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1.2 Obiectul PUG

Conform Legii 350/2001, cu completarile si modificarile ulterioare:

(1) Planul urbanistic general are atât caracter director, cât ᗰi de reglementare ᗰi reprezintူ principalul instrument 
de planificare operaᘰionalူ, constituind baza legalူ pentru realizarea programelor ᗰi acᘰiunilor de dezvoltare. 
Fiecare unitate administrativ-teritorialူ are obligaᘰia sူ îᗰi întocmeascူ ᗰi sူ îᗰi aprobe Planul urbanistic 
general, care se actualizeazူ periodic la cel mult 10 ani.

(2) Planul urbanistic general cuprinde reglementူri pe termen scurt, la nivelul întregii unitူᘰi administrativ-
teritoriale de bazူ, cu privire la: 

a) stabilirea ᗰi delimitarea teritoriului intravilan în relaᘰie cu teritoriul administrativ al localitူᘰii;
b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
c) zonificarea funcᘰionalူ în corelaᘰie cu organizarea reᘰelei de circulaᘰie;
d) delimitarea zonelor afectate de servituᘰi publice;
e) modernizarea ᗰi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
f) stabilirea zonelor protejate ᗰi de protecᘰie a monumentelor istorice ᗰi a siturilor arheologice 
reperate;
f1) zonele care au instituite un regim special de protecᘰie prevူzut în legislaᘰia în vigoare;
g) formele de proprietate ᗰi circulaᘰia juridicူ a terenurilor;
h) precizarea condiᘰiilor de amplasare ᗰi conformare a volumelor construite, amenajate ᗰi 
plantate.
i) zonele de risc natural delimitate ᗰi declarate astfel, conform legii, precum ᗰi la mူsurile 
specifice privind prevenirea ᗰi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor ᗰi realizarea construcᘰiilor 
în aceste zone.
j) zone de risc datorate unor depozitူri istorice de deᗰeuri.

(3) Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu ᗰi lung cu privire la:
a) evoluᘰia în perspectivူ a localitူᘰii;
b) direcᘰiile de dezvoltare funcᘰionalူ în teritoriu;
c) traseele coridoarelor de circulaᘰie ᗰi de echipare prevူzute în planurile de amenajare a 
teritoriului naᘰional, zonal ᗰi judeᘰean;
d) zonele de risc natural delimitate ᗰi declarate astfel, conform legii, precum ᗰi la mူsurile 
specifice privind prevenirea ᗰi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor ᗰi realizarea construcᘰiilor 
în aceste zone.
e) lista principalelor proiecte de dezvoltare ᗰi restructurare; 
f) stabilirea ᗰi delimitarea zonelor cu interdicᘰie temporarူ ᗰi definitivူ de construire; 
g) delimitarea zonelor în care se preconizeazူ operaᘰiuni urbanistice de regenerare urbanူ.

Conform temei de proiectare PUG, emisူ de cူtre Primူria Municipiului Sibiu:

“Dezvoltarea durabilူ ca ᗰi concept fundamental capabil sူ satisfacူ exigenᘰele contemporane de naturူ 
economiူ, socialူ, culturalူ ᗰi ecologicူ, precum ᗰi pe acelea ale unei culturi urbane inexistente pânူ acum în 
vechile planuri urbanistice, solicitူ elaborarea unui nou Plan Urbanistic General al Municipiului Sibiu, pe o bazူ 
de analizူ a situaᘰiei existente cu mult mai complexူ, care face inutilူ o simplူ reactualizare a vechiului PUG 
Sibiu 1999.
0 nouူ strategie urbanisticူ care sူ fundamenteze dezvoltarea durabilူ a Municipiului Sibiu în perioada 2009 -
2019 este cerutူ ᗰi de calitatea de Capitalူ Culturalူ Europeanူ 2007 a oraᗰului, aflatူ în plinူ desfူᗰurare la 
data elaborူrii prezentului caiet de sarcini - teme de proiectare - precum ᗰi de candidatura Sibiului la includerea 
pe lista patrimoniului mondial UNESCO.”
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1.3 Surse documentare

Documentaᘰii de amenajare a teritoriului

■ Planul de amenajare a teritoriului judeᘰean Sibiu, elaborator Urbanproiect Bucureᗰti, 2006

■ Planul de amenajare al teritoriului zonal, Zona periurbanူ Sibiu, elaborator Urbanproiect Bucureᗰti, 2005

Documente strategice ale dezvoltူrii locale

■ „Program urban de acᘰiune 2001-2004”, elaborator Proiectul de Cooperare Româno-German „Reabilitarea 
Centrului Istoric Sibiu/ Hermannstadt, 2001

