci, care permite 
instalarea în funcᘰie de pretenᘰiile ecologice ale speciilor a unui mozaic variat de habitate ᗰi biocenoze. Astfel pe 
lângူ elementele de florူ ᗰi de faunူ europeanူ aici se gူsesc elemente (specii de plante ᗰi animale /insecte) 
caracteristice stepelor pontice din estul Europei, vestigii unor epoci trecute, defapt considerate a fi relicte ale 
unor stepe diluviale sau a perioadei postglaciare termice. Unicitatea acestei zone colinare rezultူ tocmai din 
îmbinarea elementelor de flora ᗰi faunူ central-europeanူ cu cele de stepူ, ele fiind repartizate dealungul unor 
gradienᘰi ecologici în funcᘰie de umiditate ᗰi temperaturူ dependentူ de expoziᘰia, inclinarea pantelor ᗰi 
structura solului. Expoziᘰia spre sud ᗰi inclinarea pantelor cu insolaᘰia puternicူ oferူ acele condiᘰii extreme 
care sunt necesare pentru elementele stepice cu deosebitူ semnificaᘰie biogeograficူ pentru zona Sibiului. 
Existူ puᘰine locuri în zona colinarူ din sudul Transilvaniei, unde se gူseᗰte de exemplu migdalul pitic 
(Amygdalus nana) ᗰi viᗰinelul pitic (Cerasus fruticosa), ambele elemente de silvostepူ, ele fiind bine prezente 
formând comunitူᘰi de plante bine închegate în zona Guᗰteriᘰei pe Padina Goalူ, Padina Tiiᗰelului ᗰi spre 
Fântâna Rece. 

Peisaj mozaicat cu mare varietate de habitate (pajiᗰti, tufiᗰuri, pူduri). Habitate xerofile ᗰi xero-mezofile 
(ochiuri de stepူ) cu specii caracteristice. Cele mai reprezentative fitocenoze aparᘰin asociaᘰiilor Carici humilis-
Brachipodietum, Medicagini-Festucetum valesiacae, Stipetum pulcherrimae, Amygdaletum nanae, Pruno-
Cerasietum fruticosae. In Anexa 1 a Directivei Habitate a CEE ele sunt incluse în habitatele 6210, 6240, 62C0 ᗰi
40A0. Dintre raritူᘰi menᘰionူm: Adonis vernalis, Allium ammophilum, Allium flavum, Amygdalus nana, 
Astragalus austriacus, Astragalus monspessulanus, Centaurea atropurpurea, Cephallaria uralensis, Cerasus 
fruticosa, Cirsium pannonicum, Crambe tataria, Dictamnus albus, Echium russicum, Iris hungarica, Iris pumila, 
Jurinea mollis, Jurinea simonkaiana, Onosma pseudarenaria, Pulsatilla montana, Salvia austriaca, Salvia 
nutans, Salvia transsilvanica, Silene bupleuroides, Stipa pulcherrima, Stipa stenophylla, Vinca herbacea.

Multe dintre speciile de plante citate constituie baza troficူ pentru insecte deosebite, importante nu numai 
pentru zona Sibiului, ci remarcabile în general din punct de vedere biogeografic. Dintre acestea amintim doar 
câteva, lista lor putând fi completatူ cu multe alte specii.

Dintre insecte /coleoptere menᘰionူm ca deosebite:
- Rူdaᗰca Lucanus cervus (legatူ de stejar)
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- Croitorul mare al stejarului, Cerambyx cerdo
- Argoptochus periteloides, o gူrgူriᘰူ /curculionid descris de entomologul sibian C. Fuss
- Stenodera caucasica (Meloidae)
- Meloe hungarus (Meloidae)
- Copris lunaris (Scarabaeidae)
- Potosia hungarica, o specie de ileanူ (Scarabaeidae)
- Perotis lugubris (Buprestidae)

Dintre lepidoptere sunt de remarcat:
Fluturi de zi:
- Zerynthia polyxena cu unicul loc pe panta nordicူ a Padinei Goale pe specia de plante Mူrul lupului 
Aristolochia pallida (foarte rarူ în zonူ).
- Limenitis populi
- Apatura ilio
- Lopinga achine
- Pyrgus sidae
- Pseudophilotes schiffermuelleri
Fluturi de noapte:
- Saturnia pavonia
- Chariclea delphinii ( Noctuidae) 

Acest peisaj cultural cu îmbinarea elementelor naturale ᗰi a celor influenᘰate de om prin activitူᘰile agricole ᗰi 
silvice tradiᘰionale, extensive,  este de deosebitူ valoare pentru patrimoniul natural nu numai al României, ci ᗰi 
al Europei în ansamblu, un peisaj cu elemente structurale multiple si o biodiversitate remarcabilူ cu caracter de 
unicitate. 

 CADRUL LEGAL
A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

În urma concluziilor studiului de fundamentare PUG „STUDIU DE FUNDAMENTARE ÎN 
DOMENIUL MEDIULUI” pentru zona pajiᗰtilor umede, delimitatူ conform PUG, conform 
legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ Sibiu, se propune instituirea 
regimului de Arie naturalူ protejatူ. Stabilirea categoriei în care se încadreazူ zona se va 
face prin Studiul de fundamentare ᗰtiinᘰificူ din cadrul documentaᘰiei de instituire a statutului 
de protecᘰie. Precizarea mူsurilor speciale de protecᘰie ᗰi conservare în situ a bunurilor 
patrimoniului natural se va face prin Planul de management ᗰi prin Regulamentul aferent 
zonei.

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de 
instituie interdicᘰie temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin 
prezentul regulament. 

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 46
OU 57/2007, 
actualizatူ,  Art. 8
PATJ Sibiu 
Obiectivul O1 (D 
1.1, M 1.1.4)

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 46
OU 57/2007, 
actualizatူ,  Art. 12

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Conform PUG.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Evitarea fragmentူrii excesive prin construirea de drumuri.

Fixarea alunecူrilor de teren prin împူduriri sau înfiinᘰarea unor plantaᘰii pomicole noi ᗰi extinderea celor 
existente.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Agriculturူ tradiᘰionalူ.
Activitူᘰi silvice.
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Pူᗰunatul.
Agrement – turism ᗰi recreere.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Nu sunt.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la art.1.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform legislaᘰiei în vigoare.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament. 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament. 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament. 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament. 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

Se recomandူ amenajarea unui traseu pietonal ᗰi ciclistic cu lူᘰimea de 2 - 3 m, având o învelitoare permeabilူ 
(macadam, pူmânt consolidat etc).

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Nu este cazul.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament. 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR
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Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament. 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament. 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale protejate. Se recoamndူ refacerea 
zူvoiului de sူlcii ᗰi arini de-a lungul malurilor Cibinului.

14. ÎMPREJMUIRI

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament. 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament. 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament. 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale
protejate.
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ANP2  Lunca Cibinului în zona Turniᗰor

 Propunere pentru Arie naturalူ protejatူ.

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona se remarcူ prin existenᘰa unor habitate naturale de interes comunitar, în speᘰူ pajiᗰti de luncူ cu 
fitocenoze higrofile ᗰi hidrofile. Asociaᘰiile caracteristice sunt Agrostietum stoloniferae, Alopecuretum pratensis, 
Eleocharietum palustris, Festucetum pratensis, Phragmitetum australis, Typhaetum latifoliae ᗰ.a. Unele dintre 
ele se încadreazူ în Anexa 1 a Directivei Habitate a CEE în categoriile de habitate 6410, 6430, 6440. Specii cu 
valoare conservativူ deosebitူ sunt: Blysmus compressus, Butomus umbellatus, Carex melanostachya, 
Fritillaria meleagris, Iris sibirica, Utricularia vulgaris ᗰ.a.
Pentru pူstrarea echilibrului ecologic al sistemului lotic Cibin (incluzând capacitatea de epurare ᗰi suport a 
acestui râu) este important a se conserva ᗰi/sau reface zonele umede din albia minorူ, cu pူstrarea 
conectivitူᘰii între albia minorူ ᗰi cea majorူ, fapt important ᗰi pentru menᘰinerea nivelului pânzei freatice.

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

În urma concluziilor studiului de fundamentare PUG „STUDIU DE FUNDAMENTARE ÎN 
DOMENIUL MEDIULUI” pentru zona pajiᗰtilor umede, delimitatူ conform PUG, conform 
legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ Sibiu, se propune instituirea 
regimului de Arie naturalူ protejatူ. Stabilirea categoriei în care se încadreazူ zona se va 
face prin Studiul de fundamentare ᗰtiinᘰificူ din cadrul documentaᘰiei de instituire a statutului 
de protecᘰie. Precizarea mူsurilor speciale de protecᘰie ᗰi conservare în situ a bunurilor 
patrimoniului natural se va face prin Planul de management ᗰi prin Regulamentul aferent 
zonei.

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de 
instituie interdicᘰie temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin 
prezentul regulament. 

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 46
OU 57/2007, 
actualizatူ,  Art. 8
PATJ Sibiu 
Obiectivul O1 (D 
1.1, M 1.1.4)

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 46
OU 57/2007, 
actualizatူ,  Art. 12

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Conform PUG.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Conservarea ᗰi/sau reface zonele umede din albia minorူ, cu pူstrarea conectivitူᘰii între albia minorူ ᗰi cea 
majorူ, fapt important ᗰi pentru menᘰinerea nivelului pânzei freatice.

Îndepူrtarea deᗰeurilor menajere ᗰi din construcᘰii depozitate în zonူ ᗰi prevenirea creeူrii de noi depozite de 
deᗰeuri.

Refacerea zူvoiului de sူlcii ᗰi arini de-a lungul malurilor Cibinului.

Pူstrarea liniei malului ᗰi a morfohidrodinamicii naturale a râului (aceasta implicူ interzicerea construcᘰiei de 
diguri, canale de drenaj ᗰi baraje în albia minorူ ᗰi majorူ a Cibinului).

Pentru conservarea structurii fitocenozelor de luncူ ᗰi a speciilor ierboase valoroase din punct de vedere 
conservativ, este necesarူ cosirea o datူ pe an în luna iunie.
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Amenajarea unui traseu pietonal ᗰi ciclistic în lungul Cibinului, conectat traseelor din interiorul oraᗰului.

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE

Nu sunt.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Se admite amenajarea unui traseu pietonal ᗰi ciclistic în lungul Cibinului, fူrူ distrugerea vegetaᘰiei malurilor ᗰi 
la o distanᘰူ minimူ de 15 m faᘰူ de maluri.

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la art.2.

Este interzis pူᗰunatul.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform legislaᘰiei în vigoare.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament. 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament. 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament. 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament. 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

Se recomandူ amenajarea unui traseu pietonal ᗰi ciclistic cu lူᘰimea de 2 - 3 m, având o învelitoare permeabilူ 
(macadam, pူmânt consolidat etc).

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR
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Nu este cazul.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament. 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament. 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament. 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale protejate. Se recoamndူ refacerea 
zူvoiului de sူlcii ᗰi arini de-a lungul malurilor Cibinului.

14. ÎMPREJMUIRI

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament. 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament. 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament. 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.
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ANP3  Pajiᗰti umede din Lunca Ruᗰciorului ᗰi a Pârâului Rosbav, 
 între Sibiu, Rusciori ᗰi ᗠura Micူ 

 Propunere pentru Arie naturalူ protejatူ.

CADRUL LEGAL   
SECᘠIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona se remarcူ prin existenᘰa unor habitate naturale de interes comunitar, în speᘰူ ultimele vestigii ale unei 
vegetaᘰii de luncူ inundabilူ odinioarူ ocupând mari suprafeᘰe în vecinူtatea Sibiului, rူmase insular în urma 
drenူrilor din aceastူ luncူ. Asociaᘰiile caracteristice sunt Alopecuretum pratensis inclusiv plantaginetosum 
maximae, Agrostietum stoloniferae, Festucetum pratensis ᗰi fragmente de Molinietum coeruleae. Ele se 
încadreazူ în Anexa 1 a Directivei Habitate a CEE la habitatele 6410, 6430, 6440 ᗰi 6510. Cele mai rare ᗰi 
semnificative specii sunt: Achillea asplenifolia, Allium angulosum, Carex melanostachya, Carex panicea, 
Clematis integrifolia, Galium rubioides, Gentiana pneumonanthe, Gladiolus imbricatus, Iris sibirica, Iris spuria, 
Juncus subnodulosus, Oenanthe banatica, Orchis elegans, Orchis incarnata, Plantago maxima, Sanguisorba 
officinalis, Veronica longifolia, Viola stagnina. 

