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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. 



PUG Sibiu Regulament local de urbanism 26

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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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.

Ioan Brad
Highlight
Propun revizuirea intregului capitol pentru stabilirea unui necesar de parcaje realist.



PUG Sibiu Regulament local de urbanism 408

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

Ioan Brad
Highlight
Propun revizuirea termenilor subliniati si introducerea unor definitii precum coama, cornisa, atic, pateu urban  (insula).



PUG Sibiu Regulament local de urbanism 412

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).