■ „Ghidul de dezvoltare Sibiu”, elaboratori Primူria Municpiului Sibiu, Centrul Teritorial de Formare Continuူ 
pentru Administraᘰia Publicူ Localူ Sibiu, 2004 

■ „Planul Local de Dezvoltare Durabilူ pentru Sibiu / Agenda 21”, elaborator Primူria Municipiului Sibiu, 2004 

Lista studiilor de fundamentare pentru PUG Sibiu 2009 sau a documentaᘰiilor de interes urbanistic, 
elaborate anterior PUG:

■ “Studiu de fundamentare pentru PUG al municipiului Sibiu. Strategia de dezvoltare durabilူ a întregului oraᗰ”, 
elaborator: SC Planwerk SRL, Cluj, 2004

■ “Masterplan de transport”, elaborator: WSP Group România, Bucureᗰti, 2007

■ „Zone protejate, zone istorice, zone peisagere ᗰi zone de risc natural Sibiu”, Studiu de fundamentare PUG 
nefinalizat, elaborator: arh. Ioan Bucur, Sibiu, 2006

■ “Studiu pentru includerea Centrului Istoric în patrimoniul UNESCO”, elaborator: Paul Niedermaier, Sibiu, 2007

Lista studiilor de fundamentare pentru PUG Sibiu 2009, elaborate concomitent cu PUG:

■ “Studiu de fundamentare în domeniul mediului al Planului Urbanistic General al Municipiului Sibiu 2009” 
elaborator: Centrul de Cercetူri de Ecologie Aplicatူ, Facultatea de ᗠtiinᘰe, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, 
director proiect conf. dr. Corneliu Bucᗰa

■ “Problematica demografica si sociala. Studiu de fundamentare PUG Sibiu 2009”, elaborator: Conf. dr. Rudolf 
Poledna, prof. dr. Traian Rotariu (proiectare demografica), masterand Mircea Troc (asistent documentare), 
Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca

■ “Studiu de fundamentare pentru pentru determinarea zonelor protejate cu materializare semnificativူ a valorii 
culturale”, elaborator: S.C. A.PLAN S.R.L. Sibiu, arh. Lucian Alexandru Gူvozdea

Sintezele studiilor de fundamentare, elaborate de autorii acestora, sunt integrate în capitolele memoriului PUG 
referitoare la domeniile pe care le trateazူ.
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Capitolul 2.
STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTဠRII
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2.1 Date de sintezူ

Suprafaᘰa totalူ a teritoriului administrativ: 11.884 ha (mun. Sibiu) + 296 ha (localitatea componenta Pူltiniᗰ)

Suprafaᘰa totalူ agricolူ: 6.158 ha

Suprafaᘰa teritoriului intravilan existent: 4.201 ha

Profil predominant: industrie, servicii, turism 

Numူr locuitori: 151.967 (2007)

Densitate brutူ a locuitorilor: 36,1 loc/ha

Densitate netူ a locuitorilor (raportatူ la zonele de locuinᘰe): 129 loc/ha

Numူr gospodူrii: 54.282

Numူr locuinᘰe: 57.628

Suprafaᘰa locuibilူ totalူ: 2.220.314 (locuinᘰe permanente)

Indice de locuibilitate: 14,8 mp/loc

Lungimea totalူ a strူzilor: 18,2 km (artere cat. II)

Lungime reᘰele alimentare cu apူ:  322 km

Lungime reᘰele canalizare:  315 km

Lungime reᘰele electrice:  260 km LES ᗰi 75 km LEA

Lungime reᘰele gaze naturale: informaᘰie necunoscutူ

Numူr abonaᘰi telefonici: informaᘰie necunoscutူ

Suprafaᘰa teritoriului intravilan propus: 5121 ha

Creᗰterea suprafeᘰei în intravilan: 920 ha

Densitatea brutူ propusူ a locuitorilor: 29,6 loc/ha 

Densitatea netူ propusူ a locuitorilor: 89,2 loc/ha
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2.2 Analiza situaᘰiei existente

În cadrul analizei diferitelor sectoare ale dezvoltူrii urbane, sunt evidenᘰiate disfuncᘰionalitူᘰile.

2.2.1. LOCUIRE

Aspecte favorabile 

▪ densitate a locuirii relativ echilibratူ, la nivel de ansamblu;
▪ calitate a vieᘰii (mediul rezidenᘰial) peste media naᘰionalူ (relaᘰia locuire-dotူri, niveluri de poluare, 
infracᘰionalitate);
▪ existenᘰa unor suprafeᘰe vacante sau restructurabile în zona centralူ, capabile sူ acomodeze un mixaj 
echilibrat locuire+servicii;
▪ piaᘰူ imobiliarူ cu dinamicူ echilibratူ (nu existူ crizူ de locuinᘰe, nu existူ supraofertူ);
▪ tendinᘰူ de creᗰtere a cererii de locuinᘰe pe fondul dezvoltူrii economice ᗰi a creᗰterii veniturilor (creᗰtere a 
cuantumului spaᘰiului locativ care revine unui membru al familiei);
▪ mixaj social ridicat la nivelul cartierelor;
▪ pondere redusူ a locuirii precare;
▪ existenᘰa unor cartiere rezidenᘰiale cu caracter de model calitativ;
▪ varietate tipologicူ, ofertူ diversificatူ de tipuri de locuinᘰe.