A. CONDIᘠIONဠRI PRIMARE

În urma concluziilor studiului de fundamentare PUG „STUDIU DE FUNDAMENTARE ÎN 
DOMENIUL MEDIULUI” pentru zona pajiᗰtilor umede, delimitatူ conform PUG, conform 
legislaᘰiei în vigoare ᗰi a directivelor PATJ Sibiu ᗰi PATZ Sibiu, se propune instituirea
regimului de Arie naturalူ protejatူ. Stabilirea categoriei în care se încadreazူ zona se va 
face prin Studiul de fundamentare ᗰtiinᘰificူ din cadrul documentaᘰiei de instituire a statutului 
de protecᘰie. Precizarea mူsurilor speciale de protecᘰie ᗰi conservare în situ a bunurilor 
patrimoniului natural se va face prin Planul de management ᗰi prin Regulamentul aferent 
zonei.

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de 
instituie interdicᘰie temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin 
prezentul regulament ᗰi cu excepᘰia lucrူrilor privind centura ocolitoare a oraᗰului, aflate în 
curs de desfူᗰurare. 

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 46
OU 57/2007, 
actualizatူ,  Art. 8
PATJ Sibiu 
Obiectivul O1 (D 
1.1, M 1.1.4)

Legea 350/2001 
actualizatူ, Art. 46
OU 57/2007, 
actualizatူ,  Art. 12

B. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ AFLATE ÎN ZONဠ

Conform PUG.

C. MဠSURI ᗠI RECOMANDဠRI

Stoparea drenajului prin închiderea canalelor de drenaj, în vederea creᗰterii nivelului pânzei fretice, condiᘰie 
esenᘰialူ pentru refacerea ᗰi menᘰinerea vegetaᘰiei caracteristice luncilor umede.

Evitarea fragmentူrii prin construirea de drumuri. Se recomandူ asigurarea unor subtraversူri ale 
terasamentului centurii ocolitoare pentru asigurarea mobilitူᘰii speciilor de animale ᗰi insecte.

În cazul Rusciorului ᗰi Pârâului Strâmb, pentru atingerea stူrii ecologice favorabile, se impune refacerea unor 
meandre ᗰi refacerea zူvoiului de sူlcii ᗰi arini. 

SECᘠIUNEA 2. UTILIZARE FUNCᘠIONALဠ

Se va respecta lista utilizူrilor corespunzူtoare fiecူrei categorii de funcᘰiuni, conform Anexei 1 la prezentul 
regulament. 

1. UTILIZဠRI ADMISE
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Nu sunt.

2. UTILIZဠRI ADMISE CU CONDIᘠIONဠRI

Agrement, turism ᗰi recreere, cu condiᘰia de a nu distruge vegetaᘰia. 

3. UTILIZဠRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizူri, altele decât cele admise la art.2.

Este interzis pူᗰunatul.

SECᘠIUNEA 3. CONDIᘠII DE AMPLASARE, ECHIPARE ᗠI CONFIGURARE A 
CLဠDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEᘠE, FORME, DIMENSIUNI 

Conform legislaᘰiei în vigoare.

5. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE ALINIAMENT 

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament ᗰi cu excepᘰia 
lucrူrilor privind centura ocolitoare a oraᗰului, aflate în curs de desfူᗰurare. . 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

6. AMPLASAREA CLဠDIRILOR FAᘠဠ DE LIMITELE LATERALE ᗠI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament ᗰi cu excepᘰia 
lucrူrilor privind centura ocolitoare a oraᗰului, aflate în curs de desfူᗰurare. . 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

7. AMPLASAREA CLဠDIRILOR UNELE FAᘠဠ DE ALTELE PE ACEEAᗠI PARCELဠ

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament ᗰi cu excepᘰia 
lucrူrilor privind centura ocolitoare a oraᗰului, aflate în curs de desfူᗰurare. . 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

8. CIRCULAᘠII ᗠI ACCESE

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament ᗰi cu excepᘰia 
lucrူrilor privind centura ocolitoare a oraᗰului, aflate în curs de desfူᗰurare. . 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

Face excepᘰie centura ocolitoare, unde circulaᘰia este organizatူ conform documentaᘰiei tehnice ᗰi a legislaᘰiei 
în vigoare.

9. STAᘠIONAREA AUTOVEHICULELOR

Nu este cazul.

10. ÎNဠLᘠIMEA MAXIMဠ ADMISဠ A CLဠDIRILOR

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
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temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament ᗰi cu excepᘰia 
lucrူrilor privind centura ocolitoare a oraᗰului, aflate în curs de desfူᗰurare. . 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLဠDIRILOR

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament ᗰi cu excepᘰia 
lucrူrilor privind centura ocolitoare a oraᗰului, aflate în curs de desfူᗰurare. . 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

12. CONDIᘠII DE ECHIPARE EDILITARဠ

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament ᗰi cu excepᘰia 
lucrူrilor privind centura ocolitoare a oraᗰului, aflate în curs de desfူᗰurare. . 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

Face excepᘰie centura ocolitoare, unde echiparea este organizatူ conform documentaᘰiei tehnice ᗰi a legislaᘰiei 
în vigoare.

13. SPAᘠII LIBERE ᗠI SPAᘠII PLANTATE

Conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale protejate. Se recoamndူ refacerea 
zူvoiului de sူlcii ᗰi arini de-a lungul malurilor pârâurilor.

14. ÎMPREJMUIRI

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament ᗰi cu excepᘰia 
lucrူrilor privind centura ocolitoare a oraᗰului, aflate în curs de desfူᗰurare. . 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

SECᘠIUNEA 4. POSIBILITဠᘠI MAXIME DE OCUPARE ᗠI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament ᗰi cu excepᘰia 
lucrူrilor privind centura ocolitoare a oraᗰului, aflate în curs de desfူᗰurare. . 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Pânူ la finalizarea procedurii de instituire stabilite prin lege, pentru zona în cauzူ de instituie interdicᘰie 
temporarူ de construire, cu excepᘰia mူsurilor propuse prin PUG ᗰi prin prezentul regulament ᗰi cu excepᘰia 
lucrူrilor privind centura ocolitoare a oraᗰului, aflate în curs de desfူᗰurare. . 
Dupူ finalizarea procedurii de instituire, conform Planului de management ᗰi a Regulamentului Ariei naturale 
protejate.
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Partea VI.
REGLEMENTဠRI CU CARACTER GENERAL PRIVIND LOCALITATEA 

COMPONENTဠ PဠLTINIᗠ

ARTICOLUL 35 Reglementူri pentru localitatea componentူ Pူltiniᗰ
(1) Pentru întregul teritoriu al localitူᘰii componente Pူltiniᗰ se va elabora un Plan urbanistic zonal, cf. legii 

350/2001, Art. 313.
(2) Pânူ la aprobarea Planului urbanistic zonal Pူltiniᗰ, autorizarea lucrူrilor de construire se va face pe 

baza prezentului regulament.
(3) Pentru orice derogူri de la prevederile prezentului regulament, pentru care este necesarူ elaborarea ᗰi 

aprobarea unui Plan urbanistic zonal (cf. legii 350 /2001, Art. 32), teritoriul care va fi reglementat va 
cuprinde întreaga suprafaᘰူ a localitူᘰii componente Pူltiniᗰ.

(4) Se recomandူ elaborarea Planului urbanistic zonal Pူltiniᗰ pe baza unui Plan director aprobat, în 
corelare cu Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Periurban al Municpiului Sibiu.
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Anexa nr. 1

Clasificarea utilizူrilor admise dupူ categorii de funcᘰiuni 

Funcᘰiuni administrative

Sediul Prefecturii Judeᘰului Sibiu; 
Sedii de servicii descentralizate în teritoriu ale ministerelor ᗰi ale altor organe de specialitate ale administraᘰiei 
publice centrale;
Sediul Consiluilui Judeᘰean Sibiu;
Sediul Primူriei municipiului Sibiu sau filiale ale acesteia (primူrii de cartier);
Sediu de partid;
Sedii de sindicate, culte, fundaᘰii, organizaᘰii neguvernamentale, asociaᘰii, agenᘰii, regii autonome, fonduri etc; 
Sediu de birouri;
Sediu de firmူ sau companie.

Funcᘰiuni financiar-bancare

Sediul Bူncii Naᘰionale a României; 
Sediu bancar, filialူ;
Sedii de societူᘰi de asigurူri (de bunuri, de persoane), burse de valori ᗰi mူrfuri;

Funcᘰiuni comerciale (terᘰiare) cu caracter intraurban

Comerᘰ alimentar având suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ sub 600 mp;
Comerᘰ nealimentar având suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ sub 600 mp;
Mall, Centru comercial de facturူ urbanူ;
Magazin general amplasat în zona centralူ, zonူ rezidenᘰialူ sau într-un centru de cartier; 
Piaᘰူ agroalimentarူ;
Alimentaᘰie publicူ: restaurant, bistro, fast-food, cantinူ, cofetူrie, cafenea, bar, club;
Servicii cu acces public: finanᘰe, bူnci, consultanᘰူ, proiectare, design, tipူrire ᗰi multiplicare, formare 
profesionalူ, asistenᘰူ tehnicူ ᗰi reparaᘰii obiecte de uz casnic, comunicaᘰii, servicii poᗰtale, curierat, agenᘰii de 
turism, agenᘰii imobiliare,  întreᘰinere corporalူ, manufacturူ finူ, croitorie, marochinူrie etc.

Funcᘰiuni comerciale (terᘰiare) cu caracter extraurban ᗰi servicii tehnice

Supermagazin (supermarket, hipermarket);
Mall, Centru comercial;
Piaᘰူ de vechituri, obor;
Depozitare, distribuᘰie ᗰi desfacere produse comerciale;
Comerᘰ engros;
Showroom auto, moto, alte produse;
Spaᘰii pentru târguri ᗰi expoziᘰii;
Autoservice, spူlူtorie auto;
Staᘰie de combustibili;
Servicii, alimentaᘰie publicူ;
Centru de cercetare ᗰi formare profesionalူ;
Incubator de afaceri;
Sediu de birouri;
Sediu de firmူ sau companie;
Hotel * - *****, Hotel apartament * - *****, Motel * - **, Vilူ ** - *****, Pensiune, Hostel, Youth Hostel;
Parc de activitူᘰi.

Funcᘰiuni de cult

Lူcaᗰ de cult;
Mူnူstire.
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Funcᘰiuni de culturူ

Centru expoziᘰional, expoziᘰie, târg;
Muzeu;
Bibliotecူ, mediatecူ;
Club, discotecူ;
Salူ de reuniune;
Cazinou;
Casူ de culturူ;
Centru sau complex cultural, centru de congrese, centru de conferinᘰe;
Cinematograf, multiplex;
Teatru dramatice, de comedie, de revistူ, operူ, operetူ, de pူpuᗰi;
Salူ polivalentူ;
Circ.

Funcᘰiuni de învူᘰူmînt

Învူᘰူmînt preᗰcolar;
ᗠcoalူ primarူ;
ᗠcoalူ gimnazialူ;
Liceu;
ᗠcoalူ postlicealူ;
ᗠcoalူ profesionalူ;
Învူᘰူmînt superior;
Spaᘰii de cazare pentru elevi sau studenᘰi.

Funcᘰiuni de sူnူtate

Spital clinic universitar;
Spital general (judeᘰean, municipal, cuplat sau nu cu dispensar policlinic); 
Spital de specialitate (maternitate, pediatrie, contagioᗰi, oncologie, urgenᘰူ, reumatologie, clinici particulare); 
Asistenᘰူ de specialitate (boli cronice, handicapaᘰi, recuperူri funcᘰionale, centre psihiatrice);
Dispensar policlinic [(gr. 1, 2, 3) 600, 1.200, 2.400 consultaᘰii/zi];
Dispensar urban (cu 2-4 circumscripᘰii independente sau cuplate cu staᘰionar, casူ de naᗰteri, farmacie); 
Alte unitူᘰi de sူnူtate (centre de recoltare sânge, medicinူ preventivူ, staᘰii de salvare, farmacii); 
Creᗰူ sau creᗰူ specialူ;
Leagူn de copii, orfelinat, centru de zi; 
Azil de bူtrâni;
Centru de asistenᘰူ socialူ.

Funcᘰiuni sportive 

ᗠtrand în aer liber;
Stadion;
Terenuri de sport în aer liber;
Spaᘰii anexe de deservire a dotူrilor sportive;
Patinoar artificial;
Poligon pentru tir; 
Popicူrie;
Teren de golf, teren de minigolf;
Pârtie de schi;
Bazူ hipicူ;
Salူ de antrenament pentru diferite sporturi sau salူ de fitness ᗰi întreᘰinere corporalူ;
Bazin acoperit, baie publicူ;
Salူ de competiᘰii sportive (specializatူ sau polivalentူ);
Servicii de întreᘰinere corporalူ;
Administraᘰie, servicii ᗰi dotူri de deservire a funcᘰiunii de bazူ;

Funcᘰiuni de loisir public

Loc de joacူ acoperit pentru copii;
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Dotူri destinate activitူᘰilor cultural-educative: muzeu, bibliotecူ, centru cultural, mediatecူ, filarmonicူ, teatru, 
circ, spaᘰii ᗰi amenajူri pentru spectacole în aer liber;
Terenuri ᗰi instalaᘰii de sport cu acces public nelimitat ᗰi fူrူ clူdiri anexe;
Alimentaᘰie publicူ având suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ mai mic decât 200 mp;
Grupuri sanitare publice.

Funcᘰiuni de loisir public cu caracter tematic

Grူdinူ zoologicူ;
Grူdinူ botanicူ;
Parc tematic, parc de distracᘰii;
Loc de joacူ acoperit sau în aer liber;
Servicii ᗰi dotူri de deservire a funcᘰiunii de bazူ.

Funcᘰiuni de loisir privat

Parcelူri pt. grူdini de loisir privat (Schrebegarten);

Funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban

Hotel * - *****;
Hotel apartament * - *****;
Motel * - **;
Vilူ ** - *****;
Pensiune turisticူ categoria urban * - ****;
Hostel, Youth Hostel.
Alimentaᘰie publicူ.

Funcᘰiuni de turism cu caracter extraurban

Bungalouri * - ***;
Cabanူ categoria * - ***;
Camping * - ****;
Sat de vacanᘰူ ** - ***;
Pensiune agro-turisticူ * - ***;
Tabူrူ de vacanᘰူ pentru elevi.
Alimentaᘰie publicူ.

Funcᘰiuni industriale

Halူ de producᘰie, prelucrare sau asamblare;
Sediu administrativ, spaᘰii ᗰi anexe destinate personalului (exclus locuinᘰe);
Depozit, centru de distribuᘰie;
Comercializare materiale de construcᘰii;
Centru de cercetare ᗰi formare profesionalူ;
Incubator de afaceri;
Parc de activitူᘰi;
Infrastructurူ ᗰi spaᘰii destinate IMMuri-lor;
Bazူ logisticူ, autobazူ, garaj ᗰi atelier de întreᘰinere tehnicူ a mijloacelor de transport rutier, terminal de 
mူrfuri;
Instalaᘰii de transfer intermodal de mူrfuri;
Colectare ᗰi depozitare fier vechi;
Colectare, depozitare ᗰi valorificare deᗰeuri ᗰi materiale reciclabile;
Autoservice, spူlူtorie auto;
Sedii ale serviciilor comunitare de utilitူᘰi publice;
Staᘰie de combustibili cu servicii aferente.

Funcᘰiuni aferente infrastructurii de transport public 

Aeroport;
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Garူ de persoane;
Autogarူ;
Staᘰie intermodalူ;
Staᘰie a trenului urban;
Parcaje publice multietajate subterane ᗰi/sau supraterane;
Parcaje publice de tip park&ride;
Depou pentru vehiculele tranportului public;  
Servicii aferente infrastructurii de transport public: alimentaᘰie publicူ, comerᘰ, informare ᗰi eliberare tichete, 
spaᘰii de aᗰteptare etc.

Funcᘰiuni de gospodူrire comunalူ

Sedii ale serviciilor publice de gospodူrire comunalူ;
Piaᘰူ agro-alimentarူ, piaᘰူ de vechituri, obor;
Cimitir, capele, clူdiri administrative ᗰi anexe ale cimitirului;
Crematoriu uman;
Rampူ de deᗰeuri;
Centru de selectare deᗰeuri;
Pepinierူ;
Depou pentru vehiculele tranportului public;  
Depou pentru vehiculele serviciilor de salubritate;
Adူpost pentru animale de casူ;
Cimitir ᗰi crematoriu pentru animale de casူ.

Funcᘰiuni aferente echipူrii tehnico-edilitare

Construcᘰii ᗰi instalaᘰii aferente echipူrii tehnico-edilitare;
Sediu administrativ al regiei, spaᘰii ᗰi anexe destinate personalului, exclus locuinᘰe.

Unitူᘰi cu destinaᘰie specialူ

Unitူᘰi militare;
Unitူᘰi de protecᘰie civilူ;
Unitူᘰi de poliᘰie;
Unitူᘰi de pompieri;
Unitူᘰi ale serviciilor de informaᘰii; 

Funcᘰiuni agricole

Exploatarea terenurilor în scopul producᘰiei agricole: cultivarea produselor agricole, livezit, cultivarea viᘰei de vie, 
pူᗰuni, fâneᘰe, solarii, rူsadniᘰe;
Pepiniere viticole, pepiniere pomicole;
Plantaᘰii de hamei ᗰi duzi;
Cultivarea plantelor cu folosinᘰူ industrialူ sau farmaceuticူ;
Amenajူri piscicole;
Construcᘰii zootehnice, cu respectarea distanᘰelor de protecᘰie; 
Staᘰie de cercetare agricolူ;
Depozitarea produselor agricole;
Lucrူri ᗰi amenajူri de îmbunူtူᘰiri funciare;
Drumuri de exploatare agricolူ;
Anexe destinate personalului, exclus locuinᘰe. 

Locuinᘰe

Locuinᘰe individuale (unifamiliale);
Locuinᘰe colective (multifamiliale);
Garaje ᗰi parcaje aferente locuinᘰelor.

Servicii aferente zonelor de locuinᘰe (servicii de proximitate)

Comerᘰ alimentar;
Comerᘰ nealimentar;
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Cabinete medicale individuale, cabinete de medicinူ veterinarူ, cabinete individuale de avocaturူ ᗰi asistenᘰူ 
juridicူ, cabinete individuale de contabilitate, birouri ᗰi ateliere de proiectare ᗰi design, birouri individuale de 
consultanᘰူ, ateliere de artူ, studiouri fortografice, detectivi particulari, laboratoare individuale de tehnicူ 
dentarူ, ateliere individuale de croitorie, tapiᘰerie, rame ᗰi tablouri, oglinzi, tâmplူrie sau alte activitူᘰi 
manufacturiere negeratoare de zgomot sau emisii de orice fel ᗰi fူrူ depozitူri;
Saloane de întreᘰinere corporalူ: frizerie, coafor, cosmeticူ, masaj, fitness, saunူ, solar;
Servicii de deservire a locuirii: curူᘰူtorie de haine, atelier individual de reparaᘰii încူlᘰူminte.

Echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe

Filialူ a administraᘰiei locale (primူrie de cartier);
Spaᘰiu de întrunire pentru comunitatea locatarilor;
Sediu al asociaᘰiilor de proprietari;
ᗠcoalူ primarူ ᗰi/sau gimnazialူ;
Creᗰူ, creᗰူ specialူ, grူdiniᘰူ, locuri de joacူ acoperite;
Dispensar, centru de medicinူ de familie;
Bibliotecူ, mediatecူ, centru cultural;
Leagူn de copii, orfelinat, centru de zi; 
Azil de bူtrâni, centru de asistenᘰူ pentru vârstnici;
Secᘰie de poliᘰie, sediu al poiliᘰiei comunitare;
Centru de asistenᘰူ socialူ;
Parcaj colectiv multietajat destinat locuitorilor;
Judecူtorie;
Teren de sport, parc de cartier, loc de joacူ.
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Anexa nr. 2

Necesarul de parcaje

Locuinᘰe 

Locuinᘰe individuale (unifamiliale): douူ locuri de parcare, dintre care cel puᘰin unul încorporat în volumul 
clူdirii principale sau într-un garaj.

Locuinᘰe colective (multifamiliale): 1,5 locuri de parcare la apartament, dar nu mai puᘰin decât un loc la 100 
mp din SCD*.
Se vor asigura locuri de parcare subterane sau în garaje în proporᘰie minimူ de 60% din totalul de locuri de 
parcare necesare. 
Pentru ansambluri care includ douူ sau mai multe clူdiri de locuinᘰe, se va asigura un numူr suplimentar de 
locuri de parcare pentru vizitatori echivalent cu 0,5 x nr. total apartamente.
Pentru clူdiri cu mai mult decât 6 apartamente se va sigura un spaᘰiu închis ᗰi acoperit ᗰi uᗰor accesibil destinat 
depozitူrii bicicletelor, integrat clူdirii principale sau într-o construcᘰie anexူ, cu capacitate minimူ de 2 
biciclete pentru fiecare apartament**. 

Funcᘰiuni administrative
Funcᘰiuni financiar-bancare

Se va asigura pentru salariaᘰi un loc de parcare la 60 mp din SCD*, plus un spor minim pentru persoane 
externe, dupူ cum urmeazူ:

- un loc de parcare la 120 mp din SCD* pentru clူdiri ale administraᘰiei publice ᗰi sedii fianciar bancare;
- un loc de parcare la 300 mp din SCD* pentru restul funcᘰiunilor.

În cazurile în care clူdirile cuprind sူli de conferinᘰe sau alte spaᘰii destinate reuniunilor, se vor asigura 1-2 
locuri de parcare pentru autocare.
Se vor asigura locuri de parcare rezervate persoanelor cu handicap.
Se vor asigura în zona accesului public principal spaᘰii destinate depozitူrii bicicletelor, de preferinᘰူ acoperite, 
cu o capacitate de stocare suficientူ, având în vedere caracterul funcᘰiunii ᗰi frecvenᘰa publicului**. 

Funcᘰiuni comerciale (terᘰiare) cu caracter intraurban
Funcᘰiuni comerciale (terᘰiare) cu caracter extraurban ᗰi servicii tehnice

Se vor asigura pentru clienᘰi:
- un loc de parcare la 200 mp din SCD* pentru unitူᘰi de pânူ la 400 mp; 
- un loc de parcare la 100 mp din SCD* pentru unitူᘰi 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. 

Unitူᘰile de alimentaᘰie publicူ vor asigura pentru clienᘰi câte un loc de parcare la 5 locuri la masူ ᗰi pentru 
personal câte un loc de parcare la 15 locuri la masူ.
Se vor asigura locuri de parcare pentru personal ᗰi pentru vehiculele destinate desfူᗰurူrii activitူᘰii, separat 
faᘰူ de locurile de parcare rezervate clienᘰilor.
Se vor asigura locuri de parcare rezervate persoanelor cu handicap.
Se vor asigura în zona accesului public principal spaᘰii destinate depozitူrii bicicletelor, de preferinᘰူ acoperite, 
cu o capacitate de stocare suficientူ, având în vedere caracterul funcᘰiunii ᗰi frecvenᘰa publicului**. 

Funcᘰiuni de cult

Biserici: se va asigura câte un loc de parcare la 20-30 de locuri.

Alte funcᘰiuni de cult: numူrul spaᘰiilor de parcare va fi stabilit în funcᘰie de obiectiv, avându-se în vedere un 
minim de 5 locuri de parcare. 

Funcᘰiuni de culturူ

Expoziᘰii, muzee, târguri: se va asigura un loc de parcare la 50 mp suprafaᘰူ de expunere.
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Celelalte funcᘰiuni: se va asigura un loc de parcare la 10 – 20 de locuri în salူ. 

Se vor asigura în zona accesului public principal spaᘰii destinate depozitူrii bicicletelor, de preferinᘰူ acoperite, 
cu o capacitate de stocare suficientူ, având în vedere caracterul funcᘰiunii ᗰi frecvenᘰa publicului**. 

Funcᘰiuni de învူᘰူmînt

Se va asigura un loc de parcare la trei cadre didactice.

Funcᘰiuni universitare: se va asigura, suplimentar, un loc de parcare la 10 studenᘰi ᗰi 1-3 locuri de parcare 
pentru autocare.

Tabere ᗰcolare: se vor asigura 1-3 locuri de parcare pentru autocare.