Aspecte nefavorabile 

▪ calitate slabူ a mediului rezidenᘰial din cartierele de locuire colectivူ;
▪ zone de locuinᘰe supradensificate ᗰi în curs de densificare, cu deficit de dotူri (Vasile Aaron, parᘰial Hipodrom);
▪ cartiere izolate faᘰူ de zona centralူ a oraᗰului (Lazaret, Balanᘰa, ᘠiglari, Turniᗰor, Broscူrie, Guᗰteriᘰa);
▪ cartiere tradiᘰionale cu deficit de reᘰele edilitare (Turniᗰor);
▪ dezvoltူri imobiliare necontrolate cu deficit de dotူri ᗰi infrastructurူ (ᗠtrand 2, malul sudic al Vူii Sူpunului 
pe teritoriul ᗠelimbူr);
▪ efecte perturbatoare rezultate din alူturarea unor concentrူri de industrie ᗰi cartiere de locuinᘰe (zona IPAS-
COMPA);
▪ tendinᘰူ demograficူ negativူ.
.

2.2.2. RELAᘠII ÎN TERITORIU 

Aspecte favorabile 

▪ reᘰea de localitူᘰi bine dezvoltatူ în zona periurbanူ; 
▪ elemente de infrastructurူ de importanᘰူ regionalူ realizate sau aflate în curs de realizare (rampa de deᗰeuri 
Cristian, aeroport, tren orbital, zonူ spitaliceascူ, autostrada);
▪ potenᘰial turistic semnificativ în oraᗰ ᗰi în împrejurimi.

Aspecte nefavorabile 

▪ dezvoltare necorelatူ în teritoriu, lipsa unei strategii coordonatoare;
▪ relaᘰie concurenᘰialူ cu ᗠelimbူr, dezavantajoasူ pentru Sibiu;
▪ concentrarea populaᘰiei oraᗰului pe limita sudicူ a teritori ului administrativ (Hipodrom I-IV ᗰi Vasile Aaron), 
fူrူ rezerve de teren pentru satisfacerea necesarului de dotူri ᗰi spaᘰii verzi, duce la dependenᘰa oraᗰului faᘰူ 
de comuna ᗠelimbူr; 
▪ potenᘰiale naturale ᗰi de patrimoniu ameninᘰate sau nevalorificate (habitate naturale valoroase, peisaj cultural 
Guᗰteriᘰa, Pူltiniᗰ);
▪ blocaje administrative în dezvoltarea localitူᘰii Pူltiniᗰ.

2.2.3. DEZVOLTAREA ZONEI INTRAVILAN

Aspecte favorabile 

▪ densitate medie a populaᘰiei apropiatူ de media urbanူ europeanူ (37,6 loc./ha, 2007);
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▪ rezerve importante de teren liber în intravilan (aprox. 690 ha);
▪ accesibilitate crescutူ a terenurilor de la periferia nord- esticူ ᗰi nord-vesticူ odatူ cu realizarea centurii 
ocolitoare (autostrူzii);
▪ prezenᘰa pe teritoriul administrativ al municipiului a unor zone naturale valoroase, incluzînd habitate rare ᗰi 
elemente de peisaj natural ᗰi antropic cu important potenᘰial ecologic ᗰi turistic.

Aspecte nefavorabile 

▪ tendinᘰူ negativူ de evoluᘰie demograficူ, de unde descreᗰterea previzibilူ a cererii de terenuri;
▪ tendinᘰူ de îmbူtrînire a populaᘰiei;
▪ dinamicူ descrescူtoare a pieᘰei imobiliare pentru urmူtorii 10 ani, de unde descreᗰterea previzibilူ a cererii 
pentru terenuri; 
▪ concurenᘰa pe piaᘰa locaᘰiilor de investiᘰii reprezentatူ de comunele limitrofe ᗰi de polii urbani din judeᘰele 
învecinate (Braᗰov, Cluj, Tîrgu Mureᗰ); 
▪ proporᘰie redusူ de terenuri dezvoltabile aflate în propri etate publicူ;
▪ accesibilitate dificilူ a rezervelor de teren liber din intravilan (Lunca Mူcelarilor, malul nordic al Cibinului în 
dreptul strူzii Viitorului); 
▪ accesibilitate dificilူ a zonei de extindere Calea ᗠurii Mici - Tractorului - ᘠiglari (lipsa travesူrilor CF); 
▪ bariera constituitူ de centura ocolitoare în cadrul Teritoriului Administrativ;
▪ lipsa rezervelor de teren pe limita sudicူ a Teritoriului Administrativ (Hipodrom-Vasile Aaron);
▪ existenᘰa terenurilor construite dar subutilizate în intravilan (aprox. 200 ha);
▪ absenᘰa nucleelor de tip subcentru capabile sူ genereze ᗰi sူ susᘰinူ dezvoltူri de tip intensiv la periferie ᗰi în 
actualul extravilan.

2.2.4. PROFIL ECONOMIC

Aspecte favorabile 

▪ ᗰomaj redus, pondere redusူ a sူrူciei;
▪ dinamicူ investiᘰionalူ pozitivူ, în mod special în sectorul industrial, transporturi ᗰi turism;
▪ patrimoniu cultural ᗰi natural valoros, în oraᗰ ᗰi în împrejurimi;
▪ infrastructurူ de transport modernူ sau în curs de modernizare (aeroport, autostradူ, CF, proiectul ptr. tren 
orbital), poziᘰie geograficူ centralူ la întretူierea mai multor coridoare de transport;
▪ infrastructurူ educaᘰionalူ de calitate, creᗰtere masivူ a numူrului de studenᘰi (pînူ la 25%);
▪ existenᘰa rezervelor de suprafeᘰe în interiorul oraᗰului sub forma fostelor platforme industriale; 
▪ capital de renume internaᘰional obᘰinut în urma momentului CCE 2007.

Aspecte nefavorabile 

▪ infrastructurူ insuficient dezvoltatူ pentru servicii ( sector financiar, afaceri, comunicare, comerᘰ, turism); 
▪ pondere ridicatူ a salariaᘰilor în industria prelucrူtoare (43%), comparativ cu media europeanူ;
▪ tendinᘰူ negativူ de evoluᘰie demograficူ;
▪ tendinᘰူ de descreᗰtere a populaᘰiei active prin îmbူtrînire;
▪ scူdere semnificativူ a numူrului de salariaᘰi din administraᘰie, învူᘰူmînt, sူnူtate; 
▪ concurenᘰူ crescîndူ pe piaᘰa locaᘰiilor de investiᘰii din partea altor centre urbane (Braᗰov, Cluj, Tg.Mureᗰ, 
Rm. Vîlcea) ᗰi din partea localitူᘰilor (oraᗰe ᗰi comune) din regiune; 
▪ diminuare progresivူ a rolului centrului tradiᘰional al oraᗰului în favoarea dezvoltူrilor de periferie, multe dintre 
ele pe teritoriul ᗠelimbူr. Dezechilibru Oraᗰul de Sus - Oraᗰul de Jos, din cauza multiplelor blocaje din 
dezvoltarea celui din urmူ.

2.2.5. ELEMENTE DE MEDIU

Aspecte favorabile 

▪ cadru natural valoros ᗰi diversificat, cu un important aport ecologic ᗰi factor de atractivitate turisticူ pentru 
oraᗰ;
▪ existenᘰa unor spaᘰii verzi de calitate, foarte apreciate de cetူᘰeni;
▪ existenᘰa coridorului verde Sub Arini - Valea Aurie - Grူdina Zoologicူ - Muzeul Satului - Pူdurea Dumbrava, 
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ca legူturူ continuူ între cadrul natural submontan ᗰi centrul oraᗰului; 
▪ prezenᘰa unor cursuri de apူ în oraᗰ ᗰi în zona periurbanူ a cူror albii pot fi amenajate ca spaᘰii verzi;
▪ nivel de poluare general sub cotele admise;
▪ existenᘰa, pe teritoriul administrativ al municipiului, a unor habitate naturale rare (dealurile din jurul Vူii 
Fူrmူndoala, Lunca Rusciorului, lunca Pîrîului Strîmb, Lunca Cibinului în dreptul cartierului Turniᗰor);
▪ existenᘰa unor programe guvernamentale (Administraᘰia Naᘰionalူ a Fondului de Mediu) ᗰi europene de 
sprijinire/ finanᘰare pentru înfiinᘰarea de noi spaᘰii verzi în localitူᘰile urbane.