Cူmine studenᘰeᗰti: se va asigura un loc de parcare la 5 -10 studenᘰi.

În toate cazurile se vor asigura locuri de parcare rezervate persoanelor cu handicap.
În toate cazurile se vor asigura în zona accesului public principal spaᘰii destinate depozitူrii bicicletelor, de 
preferinᘰူ acoperite, cu o capacitate de stocare suficientူ, având în vedere caracterul funcᘰiunii ᗰi frecvenᘰa 
publicului**. 

Funcᘰiuni de sူnူtate

Spitale: se va asigura câte un loc de parcare pentru fiecare 5 persoane angajate ᗰi câte un loc de parcare la 8 
paturi.

Celelalte funcᘰiuni: se va asigura câte un loc de parcare pentru fiecare 5 persoane angajate, cu un spor de 
10%.

Funcᘰiuni sportive 

Complexuri sportive, sူli de antrenament pentru diferite sporturi, sူli de competiᘰii sportive 
(specializate sau polivalente): se va asigura câte un loc de parcare la 5-20 de locuri. 

Celelalte funcᘰiuni: se va asigura câte un loc de parcare la 30 de locuri. 

Se vor asigura în zona accesului public principal spaᘰii destinate depozitူrii bicicletelor, de preferinᘰူ acoperite, 
cu o capacitate de stocare suficientူ, având în vedere caracterul funcᘰiunii ᗰi frecvenᘰa publicului**. 

Funcᘰiuni de loisir public

Dotူri destinate activitူᘰilor cultural-educative: vezi funcᘰiuni de culturူ.

Funcᘰiuni de loisir public cu caracter tematic

Parcuri tematice, parcuri de distracᘰii: se va asigura câte un loc de parcare la 50 mp din SCD*

Funcᘰiuni de turism cu caracter intraurban

Hotel, hotel apartament, vilူ, pensiune turisticူ categoria urban: se va asigura câte un loc de parcare la  
douူ camere de cazare. Suplimentar, se vor asigura pentru personal câte un loc de parcare la 7 camere de 
cazare. 
La untူᘰile 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 camerူ de cazare. Suplimentar, se vor asigura pentru 
personal câte un loc de parcare la 7 camere de cazare.

Funcᘰiuni de turism cu caracter extraurban

Bungalouri, cabanူ turisticူ, camping, sat de vacanᘰူ, pensiune agro-turisticူ: se va asigura câte un loc 
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de parcare la douူ camere de cazare. Suplimentar, se vor asigura pentru personal câte un loc de parcare la 7 
camere de cazare.
La untူᘰile care dispun de mai mult de 20 de camere se vor asigura 1-2 locuri de parcare pentru autocare.

Camping: se vor asigura suplimentar locuri de parcare pentru rulote ᗰi locuinᘰe mobile.

Funcᘰiuni industriale

Activitူᘰi desfူᗰurate pe o suprafaᘰူ de 10-100 mp: se va sigura câte un loc de parcare la 25 mp din SCD*. 
Activitူᘰi desfူᗰurate pe o suprafaᘰူ de 100-1.000 mp: se va asigura câte un loc de parcare la 150 mp din 
SCD*.
Activitူᘰi desfူᗰurate pe o suprafaᘰူ mai mare de 1.000 mp: se va asigura câte un loc de parcare la 100 mp 
din SCD*.

Activitူᘰi de depozitare: se va asigura câte un loc de parcare la 300 mp suprafaᘰူ de depozitare.

Se vor asigura suplimentar locuri de parcare pentru vehiculele de deservire a activitူᘰii, în funcᘰie de cerinᘰele 
tehnice specifice.

Se vor asigura în zona accesului public principal spaᘰii destinate depozitူrii bicicletelor, de preferinᘰူ acoperite, 
cu o capacitate de stocare suficientူ, având în vedere caracterul funcᘰiunii ᗰi frecvenᘰa publicului**. 

Funcᘰiuni aferente infrastructurii de transport public 
Funcᘰiuni de gospodူrire comunalူ
Funcᘰiuni aferente echipူrii tehnico-edilitare

Se vor asigura pentru salariaᘰi câte un loc de parcare la fiecare 150 mp din SCD*.

Se vor asigura suplimentar locuri de parcare pentru vehiculele de deservire a activitူᘰii, în funcᘰie de cerinᘰele 
tehnice specifice.

Servicii aferente zonelor de locuinᘰe (servicii de proximitate)
Echipamente publice aferente zonelor de locuinᘰe

Se va asigura pentru clienᘰi câte un loc de parcare la 150 mp din SCD*, dar nu mai puᘰin decât câte un loc de 
parcare la 100 mp arie utilူ.

Se va asigura pentru personal câte un loc de parcare la 75 mp din SCD*, dar nu mai puᘰin decât câte un loc de 
parcare la doi salariaᘰi.

Se vor asigura în zona accesului public principal spaᘰii destinate depozitူrii bicicletelor, de preferinᘰူ acoperite, 
cu o capacitate de stocare suficientူ, având în vedere caracterul funcᘰiunii ᗰi frecvenᘰa publicului**. 

* - Din calculul SCD se exclude suprafaᘰa parcajului subteran.
** - Suprafaᘰa care revine fiecူrei biciclete, inclusiv suprafaᘰa de miᗰcare, este de 60 x 250 cm.
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Anexa nr. 3

Glosar de termeni 

Accesul direct – posibilitatea de intrare- ieᗰire fူrူ afectarea altor funcᘰiuni sau proprietူᘰi (G.M – 007 – 2000). 

Accesul la drumurile publice – accesul carosabil direct sau prin servitute, din drumurile publice la parcelူ(G.M – 007 –
2000) .

Aerodromurile – terenuri afectate, chiar pe timp limitat, decolူrilor ᗰi aterizူrilor unor aeronave civile, fiind dotate cu 
construcᘰiile ᗰi instalaᘰiile necesare circulaᘰiei aeriene (infrastructurူ aeronauticူ)(G.M – 007 – 2000).

Aeroporturile – aerodromuri cu construcᘰii ᗰi instalaᘰii pentru deservirea transportului public de cူlူtori ᗰi încူrcူturူ (trafic 
aerian public)(G.M – 007 – 2000).

Albia minorူ – suprafaᘰa de teren ocupatူ permanent sau temporar de apူ, care asigurူ curgerea nestingheritူ, din mal în 
mal, a apelor la niveluri obiᗰnuite, inclusiv insulele create prin curgerea naturalူ a apelor (G.M – 007 – 2000) . 

Albia majorူ – porᘰiunea de teren inundabilူ din valea naturalူ a unui curs de ap (ူG.M – 007 – 2000). 

Ampriza drumului – suprafaᘰa de teren ocupatူ de elementele constructive ale drumului: parte carosabilူ, trotuare, piste 
pentru cicliᗰti, acostamente, ᗰanᘰuri, rigole, taluzuri, ᗰanᘰuri de gardူ, ziduri de sprijin ᗰi alte lucrူri de artူ (G.M – 007 –
2000) .

Arie naturala protejata – zona terestra, acvatica si/sau subterana, cu perimetru legal stabilit si avand un regim special de 
ocrotire si conservare, in care exista specii de plante si animale salbatice, elemente si formatiuni biogeografice, peisagistice, 
geologice, paleontologice, speologice sau de alta natura, cu valoare ecologica, stiintifica sau culturala deosebita (Legea 
350/2001).

Aspectul general al zonelor urbane ᗰi rurale – determinat de conformarea construcᘰiilor, volumetrie ᗰi compoziᘰia urbanူ 
etc (G.M – 007 – 2000).

Branᗰamentul de apူ – conducta de legူturူ de la reᘰeaua publicူ de distribuᘰie la consumatori, cuprinzând vana de 
concesie, apometrul ᗰi construcᘰiile aferente (cူmin, vanူ de golire etc.)(G.M – 007 – 2000).

Branᗰamentul de gaze – conducta de legူturူ, conducând gaz nemူsurat de la o conductူ aparᘰinând sistemului de 
distribuᘰie pânူ la ieᗰirea din robinetul de branᗰament, staᘰia sau postul de reglare (G.M – 007 – 2000).

Branᗰamentul electric – partea din instalaᘰia de distribuᘰie a energiei electrice cuprinsူ între linia electricူ (aerianူ sau 
subteranူ) ᗰi instalaᘰia interioarူ (a abonatului) (G.M – 007 – 2000).

Categoria strူzii – se stabileᗰte în funcᘰie de rolul ᗰi caracteristicile funcᘰionale sau tehnice, pe baza studiilor de circulaᘰie. 
Definirea ᗰi stabilirea elementelor caracteristice fiecူrei categorii de strူzi se face în conformitate cu actele normative 
specifice domeniului (G.M – 007 – 2000). 

Cheltuieli de echipare edilitarူ – cheltuielile pentru realizarea infrastructurii de gospodူrie comunalူ ᗰi pentru 
exploatarea, modernizarea ᗰi dezvoltarea acesteia (alimentare cu apူ, canalizare, strူzi, transport în comun, salubritate 
etc.), care se asigurူ de regulူ prin bugetele locale (G.M – 007 – 2000).

Construibilitatea – calitatea unui teren de a primi o construcᘰie, a cူrei destinaᘰie ᗰi caracteristici sunt compatibile cu 
atributele de fapt (legate de natura terenului ᗰi de caracteristicile sale) ᗰi de drept (vizând servituᘰile care îl greveazူ) ale 
acestuia (G.M – 007 – 2000).

Construcᘰii cu caracter provizoriu – construcᘰiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin 
specificul funcᘰiunii adူpostite ori datoritူ cerinᘰelor urbanistice impuse de autoritatea publicူ, au o duratူ de existenᘰူ 
limitatူ, precizatူ ᗰi prin Autorizaᘰia de construire. De regulူ, construcᘰiile cu caracter provizoriu se realizeazူ din materiale 
ᗰi alcူtuiri care permit demontarea rapidူ în vederea aducerii terenului la starea iniᘰiala (confecᘰii metalice, piese de 
cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) ᗰi sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcᘰiilor cu caracter 
provizoriu fac parte: chioᗰcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe cူile ᗰi în spaᘰiile publice, corpuri ᗰi panouri de 
afiᗰaj, firme ᗰi reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. În sensul prezentei legi (Legea 50/1991) realizarea 
construcᘰiilor provizorii se autorizeazူ în aceleaᗰi condiᘰii în care se autorizeazူ construcᘰiile definitive (Legea 50/1991).

Coridor ecologic – zona naturalူ sau amenajatူ care asigurူ cerinᘰele de deplasare, reproducere ᗰi refugiu pentru speciile 
sူlbatice terestre ᗰi acvatice (OUG 57/2007). 

Demisol (prescurtat: D) – nivel construit al clူ dirii având pardoseala situatူ sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurူtor
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cu maximum jumူtate din înူlᘰimea liberူ a acestuia ᗰi prevူzut cu ferestre în pereᘰii de închidere perimetralူ. Demisolul se 
considerူ nivel suprateran al construcᘰiei. Atunci când pardoseala este situatူ sub nivelul terenului (carosabilului) 
înconjurူtor cu mai mult de jum tူate din înူlᘰimea liberူ, se considerူ subsol ᗰi se include în numူrul de niveluri subterane 
ale construcᘰiei (P118-99 Normativ de siguranᘰူ la foc a construcᘰiilor).

Destinaᘰia terenurilor – în sensul prezentului Regulament, modul de utilizare a acestora, conform funcᘰiunii prevူzute în 
reglementူrile cuprinse în planurile de urbanism ᗰi amenajarea teritoriului, aprobate conform legii (G.M – 007 – 2000).

Distanᘰele minime de protecᘰie între zonele construite ᗰi o serie de unitူᘰi industriale, zootehnice, unitူᘰi de salubrizare 
care produc disconfort ᗰi comportူ unele riscuri pentru sူnူtatea publicူ se stabilesc prin norme sanitare, astfel încât sူ se 
asigure condiᘰiile de protecᘰie a populaᘰiei împotriva zgomotului, vibraᘰiilor, mirosului ᗰi poluူrii apelor, aerului ᗰi solului (G.M 
– 007 – 2000).

Domeniul public – totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate publicူ, ce aparᘰin statului sau unitူᘰilor 
administrativ-teritoriale. Domeniul public poate fi de interes naᘰional, caz în care proprietatea asupra sa, în regim de drept 
public, aparᘰine statului, sau de interes local, caz în care proprietatea, de asemenea în regim de drept public, aparᘰine 
comunelor, oraᗰelor, municipiilor sau judeᘰelor (G.M – 007 – 2000).