Aspecte nefavorabile 

▪ deficit semnificativ de spaᘰii verzi amenajate în raport cu numူrul de locuitori (13,5 mp/loc), faᘰူ de cuantumul 
stabilit prin OUG 114/2007 de 26 mp/ locuitor; 
▪ stare deficitarူ a spaᘰiilor verzi existente, cu precူdere în interiorul cartierelor de locuire colectivူ;
▪ nivel de poluare local peste cotele admise. Exploatူri ᗰi investiᘰii care afecteazူ calitatea mediului prin emisii 
ᗰi despူduriri. Deversူri locale în apele care traverseazူ oraᗰul, cu precူdere în Cibin, în dreptul cartierului 
Turniᗰor. Prezenᘰa unor depozite ilegale de deᗰeuri;
▪ regim juridic incert pentru unele spaᘰii verzi (unele aflate în proces de retrocedare);
▪ lipsa unui regim adecvat de protecᘰie pentru unele zone care prezintူ habitate naturale valoroase;
▪ ocuparea spaᘰiilor verzi publice prin construcᘰii;
▪ lipsa rezervelor de teren aflate în proprietate publicူ pentru amenajarea de noi parcuri;
▪ ditribuᘰie neomogenူ a spaᘰiilor verzi în oraᗰ (concentrate în jurul ᗰi în prelungirea pူdurii Dumbrava).

2.2.6. ECHIPARE EDILITARဠ

Aspecte favorabile 

▪ reᘰea hidrograficူ cu debit permanent ᗰi în perioadele secetoase;
▪ calitatea apelor râurilor ᗰi pârâurilor se aflူ în curs de ameliorare;
▪ risc extrem de scူzut de inundaᘰii cauzate de revူrsူri ale cursurilor de apူ;
▪ reᘰea de transport a apei aflatူ în stare bunူ;
▪ reᘰea de distribuᘰie a apei cu o acoperire de peste 99% la nivelul municipiului;
▪ reᘰea de canalizare cu o acoperire de 96,5% la nivelul municipiului;
▪ proces avansat de amplasare în subteran e reᘰelelor de distribuᘰie a energiei electrice;
▪ sisteme moderne individuale de alimentare cu energie termicူ, modernizarea centralelor termice de zonူ 
rူmase funcᘰionale;
▪ existenᘰa unui Masterplan de gestionare a deᗰeurilor. 

Aspecte nefavorabile 

▪ poluarea cursurilor de apူ, prin deversူri ale apelor rezultate din procese industriale;
▪ staᘰia de epurare de la Mohu nu dispune de treaptူ terᘰiarူ pentru eliminarea nutrienᘰilor;
▪ inundူri ocazionale în lungul pârâului Trinkbach datorate neutilizူrii corespunzူtoare a acumulူrilor existente;
▪ stare necorespunzူtoare a reᘰelei de distribuᘰie a apei potabile, datoratူ în primul rând vechimii conductelor;
▪ zone urbane lipsite de reᘰea de canalizare;
▪ stare necorespunzatoare a reᘰelei de canalizare, deversူri ale canalizူrilor în apele de suprafaᘰူ;
▪ existenᘰa liniilor aeriene de distribuᘰie a energiei electrice;
▪ existenᘰa liniilor aeriene de comunicaᘰii fixe;
▪ nivel scူzut de siguranᘰူ a sistemului de termoficare bazat pe gaze naturale, din cauza instabilitူᘰii preᘰului 
materiei prime;
▪ contoare de gaz amplasate necorespunzူtor;
▪ inexistenᘰa colectူrii selective a deᗰeurilor;
▪ apariᘰia depozitelor neautorizate de deᗰeuri.

2.2.7. CIRCULAᘠIE

Aspecte favorabile 

▪ stadiu avansat al ᗰantierului centurii ocolitoare;
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▪ avantaj dat de viitoarea autostradူ;
▪ stare tehnicူ relativ satisfူcူtoare a strူzilor din oraᗰ;
▪ sistem de transport în comun modernizat recent;
▪ proiectul trenului urban;
▪ existenᘰa punctului de transfer intermodal Garူ-Autogarူ-transport în comun;
▪ aeroport internaᘰional modernizat recent.

Aspecte nefavorabile 

▪ existenᘰa traficului de tranzit în oraᗰ, parᘰial în interiorul cartierelor de locuinᘰe;
▪ configuraᘰii neadecvate ale profilelor stradale, zone riscante pentru pietoni;
▪ zone cu orientabilitate scူzutူ;
▪ intersecᘰii cu disfuncᘰiuni, producerea de blocaje ale fluxurilor de trafic;
▪ numူr ridicat de traversူri la nivel ale cူii ferate, zone izolate, greu accesibile;
▪ numူr redus de traversူri ale Cibinului, poduri insuficient dimensionate ᗰi aflate parᘰial în stare tehnicူ 
necorespunzူtoare;
▪ deficit de locuri de parcare, mai ales în zonele de locuinᘰe colective. Organiuzare ineficientူ a parcajelor, în 
detrimentul spaᘰiilor verzi;
▪ reᘰea subdezvoltatူ de piste pentru bicicliᗰti;
▪ calitate deficitarူ a spaᘰiului stradal ᗰi a imaginii urbane în spaᘰiul public;
▪ stare deficitarူ a infrastructurii feroviare.