Dotူri publice – terenuri, clူdiri, construcᘰii, amenajူri ᗰi instalaᘰii, altele decât sistemul de utilitူᘰi publice, aparᘰinând
domeniului public sau privat al unitူᘰilor teritorial-administrative sau al statului ᗰi destinate deservirii populaᘰiei unei anumite 
zone. Realizarea acestora reprezintူ obiectiv de utiliate publicူ. Dotူrile publice cuprind:

• obiective de învူᘰူmânt;
• obiective de sူnူtate;
• obiective de culturူ;
• obiective de sport ᗰi recreere;
• obiective de protecᘰie ᗰi asistenᘰူ socialူ;
• obiective de administraᘰie publicူ;
• obiective pentru autoritူᘰile judecူtoreᗰti.

Drumurile publice – drumurile destinate transportului rutier public de toate categoriile, gestionate de autoritူᘰile 
administraᘰiei publice centrale sau locale, ᗰi clasificate tehnic, conform legislaᘰiei ᗰi terminologiei tehnice, în autostrူzi, 
drumuri expres, naᘰionale, judeᘰene ᗰi comunale în extravilan ᗰi strူzi în intravilan (G.M – 007 – 2000).

Echiparea edilitarူ – ansamblul format din construcᘰii, instalaᘰii ᗰi amenajူri, care asigurူ în teritoriul localitူᘰilor 
funcᘰionarea permanentူ a tuturor construcᘰiilor ᗰi amenajူrilor, indiferent de poziᘰia acestora faᘰူ de sursele de apူ, 
energie, trasee majore de transport rutier, feroviar, aerian sau naval, cu respectarea protecᘰiei mediului ambiant (G.M – 007 
– 2000).

Echiparea edilitarူ în sistem individual – asigurarea utilitူᘰilor ᗰi serviciilor edilitare prin construcᘰii ᗰi instalaᘰii realizate ᗰi 
exploatate pentru un imobil sau un grup de imobile. Drum public este drumul destinat satisfacerii tuturor cerinᘰelor de 
transport rutier, fiind gestionat de organele centrale sau locale ale administraᘰiei publice (G.M – 007 – 2000).

Edificabil (suprafaᘰa edificabilူ) – suprafaᘰူ componentူ a unei parcele, în interiorul cူreia pot fi amplasate construcᘰii, în 
condiᘰiile Regulamentului Local de Urbanism.  

Fondul forestier naᘰional este constituit din pူduri, terenuri destinate împူduririi, cele care servesc nevoilor de culturူ, 
producᘰie ori administraᘰie silvicူ, iazurile, albiile pâraielor ᗰi terenuri neproductive incluse în amenajamente silvice, 
indiferent de natura dreptului de proprietate.
Sunt considerate pူduri terenurile acoperite cu vegetaᘰie forestierူ, cu o suprafaᘰူ mai mare de 0.25 ha. (Legea nr. 46/2008 
- Codul silvic).

Funcᘰiunile urbane – activitူᘰi umane specifice care se desfူᗰoarူ într-o localitate, într-o anumitူ perioadူ de timp, 
localizate teritorial ᗰi definite de indicatori spaᘰiali ᗰi indicatori de funcᘰionare (G.M – 007 – 2000). 

Garajele –construcᘰii cu unul sau mai multe niveluri pentru staᘰionarea, adူpostirea, întreᘰinerea ᗰi eventual reparaᘰia 
autovehiculelor (G.M – 007 – 2000).

Indici urbanistici – instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectူrii ᗰi al dezvoltူrii durabile a zonelor 
urbane, care se definesc ᗰi se calculeazူ dupူ cum urmeazူ: 

Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (suprafaᘰa desfူᗰuratူ
a tuturor planᗰeelor) ᗰi suprafaᘰa parcelei. Nu se iau în calculul suprafeᘰei construite desfူᗰurate: suprafaᘰa
subsolurilor cu înူlᘰimea liberူ de pânူ la 1,80 m, suprafaᘰa subsolurilor cu destinaᘰie strictူ pentru gararea 
autovehiculelor, spaᘰiile tehnice sau spaᘰiile destinate protecᘰiei civile, suprafaᘰa balcoanelor, logiilor, teraselor 
deschise ᗰi neacoperite, teraselor ᗰi copertinelor necirculabile, precum ᗰi a podurilor neamenajabile, aleile de acces 
pietonal/carosabil din incintူ, scူrile exterioare, trotuarele de protecᘰie; 
Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafaᘰa construitူ (amprenta la sol a clူ dirii) ᗰi suprafaᘰa
parcelei. Suprafaᘰa construitူ este suprafaᘰa construitူ la nivelul solului, cu excepᘰia teraselor descoperite ale 
parterului care depူᗰesc planul faᘰadei, a platformelor, scူrilor de acces. Proiecᘰia la sol a balcoanelor a cူror cotူ
de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat ᗰi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaᘰa
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construitူ. 
Excepᘰii de calcul ale indicatorilor urbanistici POT ᗰi CUT: 

(11) d
acူ o construcᘰie nouူ este edificatူ pe un teren care conᘰine o clူdire care nu este destinatူ demolူrii, indicatorii 
urbanistici (POT ᗰi CUT) se calculeazူ adူugându-se suprafaᘰa planᗰeelor existente la cele ale construcᘰiilor noi; 

(11) d
acူ o construcᘰie este edificatူ pe o parte de teren dezmembratူ dintr-un teren deja construit, indicii urbanistici se 
calculeazူ în raport cu ansamblul terenului iniᘰial, adူugându-se suprafaᘰa planᗰeelor existente la cele ale noii 
construcᘰii (Legea 350/2001). 

Infrastructura feroviarူ – ansamblul elementelor necesare circulaᘰiei ᗰi manevrei materialului rulant, clူdirilor staᘰiilor de 
cale feratူ cu facilitူᘰile aferente, precum ᗰi celelalte clူdiri ᗰi facilitူᘰi destinate desfူᗰurူrii transportului feroviar (G.M –
007 – 2000).

Interdicᘰie de construire (non aedificandi) – regula urbanisticူ urmare cူreia, într-o zonူ strict delimitatူ, din raᘰiuni de 
dezvoltare urbanisticူ durabilူ, este interzisူ emiterea de autorizaᘰiei de construire, în mod definitiv sau temporar, indiferent 
de regimul de proprietate sau de funcᘰiunea propusူ (Legea 350/2001). 

Intravilanul localitူᘰii – teritoriul care constituie o localitate se determinူ prin Planul urbanistic general (PUG) ᗰi cuprinde 
ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fူrူ construcᘰii, organizate ᗰi delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate
permanent sub ape, aflate în circuitul agricol sau având o alta destinaᘰie, înူuntrul cူruia este permisူ realizarea de 
construcᘰii, în condiᘰiile legii. Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe baza de planuri urbanistice 
zonale (PUZ), legal aprobate, integrându-se ulterior în Planul urbanistic general (PUG) al localitူᘰii (Legea 50/1991).

Îmrejmuirile – construcᘰiile sau amenajူrile (plantaᘰii, garduri vii), cu caracter definitiv sau temporar, amplasate la aliniament 
sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietူᘰile învecinate (G.M – 007 – 2000).

Habitat natural – zona terestrူ, acvaticူ sau subteranူ, în stare naturalူ sau seminaturalူ , care se diferenᘰiazူ prin 
caracteristici geografice, abiotice ᗰi biotice (OUG 57/2007); 

Limita intravilanului este stabilitူ pe baza planurilor urbanistice generale aprobate ᗰi cuprinde, alူturi de teritoriul existent 
în intravilan, suprafeᘰele pe care se preconizeazူ extinderea acestuia, justificatူ de necesitူᘰi reale ᗰi pentru care autoritူᘰile 
publice îᗰi asumူ rူspunderea echipူrii tehnico-edilitare. Noua limitူ cadastralူ va fi marcatူ cu borne de cူtre comisia 
stabilitူ în acest scopprin ordinul prefectului, atât pentru vatra localitူᘰilor cât ᗰi pentru trupurile ce cuprind construcᘰiile care 
prin natura lor nu pot fi amplasate în trupul principal conform legii, dar au incinte delimitate topografic (G.M – 007 – 2000).

Locuinᘰူ individualူ – (în sensul prezentului regulament) unitate funcᘰionalူ, formatူ din una sau mai multe camere de 
locuit, situate la acelaᗰi nivel al clူdirii sau la niveluri diferite, cu dependinᘰele, dotူrile ᗰi utilitူᘰile necesare, având acces 
direct ᗰi intrare separatူ, destinate exclusiv ei, ᗰi care a fost construitူ sau transformatူ în scopul de a fi folositူ de o
singurူ gospodူrie, pentru satisfacerea cerinᘰelor de locuit. De regulူ, locuinᘰa individualူ dispune de o parcelူ proprie.

Locuinᘰe colective – (în sensul prezentului regulament) grup de locuinᘰe, amplasat pe o singurူ parcelူ ᗰi situat în una sau 
mai multe construcᘰii, având de regulူ acces comun ᗰi und existူ atât proprietူᘰi comune cât ᗰi proprietူᘰi individuale.  

Mansardူ (prescurtat: M) – spaᘰiu funcᘰional amenajat în volumul podului construcᘰiei. Se include în numူrul de niveluri 
supraterane. (P118-99 Normativ de siguranᘰူ la foc a construcᘰiilor). În sensul prezentului regulament, se considerူ 
mansarde acele spaᘰii care respectူ urmူtoarele condiᘰii suplimentare:

• podul construcᘰiei va forma un unghi maxim de 60 grade cu planul orizontal;
• podul construcᘰiei nu va depူᗰi, în proiecᘰie orizontalူ, conturul exterior al ultimului nivel plin (inclusiv balcoane 

sau cursive) cu mai mult de 1 m. 
La calculul coeficientului de utilizare a terenului, mansarda va contribui cu cel puᘰin 60% din suprafaᘰa desfူᗰuratူ a 
ultimului nivel plin.   

Mobilier urban – elementele funcᘰionale ᗰi/sau decorative amplasate în spaᘰiile publice care, prin alcူtuire, aspect, 
amplasare, conferူ personalitate aparte zonei sau localitူᘰii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate 
construcᘰiilor dacူ amplasarea lor se face prin legare constructivူ la sol (fundaᘰii platforme de beton, racorduri la utilit ᘰူi 
urbane, cu excepᘰia energiei electrice), necesitând emiterea autorizaᘰiei de construire. Fac parte din categoria mobilier 
urban: jardiniere, lampadare, bူnci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice ᗰi altele asemenea (Legea 
50/1991).

Nivel – spaᘰiu construit suprateran sau subteran al construcᘰiilor închise sau deschise, delimitat de planᗰee. Constituie nivel 
supanta a cူrei arie este mai mare decât 40% din cea a încူperii/spaᘰiului în care se aflူ (P118-99 Normativ de siguranᘰူ la 
foc a construcᘰiilor).

Nivel retras (prescurtat: R)– nivel ale cူrui limite exterioare, în proiecᘰia orizontalူ, sunt retrase faᘰူ de cele ale nivelului 
inferior. În sensul prezentului regulament, un nivel retras se va retrage de la toate faᘰadele clူdirii care sunt vizibile din 
spaᘰiul public, în aᗰa fel încât planul care uneᗰte corniᗰa superioarူ sau aticul ultimului nivel plin cu cea a nivelului retras sူ 
nu formeze un unghi mai mare de 60 grade cu planul orizontal. Suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ a nivelului retras nu va 
depူᗰi 60 % din cea a ultimului nivel plin (neretras).  
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Obiectiv de utilitate publicူ – se considerူ obiective de utilitate publicူ: prospecᘰiunile ᗰi explorူrile geologice; extracᘰia ᗰi 
prelucrarea substanᘰelor minerale utile; instalaᘰii pentru producerea energiei electrice; cူile de comunicaᘰie; deschiderea, 
alinierea ᗰi lူrgirea strူzilor; sistemele de alimentare cu energie electricူ, telecomunicaᘰii, gaze, termoficare, apူ, 
canalizare; instalaᘰii pentru protecᘰia mediului; îndiguiri ᗰi regularizူri de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apူ ᗰi 
atenuarea viiturilor; derivaᘰii de debite pentru alimentူri cu apူ ᗰi pentru atenuarea viiturilor; staᘰii hidrometeorologice, 
seismice ᗰi sisteme de avertizare ᗰi prevenire a fenomenelor naturale periculoase ᗰi de combatere a eroziunii de adâncime; 
clူdirile ᗰi terenurile construcᘰiilor de locuinᘰe sociale ᗰi altor obiective sociale de învူᘰူmânt, sူnူtate, culturူ, sport, 
protecᘰie ᗰi asistenᘰူ socialူ, precum ᗰi de administraᘰie publicူ ᗰi pentru autoritူᘰile judecူtoreᗰti; salvarea, protejarea ᗰi 
punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor ᗰi siturilor istorice, precum ᗰi a parcurilor naᘰionale, rezervaᘰiilor naturale 
ᗰi a monumentelor naturii; prevenirea ᗰi înlူturarea urmူrilor dezastrelor naturale – cutremure, inundaᘰii, alunecူri de 
terenuri; apူrarea ᘰူrii, ordinea publicူ ᗰi siguranᘰa naᘰionalူ. (Legea 33/1994, O. MLPAT nr. 21/N/2000)

Parcajele – spaᘰii amenajate la sol sau în construcᘰii pentru staᘰionarea, respectiv pentru adူpostirea autovehiculelor pe 
diferite perioade de timp (G.M – 007 – 2000).