2.2.7. ZONE DE RISC

Pe planᗰa „Zonificarea teritoriilor intravilane. Reglementူri urbanistice” au fost delimitate ᗰi marcate 
zonele de risc natural ᗰi tehnologic, cf. urmူtoarelor documentaᘰii:
Zone inundabile, unitူᘰi cu risc tehnologic: Primူria Muncipiului Sibiu, Serviciul Protecᘰie Civilူ ᗰi PSI - Planul de analizူ 
ᗰi acoperire a riscurilor la nivelul Muncipiului Sibiu, 2008;
Zone cu risc de alunecူri de teren: Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de ᗠtiinᘰe, Centrul de Cercetူri de 
Ecologie Aplicatူ - Studiul de fundamentare în domeniul mediului al Planului Urbanistic General al municipiului Sibiu, 2008;
Zone de protecᘰie sanitarူ, a infrastructurii sau a unitူᘰilor cu risc tehnologic: OG nr.536/1997, HG 930/2005, L 
107/1996;
Arii naturale protejate: Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de ᗠtiinᘰe, Centrul de Cercetူri de Ecologie Aplicatူ -
Studiul de fundamentare în domeniul mediului al Planului Urbanistic General al municipiului Sibiu, 2008;
Arii construite protejate, Imobile propuse ptr. includere pe lista monumentelor: SC A.Plan SRL Sibiu - Studiul de 
fundamentare PUG Sibiu 2009, privind zone protejate cu materializare semnificativူ a valorii culturale, 2009; SC Bucur 
Proiect SNC Sibiu - Studiu de fundamentare PUG - zone protejate, zone istorice, zone perisagere si zone de risc natural, 
2006.

DELIMITAREA ZONELOR DE RISC VA FI ACTUALIZATဠ CONFORM HဠRᘠILOR DE RISC, LA 
FINALIZAREA DOCUMENTAᘠIEI TEHNICE "IDENTIFICAREA ᗠI DELIMITAREA HAZARDULUI NATURAL"

2.2.8 TERENURI CU DESTINAᘠIE SPECIALဠ

Pe planᗰa „Zonificarea teritoriilor intravilane. Reglementူri urbanistice” au fost delimitate ᗰi marcate terenurile 
cu utilizarea „Destinaᘰie specialူ” - TDS - cuprinse în intravilan, cf. Metodologiei de elaborare ᗰi conᘰinutului 
cadru al Planului Urbanisitic General, indicativ GP038/99, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 13N din 10.03.1999. 

Autorizarea lucrူrilor de construcᘰii în interiorul acestor suprafeᘰe se va face cf. Ordinului MLPAT, MApN, MI, 
Ministerul Justiᘰiei, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 
pentru aprobarea condiᘰiilor de autorizare a construcᘰiilor cu caracter militar.
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2.3 Disfuncᘰionalitူᘰi
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2.4 Necesitူᘰi ᗰi opᘰiuni ale populaᘰiei 

Elaborarea PUG pentru municipiul Sibiu încearcူ sူ surprindူ ᗰi sူ ᘰinူ cont de prioritူᘰile edilitare ᗰi 
preferinᘰele cetူᘰenilor municipiului pentru o strategie specificူ de dezvoltare. Planul urbanistic general 
prefigureazူ dezvoltarea oraᗰului în urmူtoarele decenii. Condiᘰiile pe care le va defini vor afecta viaᘰa de zi cu 
zi a cetူᘰenilor. Prin urmare este firesc ᗰi legitim sူ se consulte populaᘰia în diferite faze de fundamentare ᗰi 
elaborare a Planului Urbanistic General.

Primူria municipiului Sibiu a realizat de-a lungul anului 2008 mai multe sondaje de opinie cu privire la starea de 
spirit, nemulᘰumirile ᗰi doleanᘰele populaᘰiei. Echipa coordonatူ de dr. psih. Ciprian Rူulea, sociolog Alexandra 
Pူsat ᗰi sociolog Simona Gânfူlean a realizat o analizူ secundarူ a informaᘰiilor cuprinse în sondajul de opinie 
realizat în august 2008 de cူtre “Psiho Media”. În chestionar apare o întrebare deschisူ cu rူspunsuri multiple
dar ᗰi posibilitatea de a ierarhiza opiniile/prioritူᘰile prin ᗰansa de a se pronunᘰa în mod repetat.

La întrebarea deschisူ “Dupူ opinia Dvs. cei care vor reprezenta judeᘰul Sibiu în parlamentul României în 
urmူtorii patru ani, ce probleme vor trebui sူ susᘰinူ (rezolve)?” locuitorii municipiului Sibiu au rူspuns dupူ 
cum urmeazူ:
La prima opᘰiune apare:
24,5% - centura de ocolire a municipiului
22,4% - infrastructura (asfaltare, autostrူzi, parcူri trotuare, piste biciclete).

Dupူ aceste probleme care trebuie rezolvate sibienii sunt preocupaᘰi în al treilea rând de veniturile lor dupူ 
care urmeazူ modernizarea oraᗰului, curူᘰenia ᗰi construcᘰia de locuinᘰe.
La a doua ᗰi a treia afirmaᘰie apar prioritare tot problemele menᘰionate la prima afirmaᘰie. Prin urmare problema 
condiᘰiilor care sူ facူ posibilူ mobilitatea cetူᘰenilor în oraᗰ ᗰi în afara acestuia sunt prioritူᘰile certe ale 
sibienilor.

Aceastူ prioritate revine ᗰi la rူspunsul dat la o altူ întrebare din sondaj: “Dintre urmူtoarele preocupူri, pe 
care o consideraᘰi cea mai importantူ pentru judeᘰul Sibiu?”
Aproape 52% dintre sibieni considerူ construirea de autostrူzi care sူ treacူ prin judeᘰ prioritatea absolutူ. 
Urmeazူ la a doua alegere, adicူ dupူ un timp de reflecᘰie ᗰi de cântူrire a ceea ce ar mai fi nevoie în oraᗰ, 
urmူtoarele:
▪ construirea unui nou spital de urgenᘰူ, 
▪ construirea de locuinᘰe, 
▪ promovarea de proiecte care sူ asigure un mediu mai curat.

Cetူᘰenii municipiului Sibiu considerူ mobilitatea lor ᗰi interconectarea comunicaᘰionalူ a oraᗰului ca fiind 
probleme care necesitူ rezolvare urgentူ. 
Pe de altူ parte, o serie de propuneri care apar in PUG cum ar fi de ex. dezvoltarea sectorului de învူᘰူmânt 
superior sau a sectorului de tehnologii înalte nu sunt menᘰionate de cetူᘰeni. 

Datele sondajului ne aratူ cူ cetူᘰenii oraᗰului au încredere mare ᗰi foarte mare în primar ᗰi consiliul local. 
Acest fapt ne indicူ un suport cetူᘰenesc foarte puternic pentru proiectele ce vor fi fie propuse, fie susᘰinute de 
primူrie.
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Capitolul 3.
PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICဠ
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3.1 Viziunea dezvoltူrii

Formula „Sibiu, loc de întâlnire”, propusူ ca titlu pentru PUG 2009, sintetizeazူ suita de calitူᘰi ᗰi potenᘰiale ale 
oraᗰului menite sူ susᘰinူ ᗰi ghideze dezvoltarea sa în urmူtorii ani. Recunoaᗰterea ᗰi materializarea vocaᘰiei 
oraᗰului înseamnူ, în termenii Planului Urbanistic General, pregူtirea unui cadru de reglementူri spaᘰiale 
avantajoase, impulsionarea tendinᘰelor pozitive ᗰi reducerea riscurilor.

Sibiul, ca loc de întâlnire, este în primul rând un oraᗰ cu vocaᘰie de gazdူ, deopotrivူ atractiv ᗰi interesant 
pentru afaceri, evenimente, turism sau studii. Sibiul se vrea un loc al comunicူrii ᗰi al schimburilor, în egalူ 
mူsurူ economice ᗰi culturale, un mediu în care capitalul cultural, cel ᗰtiinᘰfic ᗰi cel financiar se susᘰin reciproc 
ᗰi produc efecte mai mari decît suma lor.

Astfel, atractivitatea Centrului Istoric sau a peisajului din împrejurimile oraᗰului devine un atu în competiᘰia între 
locaᘰii pentru evenimente sau conferinᘰe, în timp ce un mediu universitar performant atrage în oraᗰ intreprinderi 
care profitူ de acumularea de cunoaᗰtere disponibilူ. Centrul oraᗰului este animat ᗰi susᘰinut economic de 
proximitatea universitူᘰilor, cele mai importante consumatoare de servicii ᗰi oferte culturale, alူturi de turiᗰti, în 
timp ce o universitate situatူ în apropierea unui centru istoric ᗰi înconjuratူ de festivaluri are de cîᗰtigat în faᘰa 
unui campus de periferie concurent din alt oraᗰ.
Asigurarea unui cadru spaᘰial prielnic ᗰi a infrastructurii specifice combinaᘰiei afaceri-evenimente-universitူᘰi-
turism este deci un scop prioritar al Planului Urbanistic General 2009. Asocierea spaᘰialူ directူ a acestor 
activitူᘰi definitorii pentru oraᗰ este esenᘰialူ pentru funcᘰionarea lor concertatူ ᗰi pentru un efect amplificat. De 
aceea,  principalele obiective de interes public propuse – Centrul de conferinᘰe, congrese ᗰi spectacole ᗰi 
Campusul universitar ocupူ poziᘰii adiacente Centrului Istoric: zona Teatru Radu Stanca – Piaᘰa de Flori –
Cazarma 90, respectiv ansamblul actualului Spital Judeᘰean. 