Parcela – suprafaᘰa de teren ale cူrei limite sunt sau nu materializate pe teren, proprietatea unuia sau mai multor 
proprietari, aparᘰinând domeniului public sau privat, ᗰi care are un numူr cadastral ce se înscrie în registrul de publicitate 
funciarူ. Împreunူ cu construcᘰiile sau amenajူrile executate pe suprafaᘰa sa, parcela reprezintူ un bun imobil (G.M – 007 
– 2000).

Parcelare – acᘰiunea urbanူ prin care o suprafaᘰူ de teren este divizatူ în loturi mai mici, destinate construirii sau altor 
tipuri de utilizare. De regulူ este legatူ de realizarea unor locuinᘰe individuale, de micူ înူlᘰime (Legea 350/2001).

Parcuri de activitူᘰi – categorie nouူ de zonူ de activitူᘰi purtူtoare de dezvoltare, legatူ de tehnologii avansate, 
conᘰinând, cercetare – dezvoltare (servicii pentru facilitarea aplicူrii inovaᘰiilor, pepiniere de intreprinderi), învူᘰူmânt
superior ᗰi formare profesionalူ, activitူᘰi productive din domenii de vârf cu servicii conexe, expoziᘰii, facilitူᘰi pentru angajaᘰi
ᗰi clienᘰi. Parcurile de activitူᘰi sunt situate pe autostrူzi sau pe arterele principale de circulaᘰie spre centrul oraᗰului ᗰi sunt 
localizate într-un cadru arhitectural-urbanistic ᗰi peisagistic de înaltူ calitate, urmူrindu-se asigurarea unui aspect atractiv ᗰi 
reprezentativ pentru prestigiul lor internaᘰional. Existူ o anumitူ profilare tematicူ a parcurilor de activitူᘰi pe urmူtoarele
categorii principale: parcuri ᗰtiinᘰifice /tehnologice /de cercetare, parcuri de servicii /afaceri, parcuri de culturူ /recreere, parc 
industrial, parc artizanal /manufacturier, parc de distribuᘰie, comerᘰ, servicii (UIAUIM, INCD-UP, IG, UD - Definirea Zonelor 
Urbane Purtူtoare de Dezvoltare în Teritoriu ca factor de anticipare ᗰi stimulare a ridicူrii calitူᘰii vieᘰii urbane prin 
restructurarea economicူ sectorialူ - Studiu în cadrul programului AMTRANS 2002).

Pastiᗰူ - lucrare literarူ, muzicalူ sau plasticူ, de obicei lipsitူ de originalitate ᗰi de valoare, în care autorul preia servil 
temele sau mijloacele de expresie ale unui mare creator; imitaᘰie, copie. (DEX, ed. 1998)

Profil stradal – în sensul prezentului regulament, profilul stradal este forma de organizare, dimensionare ᗰi amenajare a 
amprizei stradale, în secᘰiune transversalူ. 

PUZCP - plan urbanistic pentru zone construite protejate. Se elaboreazူ în conformitate cu reglementarea tehnicူ 
„Metodologie de elaborare ᗰi conᘰinutul-cadru al documentaᘰiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)”, 
aprobatူ prin Ordinul MTCT nr. 562/2003.

Racordul de canalizare – canalul de legူturူ situat între ultimul cူmin de vizitare de pe terenul abonatului ᗰi primul cူmin 
de primire din canalizarea publicူ (G.M – 007 – 2000).

Realiniere – operaᘰiune tehnicူ ᗰi juridicူ avînd ca scop lူrgirea amprizelor stradale ᗰi care constူ în retrasarea 
aliniamentului ᗰi trecerea în domeniul public a suprafeᘰelor necesare. Realinierile constituie obiectiv de utilitate publicူ.

Regim redus de înူlᘰime - (în sensul prezentului regulament) regim de înူlᘰime limitat la douူ niveluri supraterane. În 
unele unitူᘰi teritoriale de referinᘰူ se admit, suplimentar faᘰူ de cele douူ niveluri, un nivel retras sau o mansardူ. Pentru 
detalii se vor consulta prevederile Regulamentului local de urbanism. 

Regim mediu de înူlᘰime - (în sensul prezentului regulament) regim de înူlᘰime limitat la patru niveluri supraterane. În 
unele unitူᘰi teritoriale de referinᘰူ se admit, suplimentar faᘰူ de cele patru niveluri, un nivel retras sau o mansardူ. Pentru 
detalii se vor consulta prevederile Regulamentului local de urbanism. 

Regimul juridic al terenurilor – totalitatea prevederilor legale prin care se definesc drepturile ᗰi obligaᘰiile legate de 
deᘰinerea sau exploatarea terenurilor (Legea 350/2001).

Reparcelare – în sensul prezentului regulament reprezintူ operaᘰiunile care au ca rezultat o altူ împူrᘰire a mai multor
loturi de teren învecinat, loturile rezultante având destinaᘰii ᗰi/sau forme diferite decât erau acestea la momentul iniᘰial.
Reparcelarea se realizeazူ prin alipirea ᗰi dezlipirea mai multor parcele de teren învecinate, indiferent dacူ acestea sunt 
construite sau nu. Ea are drept scop realizarea unei mai bune împူrᘰiri a terenului în loturi construibile ᗰi asigurarea 
suprafeᘰelor necesare echipamentelor de folosinᘰူ comunူ ᗰi/sau obiectivelor de utilitate publicူ.

Reᘰeaua publicူ de alimentare cu apူ – ansamblul de lucrူri inginereᗰti, care asigurူ aprovizionarea cu apူ potabilူ ᗰi 
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industrialူ a localitူᘰilor, aparᘰine domeniului public ᗰi este exploatatူ de instituᘰii publice specializate (G.M – 007 – 2000).

Reᘰeaua publicူ de alimentare cu energie electricူ – ansamblul de lucrူri inginereᗰti, care asigurူ aprovizionarea cu 
energie electricူ din sistemul naᘰional a localitူᘰilor, aparᘰine domeniului public ᗰi este exploatatူ de instituᘰii publice 
specializate (G.M – 007 – 2000).

Reᘰeaua publicူ de canalizare – ansamblul de lucrူri inginereᗰti, care asigurူ evacuarea apelor uzate ᗰi meteorice de pe 
teritoriul localitူᘰii, aparᘰine domeniului public ᗰi este exploatatူ de instituᘰii publice specializate (G.M – 007 – 2000).

Riscurile naturale considerate în prezentul regulament sunt cele de naturူ hidrologicူ, hidrogeologicူ, geologicူ ᗰi 
geofizicူ (G.M – 007 – 2000).

Riscurile tehnologice industriale – fenomenele care pot interveni în activitူᘰile tehnologice din industrie la utilaje, 
echipamente ᗰi instalaᘰii industriale care prezintူ un potenᘰial ridicat privind declanᗰarea de incendii, explozii mari de 
suprafaᘰူ ᗰi în subteran, radiaᘰii, surpူri de teren, accidente chimice, avarierea gravူ a conductelor magistrale ᗰi urbane ᗰi 
alte dezastre care conduc la pierderea de vieᘰi omeneᗰti, mari pagube materiale, precum ᗰi la poluarea aerului, apei sau 
solului (G.M – 007 – 2000).

Riscurile tehnologice – factori generatori de accidente majore datorate activitူᘰilor umane (G.M – 007 – 2000).

Servitute de utilitate publicူ – sarcina impusူ asupra unui imobil pentru uzul ᗰi utilitatea unui imobil având un alt 
proprietar. Mူsura de protecᘰie a bunurilor imobile publice nu poate fi opusူ cererilor de autorizare decât dacူ este continuူ
în documentaᘰiile de urbanism aprobate (având drept consecinᘰူ o limitare administrativူ a dreptului de proprietate) (Legea 
350/2001).

Sistem de utilitူᘰi publice – ansamblul bunurilor mobile si imobile, dobândite potrivit legii, constând din terenuri, clူdiri, 
construcᘰii ᗰi instalaᘰii tehnologice, echipamente ᗰi dotူri funcᘰionale, specific unui serviciu de utilitူᘰi publice, prin ale cူrui 
exploatare ᗰi funcᘰionare se asigurူ furnizarea/prestarea serviciului (Legea51/2006).

Sistem urbanistic deschis – set de caracteristici urbanistice, cuprinzâînd regimul de construire, modul de ocupare a 
terenului, configuraᘰia volumetricူ a clူdirilor, forma ᗰi deminsiunile spaᘰiilor libere, organizarea acceselor etc, care defineᗰte 
un ansamblu unitar. Se referူ la ansamblurile de locuinᘰe colective proiectate ᗰi realizate înainte de 1990. 
Particularitူᘰile ansamblurilor realizate în sistem deschis (specific perioadei 1960 – 1975) sunt date de procentul moderat de 
ocupare al terenului ᗰi de dimensiunile relativ mari ale retragerilor faᘰူ de cူile de circulaᘰie ᗰi ale distanᘰelor dintre clူdiri. În 
comparaᘰie cu sistemul închis, ansamblurile prezintူ un procent semnificativ mai mare de suprafeᘰe destinate iniᘰial zonelor 
verzi ᗰi un sistem de organizare caracterizat prin continuitatea spaᘰiilor libere la nivel de ansamblu sau cartier. 

Sistem urbanistic închis – set de caracteristici urbanistice, cuprinzând regimul de construire, modul de ocupare a 
terenului, configuraᘰia volumetricူ a clူdirilor, forma ᗰi deminsiunile spaᘰiilor libere, organizarea acceselor etc, care defineᗰte 
un ansamblu unitar. Se referူ la ansamblurile de locuinᘰe colective proiectate ᗰi realizate înainte de 1990. 
Particularitူᘰile morfologice ale ansamblurilor realizate în sistem urbanistic închis (specific perioadei 1975 – 1989) sunt date 
de procentul ridicat de ocupare a terenului, de distanᘰele mai mici între clူdiri ᗰi de retragerile reduse sau chiar inexistente 
faᘰူ de cူile de comunicaᘰie. În comparaᘰie cu sistemul urbanistic deschis, ansamblurile prezintူ un procent semnificativ mai 
redus de spaᘰii verzi ᗰi de un sistem spaᘰial de organizare caracterizat prin formarea incintelor sau semincintelor si prin 
bordarea de cူtre clူdiri a spaᘰiului stradal.

Spaᘰii libere de folosinᘰူ comunူ – ansamblu de spaᘰii neocupate de construcᘰii, plantate ᗰi amenajate, destinate odihnei, 
recreerii ᗰi socializူrii, care deserveᗰte în primul rând locuitorii zonei sau parcelei. Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ pot 
include suprafeᘰe verzi, plantaᘰii, locuri de joacူ, terenuri de sport, oglinzi ᗰi cursuri de apူ, alei, scuaruri ᗰi piaᘰete pietonale, 
grူdini publice, parcuri.  Spaᘰiile libere de folosinᘰူ comunူ nu pot include grူdinile de folosinᘰူ privatူ aferente 
apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de depozitare a deᗰeurilor gospodူreᗰti. Spaᘰiile libere 
de folosinᘰူ comunူ se pot afla în proprietate publicူ sau privatူ.

Strategie de dezvoltare – direcᘰionarea globalူ sau pe domenii de activitate, pe termen scurt, mediu ᗰi lung, a acᘰiunilor
menite sူ determine dezvoltarea urbanူ (Legea 350/2001).

Strူzile – drumuri publice din interiorul localitူᘰilor indiferent de denumire (stradူ, cale, chei, splai, ᗰosea, alee, fundူturူ, 
uliᘰူ) (G.M – 007 – 2000).

Strူzile ᗰi artere pietonale – strူzi rezervate exclusiv circulaᘰiei pietonilor ᗰi ocazional accesului vehiculelor în scop utilitar -
servicii ᗰi intervenᘰie pentru parcelele din zonူ (G.M – 007 – 2000).

Structura urbanူ – modul de alcူtuire, de grupare sau de organizare a unei localitူᘰi ori a unei zone din aceasta, 
constituitူ istoric, funcᘰional ᗰi fizic (Legea 350/2001).

Subsol (prescurtat: S) – nivel construit al clူdirii având pardoseala situatူ sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurူtor
cu mai mult de jumူtate din înူlᘰimea liberူ. Subsolul se considerူ nivel subteran al construcᘰiei (dupူ: P118-99 Normativ 
de siguranᘰူ la foc a construcᘰiilor). 

Supantူ – planᗰeu intermediar plin, deschis pe una sau mai multe laturi faᘰူ de încူperea în care este dispus.(dupူ: P118-
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99 Normativ de siguranᘰူ la foc a construcᘰiilor)

Suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ (SCD) – suma suprafeᘰelor desfူᗰurate a tuturor planᗰeelor. Nu se iau în calculul 
suprafeᘰei construite desfူᗰurate: suprafaᘰa subsolurilor cu înူlᘰimea liberူ de pânူ la 1,80 m, suprafaᘰa subsolurilor cu 
destinaᘰie strictူ pentru gararea autovehiculelor, spaᘰiile tehnice sau spaᘰiile destinate protecᘰiei civile, suprafaᘰa balcoanelor, 
logiilor, teraselor deschise ᗰi neacoperite, teraselor ᗰi copertinelor necirculabile, precum ᗰi a podurilor neamenajabile, aleile 
de acces pietonal/carosabil din incintူ, sc rူile exterioare, trotuarele de protecᘰie (Legea 350/2001).

Suprafaᘰa construitူ (SC) – suprafaᘰa construitူ la nivelul solului, cu excepᘰia teraselor descoperite ale parterului care 
depူᗰesc planul faᘰadei, a platformelor, scူrilor de acces. Proiecᘰia la sol a balcoanelor a cူror cotူ de nivel este sub 3,00 
m de la nivelul solului amenajat ᗰi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaᘰa construitူ (Legea 350/2001).

Suprafaᘰa nivelului (SN) – (Aria nivelului) aria secᘰiunii orizontale a clူdirii la nivelul respectiv delimitatူ de conturul ei 
exterior. Suprafaᘰa nivelului se mူsoarူ la 1 m deasupra pardoselii finite. În suprafaᘰa nivelului se cuprind ᗰi ariile nivelurilor 
intermediare sau anexe interioare sau exterioare cum sunt:

• ariile teraselor teraselor circulabile pentru diferite funcᘰiuni;
• ariile balcoanelor interioare (în cazul teatrelor, cinematografelor, aulelor sau altor sူli similare);
• ariile subpantelor;
• ariile balcoanelor ᗰi logiilor;
• ariile porticelor de circulaᘰie ᗰi gangurilor de trecere dacူ acestea nu au înူlᘰimea mai mare decât a unui etaj, 

se considerူ aferente numai primului nivel deservit;
• aria încူperilor cu înူlᘰime liberူ mai mare de 1,80 m (de ex. Subsol, încူîerile motoarelor de ascensor, 

pompe etc. Pူrᘰi ieᗰite ᗰi închise pentru iluminatul subsolurilor, încူperi la mansarde etc;
• aria rampelor exterioare ᗰi a scူrilor de acces de la magazii, depozite etc;
• aria aferentူ lucarnelor în cazul mansardelor, dacူ h>1,8 m;

În aria nivelului nu se cuprind:
• copertinele cu suprafeᘰe mai mici de 4 mpᗰi adâncimea mai micူ de 2 m, profilele ornamentale ᗰi corniᗰele;
• învelitoarele, terasele necirculabile (rezultate din retragere) de peste nivelul imediat inferior;
• golurile mai mari de 4 mp, fiecare în parte, numai la curᘰi de luminူ ᗰi curᘰi englezeᗰti;
• rezalidurile cu aria mai micူ de 0,4 mp ᗰi niᗰele cu aria mai mare de 0,4 mp;
• treptele exterioare ᗰi terasele neacoperite;

La clူ dirile, cu excepᘰia locuinᘰelor, care au porᘰiuni cu numူr diferit de niveluri denivelate de înူlᘰimi egale sau diferite, 
deservite de o aceeaᗰi scarူ, numူrul de niveluri al casei scူrii se determinူ conform STAS 4908-85.  

ᗠurူ - construcᘰie anexူ pe lângူ o gospodူrie ruralူ, în care se adူpostesc vitele ᗰi se pူstreazူ diferite vehicule, unelte 
agricole etc. (Dicᘰionar explicativ al limbii române, 1998). Pentru zonele L1r, UTR Cartierul Turniᗰor ᗰi UTR Cartierul 
Guᗰteriᘰa, prezentul regulament permite construirea ᗰi utilizarea ᗰurilor atât pentru scopul descris mai sus, cât pentru alte 
activitူᘰi admise prin prezentul regulament. 

Teritoriu administrativ – suprafaᘰူ delimitatူ de lege, pe trepte de organizare administrativူ a teritoriului: naᘰional, 
judeᘰean ᗰi al unitူᘰilor administrativ-teritoriale (municipiu, oraᗰ, comunူ) (Legea 350/2001).

Teritoriu intravilan – totalitatea suprafeᘰelor construite ᗰi amenajate ale localitူᘰilor ce compun unitatea administrativ-
teritorialူ de bazူ, delimitate prin planul urbanistic general aprobat ᗰi în cadrul cူrora se poate autoriza execuᘰia de 
construcᘰii ᗰi amenaj rူi. De regulူ intravilanul se compune din mai multe trupuri (sate sau localitူᘰi suburbane 
componente)(Legea 350/2001).

Teritoriu extravilan – suprafaᘰa cuprinsူ între limita administrativ-teritorialူ a unitူᘰii de bazူ (municipiu, oraᗰ, comunူ) ᗰi 
limita teritoriului intravilan (Legea 350/2001).

Zonူ construitူ protejatူ (ZCP) - teritoriu delimitat geografic, in cuprinsul caruia se afla elemente sau ansambluri ale
patrimoniului cultural cu valoare deosebita. ZCP sunt insituite pentru salvarea, protejarea si punerea in valoare a 
patrimoniului construit, cu valoare istorica, culturala sau memorialistica deosebita (Legea 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii).

Zona funcᘰionalူ – parte din teritoriul unei localitူᘰi în care, prin documentaᘰiile de amenajare a teritoriului ᗰi de urbanism, 
se determinူ funcᘰiunea dominantူ existentူ ᗰi viitoare. Zona funcᘰionalူ poate rezulta din mai multe pူrᘰi cu aceeaᗰi
funcᘰiune dominantူ (zona de locuit, zona activitူᘰilor industriale, zona spaᘰiilor verzi etc.). Zonificarea funcᘰionalူ este 
acᘰiunea împူrᘰirii teritoriului în zone funcᘰionale (Legea 350/2001).

Zona de protecᘰie – suprafeᘰe în jurul sau în preajma unor surse de nocivitate, care impun protecᘰia zonelor învecinate 
(staᘰii de epurare, platforme pentru depozitarea controlatူ a deᗰeurilor, puᘰuri seci, cimitire, noxe industriale, circulaᘰie
intensူ etc.)(Legea 350/2001).

Zona de protecᘰie a infrastructurii feroviare cuprinde terenurile limtrofe, situate de o parte ᗰi de alta a axei cူii ferate, 
indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa cူii ferate, precum ᗰi terenurile destinate sau care servesc sub 
orice formူ funcᘰionူrii acesteia (G.M – 007 – 2000). 

Zona de siguranᘰူ a infrastructurii feroviare cuprinde fâᗰiile de teren în limitူ de 20 m fiecare, situate de o parte ᗰi de alta a 
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axei cူii ferate, necesare pentru amplasarea instalaᘰiilor de semnalizare ᗰi de siguranᘰူ a circulaᘰiei ᗰi a celorlalte instalaᘰii 
de conducere operativူ a circulaᘰiei trenurilor, precum ᗰi a instalaᘰiilor ᗰi lucrူrilor de protecᘰie a mediului (G.M – 007 –
2000).

Zona de protecᘰie a monumentelor istorice – zona delimitatူ ᗰi instituitူ pentru fiecare monument istoric prin care se 
asigurူ conservarea integratူ a monumentelor istorice ᗰi a cadrului sူu construit sau natural. (Legea 422 /2001).
Zona de protecᘰie a monumentului istoric se stabileᗰte, pânူ la elaborarea studiilor de specialitate, “[...] de 100 metri în 
municipii ᗰi oraᗰe, de 200 metri în comune ᗰi de 500 metri în afara localitူᘰilor. (2) Distanᘰele sunt mူsurate de la limita 
exterioarူ a terenurilor aferente monumentelor istorice [...]” (Legea 5/2000)

Zonူ de risc natural – areal delimitat geografic, în interiorul cူruia existူ un potenᘰial de producere a unor fenomene 
naturale distructive care pot afecta populaᘰia, activitူᘰile umane, mediul natural si cel construit ᗰi pot produce pagube ᗰi 
victime umane (Legea 350/2001).

Zonele de protecᘰie sanitarူ cu regim sever ale captူrilor de apူ din surse de suprafaᘰူ ᗰi subterane, se instituie în 
funcᘰie de condiᘰiile locale, astfel încât sူ fie redusူ la minimum posibilitatea de înrူutူᘰire a calitူᘰii apei la locul de prizူ. 
Pentru captူrile din râuri, zona de protecᘰie cu regim sever se determinူ în funcᘰie de caracteristicile locale ale albiei. 
Dimensiunea maximူ a acesteia va fi de 100 m pentru direcᘰia amonte, 25 m pe direcᘰia aval de prizူ ᗰi 25 m lateral de o 
parte ᗰi de alta a prizei (H.G.R. nr. 101/1997).

Zonele de siguranᘰူ ale terenurilor de aeronauticူ – zonele de pe terenurile de aeronauticူ civilူ ᗰi din jurul acestora, 
pentru realizarea securitူᘰii decolူrilor ᗰi aterizူrii aeronavelor ᗰi pentru asigurarea bunei folosiri a amenajူrilor, 
construcᘰiilor ᗰi instalaᘰiilor aferente de pe teritoriu. Zonele de siguranᘰူ cuprind:

- zona benzii de zbor, care include pista de decolare - aterizare ᗰi zonele laterale ale acesteia,
- prelungirile de oprire ᗰi prelungirile degajate, sau în cazul heliporturilor, aria de decolare - aterizare;
- zonele culoarelor aeriene de acces;
- zonele de tranziᘰie;
- zonူ de limitare orizontalူ;
- zona conicူ;
- zona conicူ exterioarူ (G.M – 007 – 2000).

Zonele de siguranᘰူ – suprafeᘰe de teren situate de o parte ᗰi de alta a amprizei drumului, destinate exclusiv pentru 
semnalizarea rutierူ, pentru plantaᘰie rutierူ sau alte scopuri legate de întreᘰinerea ᗰi exploatarea drumului ori pentru 
protecᘰia proprietူᘰilor situate în vecinူtatea drumului (G.M – 007 – 2000).

Zonူ de urbanizare – zonူ de terenuri agricole destinatူ extinderii oraᗰului prin viabilizare ᗰi ocupare cu funcᘰiuni urbane. 

Unitate teritorialူ de referinᘰူ (UTR) – subdiviziune urbanisticူ a teritoriului unitူᘰii administrativ-teritoriale de bazူ, 
constituitူ pe criterii urbanistice similare sau omogene, având drept scop pူstrarea, refacerea sau dezvoltarea teritoriului în 
concordanᘰူ cu tradiᘰiile, valorile sau aspiraᘰiile comunitူᘰii la un moment dat ᗰi necesarူ pentru: agregarea pe suprafeᘰe
mici a indicatorilor de populaᘰie ᗰi de construire, determinarea caracteristicilor urbanistice, stabilirea indicatorilor urbanistici, 
reglementarea urbanisticူ omogenူ. UTR, având de regulူ suprafaᘰa de 1-20 ha ᗰi în mod excepᘰional pânူ la 100 ha, se 
delimiteazူ pe limitele de proprietate, în funcᘰie de unele dintre urmူtoarele caracteristici, dupူ caz: 
- relief ᗰi peisaj cu caracteristici similare; 
- evoluᘰie istoricူ unitarူ într-o anumitူ perioadူ; 
- populaᘰie cu structurူ omogenူ; 
- sistem parcelar ᗰi mod de construire omogene; 
- folosinᘰe de aceeaᗰi naturူ ale terenurilor ᗰi construcᘰiilor; 
- regim juridic al imobilelor similar; reglementari urbanistice omogene referitoare la destinaᘰia terenurilor ᗰi la indicii 
urbanistici (Legea 350/2001). 

Utilitူᘰi publice (Sistem de utilitူᘰi publice) – ansamblul bunurilor mobile si imobile, dobândite potrivit legii, constând din 
terenuri, clူdiri, construcᘰii ᗰi instalaᘰii tehnologice, echipamente ᗰi dotူri funcᘰionale, specific unui serviciu de utilitူᘰi publice, 
prin ale cူrui exploatare ᗰi funcᘰionare se asigurူ furnizarea/prestarea serviciului. Utilitူᘰile publice cuprind:

a) alimentarea cu apူ; 
b) canalizarea ᗰi epurarea apelor uzate; 
c) colectarea, canalizarea ᗰi evacuarea apelor pluviale; 
d) producᘰia, transportul, distribuᘰia ᗰi furnizarea de energie termicူ în sistem centralizat; 
e) salubrizarea localitူᘰilor; 
f) iluminatul public; 
g) administrarea domeniului public ᗰi privat al unitူᘰilor administrativ-teritoriale, precum ᗰi altele asemenea; 
h) transportul public local
i) ᗰedinᘰa publicူ - ᗰedinᘰူ desfူᗰuratူ în cadrul autoritူᘰilor administraᘰiei publice ᗰi la care are acces orice 
persoanူ interesatူ.  (Legea51/2006).
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Anexa nr. 4

Schemူ de ilustrare a etapelor operaᘰiunilor de parcelare/reparcelare ᗰi viabilizare
(I-IV) pentru zone de locuinᘰe



PUG Sibiu Regulament local de urbanism 420



421 Regulament local de urbanism PUG Sibiu



PUG Sibiu Regulament local de urbanism 422



423 Regulament local de urbanism PUG Sibiu

Anexa nr. 5

Lista imobilelor propuse pentru clasare ca monument
cf. Studiul de fundamentare PUG Sibiu 2009 privind zone protejate cu materializare semnificativူ a valorii 
culturale, elaborator SC A.PLAN SRL Sibiu

Nr. 
crt.

Denumire Adresa ZCP

1. Hala de bobinaj a Uzinei Electrice Str. Uzinei nr. 1 (în spatele 
blocurilor de la nr. 3 ᗰi 3A)

2. Ansamblul Grupului ᗠcolar de Construcᘰii ᗰi 
Arhitecturူ „Carol I”

Str. Pedagogilor nr. 7

3. Ansamblul reᗰedinᘰei mitropolitului ortodox B-dul Victoriei nr. 38
4. Pavilionul principal al spitalului vechi (spitalul 

orူᗰenesc Franz-Josef), în cadrul Spitalului Clinic 
Judeᘰean 

B-dul Corneliu Coposu nr.2-
4

5. Ansamblul Spitalului Militar de Urgenᘰူ B-dul Victoriei nr. 46
6. Clူdirile vechi ale Arsenalului B-dul Victoriei nr. 48
7. Popota ᗰi cazarma ofiᘰerilor ᗰcolii de cadeᘰi de 

infanterie, astူzi locuinᘰe private ale ofiᘰerilor
str. Avrig f.n. (între str. 
Cristian ᗰi bd. Victoriei)

8. Atelierele fabricii de maᗰini Rieger, inclusiv
(porᘰiuni de) corpuri mai recente

Str. Cibinului, Tg Fânului 
(incinta fabricii 
Independenᘰa)

9. Ansamblul Cazူrmii de Artilerie ᗰi ᗠcoala de Cadeᘰi 
(corpurile de la strada)

Calea Dumbrူvii nr. 28-32

10. Cazarma de vânူtori, actuala Facultate de Drept a
Universitူᘰii „Simion Bူrnuᘰiu”

Calea Dumbrူvii nr. 34

11. ᗠcoala de Cadeᘰi de Infanterie, actuala ᗠcoalူ de 
Aplicaᘰie pentru Artilerie Terestrူ si Artilerie 
Antiaerianူ “Ioan Vodူ”

Str. Avrig nr. 2-4

12. Blocuri de locuinᘰe (trei unitူᘰi) Calea Cisnူdiei nr. 9,15, 17
13. Blocul turn orientat cူtre intersecᘰia str. Gen. V. 

Milea cu Calea Dumbrူvii
Str. Gen. Vasile Milea nr.1

14. Ansamblul clူdirilor Academiei Naᘰionale a Trupelor 
de uscat  “Nicolae Balcescu” – fostul manej, actuala 
salူ de sport cu acces din str. ᗠtefan cel Mare, cele 
douူ clူdiri similare din colᘰul estic al ansamblului, 
fostူ clူdire principalူ a unitူᘰii de cavalerie, 
aliniatူ la bd. G-ral Vasile Milea ᗰi clူdirea izolatူ a 
fostului comandament, aliniatူ la bd. G-ral Vasile 
Milea

Str. Revoluᘰiei nr.3-5

15. Atelierele de intreᘰinere al depoului de locomotive, 
inclusiv platforma turnantူ

Depoul CFR Sibiu

16. Ansamblul spitalului de neuropsihiatrie nr. 3 „Dr. 
Dumitru Bagdazar”

str. Dr. D-tru Bagdazar nr. 
14

17. Corpul de birouri orientat spre intersecᘰia dintre 
Calea Guᗰteriᘰei ᗰi str. Lazaret din cadrul 
Ansamblului Industrial Balanᘰa

Calea Guᗰteriᘰei nr. 21-23

18 Biserica ortodoxူ (fosta Capelူ unitူ) Calea Guᗰteriᘰei, la 
intersecᘰia cu str. Treboniu 
Laurian

19 Monumente funerare, Cimitirul central se vor identifica pe baza 
unui studiu istoric 

-
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De asemenea, sunt propuse spre clasare clူdirile din lista de propuneri a PUG 1999 care nu au fost clasate 
pânူ la data aprobူrii prezentului regulament:

ORAᗠUL DE SUS

Nr. 
crt.

Strada ᗰi numူrul casei

1 str. Arhivelor nr. 3

2 str. Bastionului nr. 2

3 str. Bastionului nr. 4

4 str. Nicolae Bူlcescu nr. 4

5 str. Nicolae Bူlcescu nr. 6

6 str. Bူrbierilor nr. 2

7 str. Centumvirilor nr. 2

8 str. Centumvirilor nr. 7

9 str. Centumvirilor nr. 12

10 str. Centumvirilor nr. 13

11 str. Cetူᘰii nr. 1

12 str. Filarmonicii nr. 2

13 str. Filarmonicii nr. 8

14 str. Filarmonicii nr. 14

15 str. Filarmonicii nr. 23

16 str. Avram Iancu nr. 22

17 str. Avram Iancu nr. 23

18 str. Avram Iancu nr. 24

19 str. Avram Iancu nr. 27

20 str. Papiu Ilarian nr. 8

21 str. Papiu Ilarian nr. 9

22 str. Papiu Ilarian nr. 16

23 str. Gheorghe Lazူr nr. 1

24 str. G-ral Magheru nr. 5

25 str. G-ral Magheru nr. 7

26 str. G-ral Magheru nr. 15

27 str. G-ral Magheru nr. 16

28 str. G-ral Magheru nr. 18

29 str. G-ral Magheru nr. 26

30 str. G-ral Magheru nr. 30

31 str. Mitropoliei nr. 4

32 str. Mitropoliei nr. 6

33 str. Mitropoliei nr. 8

34 str. Mitropoliei nr. 12

35 str. Mitropoliei nr. 14

36 str. Mitropoliei nr. 16
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37 str. Mitropoliei nr. 26

38 str. Mitropoliei nr. 28

39 str. Mitropoliei nr. 30

40 str. Mitropoliei nr. 31

41 str. Mitropoliei nr. 32

42 str. Mitropoliei nr. 35

43 str. Timotei Popovici nr. 3

44 str. Timotei Popovici nr. 5

45 str. Timotei Popovici nr. 7

46 str. Timotei Popovici nr. 13

47 str. Friedrich Schiller nr. 1

48 str. Friedrich Schiller nr. 2

49 str. Friedrich Schiller nr. 4

50 str. ᗠelarilor nr. 1

51 str. ᗠelarilor nr. 8

52 str. ᗠelarilor nr. 9

53 str. ᗠelarilor nr. 10

54 str. Telefoanelor nr. 5

55 str. Tipografilor nr. 10

56 str. Tipografilor nr. 12

57 str. Tipografilor nr. 19

58 str. Tribunei nr. 6

59 str. Tribunei nr. 15

60 str. Tribunei nr. 17

61 str. Tribunei nr. 24

62 str. Tribunei nr. 25

63 str. Tribunei nr. 29

64 str. Tribunei nr. 32

65 Piaᘰa Unirii nr. 1

66 str. Xenopol nr. 11

67 str. Xenopol nr. 25

68 str. Xenopol nr. 36

ORAᗠUL DE JOS

69 str. Cojocarilor nr. 13

70 str. Faurului nr. 8

71 str. Faurului nr. 10

72 str. Faurului nr. 15

73 str. Faurului nr. 17

74 str. Faurului nr. 18

75 str. Felinarului nr. 14
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76 str. Konrad Haas nr. 2

77 str. Konrad Haas nr. 16

78 str. Konrad Haas nr. 18

79 str. Konrad Haas nr. 20

80 str. G-ral Magheru nr. 40

81 str. G-ral Magheru nr. 46

82 str. 9 Mai nr. 2

83 str. 9 Mai nr. 4

84 str. 9 Mai nr. 10

85 str. 9 Mai nr. 31

86 str. 9 Mai nr. 34

87 str. 9 Mai nr. 48

88 str. Mူsarilor nr. 9

89 str. Mူsarilor nr. 13

90 str. Mူsarilor nr. 15

91 str. Moᗰ Ion Roatူ nr. 15

92 str. Movilei nr. 10

93 str. Movilei nr. 13

94 str. Movilei nr. 14

95 str. Nouူ nr. 24

96 str. Nouူ nr. 29

97 str. Nouူ nr. 55

98 str. Ocnei nr. 9

99 str. Ocnei nr. 20

100 str. Ocnei nr. 21

101 str. Ocnei nr. 27

102 str. Pielarilor nr. 9

103 str. Pielarilor nr. 11

104 str. Plopilor nr. 5

105 str. Rimski Korsakov nr. 5

106 str. Rimski Korsakov nr. 6

107 str. Rimski Korsakov nr. 7

108 str. Rimski Korsakov nr. 9

109 str. Târgu Peᗰtelui nr. 2

110 str. Târgu Peᗰtelui nr. 11

111 str. Târgu Peᗰtelui nr. 19

112 str. Târgu Vinului nr. 4

113 str. Târgu Vinului nr. 8

114 str. Târgu Vinului nr. 10

115 str. Târgu Vinului nr. 12
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116 str. Turnului nr. 9

117 str. Turnului nr. 13

118 str. Turnului nr. 17

119 str. Turnului nr. 19

120 str. V. Tordူᗰianu nr. 8

121 str. V. Tordူᗰianu nr. 10

123 str. Valea Mare 

EXTRAMUROS

12 str. Constantin Noica nr. 20

16 str. Andrei ᗠaguna nr. 2

17 str. Andrei ᗠaguna nr. 6

18 str. Andrei ᗠaguna nr. 8

19 str. Andrei ᗠaguna nr. 10

21 B-dul Victoriei nr. 6

23 B-dul Victoriei nr. 12
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Anexa nr. 6

Organizarea profilelor stradale - secᘰiuni caracteristice
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Anexa nr. 7

Secᘰiuni caracteristice pentru parcaje colective de cartier cu douူ niveluri, dintre care unul semiîngropat