Profilarea Sibiului ca oraᗰ – gazdူ, ca loc de întâlnire, va fi completatူ în mod necesar prin dezvoltarea 
componentei rezidenᘰiale. Calitatea mediului rezidenᘰial, alူturi de cea a mediului profesional ᗰi cultural, este 
vူzutူ ca factor esenᘰial în asigurarea calitူᘰii vieᘰii pentru sibieni ᗰi în atragerea de întreprinderi ᗰi familii noi ᗰi 
deci a contracarူrii efectelor de scူdere ᗰi îmbူtrînire a populaᘰiei. Îmbunူtူᘰirea caracteristicilor ecologice, ale 
reᘰelei de educaᘰie, ale reᘰelei de dotူri publice ᗰi transport public ᗰi privat, extinderea reᘰelei de spaᘰii verzi ᗰi 
spaᘰii publice, reabilitarea cartierelor de blocuri ᗰi asigurarea calitူᘰii locuirii în viitoarele zone rezidenᘰiale sunt 
cele mai importante mူsuri ale PUG în acest sens.  

Activitူᘰile economice cu caracter industrial ᗰi logistic, motorul economic al Sibiului în ultimele decade, 
pူstreazူ un rol important în continuare. Actuala concentrare de activitူᘰi industriale din partea de NV a oraᗰului 
este structuratူ ᗰi extinsူ spre nord primind, în completare, obiective conexe menite sူ impulsioneze 
dezvoltarea unui pol de activitူᘰi de importanᘰူ regionalူ: un Centru pentru târguri ᗰi expoziᘰii, o zonူ dedicatူ 
dezvoltူrii IMM-urilor, implementarea ᗰi extinderea trenului urban ᗰi nu în ultimul rând o tramူ infrastructuralူ 
funcᘰionalူ. În contraponderea Centrului Economic Vest este extins ᗰi dezvoltat Centrul Economic Est, 
valorificând avantajul proximitူᘰii celor douူ noduri de acces ale viitoarei autostrူzi ᗰi ale celei mai populate 
zone rezidenᘰiale a oraᗰului, ansamblul de cartiere Hipodrom – Vasile Aaron. Cele douူ Centre Economice 
mizeazူ pe atragerea de întreprinderi performante tehnologic ᗰi nepoluante, angajatoare ale forᘰei de muncူ 
calificate disponibile prin prezenᘰa centrului universitar, alူturi de o reprezentare cât mai activူ a sectorului 
IMM-urilor (astူzi situate în majoritatea cazurilor în interiorul cartierelor de locuinᘰe). O componentူ importantူ 
a Centrelor Economice este cea a serviciilor tehnice ᗰi a celor comerciale, în special de tip retail sau en gros.
Conceptul urmူreᗰte o distribuᘰie echilibratူ a activitူᘰilor în teritoriu ᗰi prevenirea monofuncᘰionalitူᘰii. Conform 
principiului unui „oraᗰ al traseelor scurte”, celor douူ centre economice le corespund zone rezidenᘰiale existente 
sau dezvoltabile în perspectivူ, capabile sူ asigure afluxul necesar de forᘰူ de muncူ în proximitate, adicူ fူrူ 
creᗰterea volumului de trafic motorizat având ca destinaᘰie locul de muncူ. 
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Dezvoltarea spaᘰialူ în teritoriu

Principiul gestionူrii spaᘰiale a oraᗰului este dezvoltarea de la centru spre periferii. Transpunere directူ în plan 
spaᘰial a principiilor dezvoltူrii durabile, dezvoltarea de la centru spre periferii urmူreᗰte în primul rând 
economia de terenuri, vူzute ca resursူ primူ ᗰi epuizabilူ a oricူrei forme de dezvoltare. Gestiunarea 
raᘰionalူ a acestei resurse, preocuparea pentru economisirea ei, pentru asigurarea ᗰanselor de dezvoltare ale 
generaᘰiilor viitoare se traduce în cadrul PUG în trei reguli de organizare a structurii urbane:

1. Zonele restructurabile interne oraᗰului (dezvoltare tip brownfield) primesc prioritate în faᘰa extinderilor pe 
terenuri neocupate (dezvoltare tip greenfield).
2. Extinderea zonei intravilan se face pe baza evaluူrii necesarului de terenuri pentru perioada de timp vizatူ.
3. Urbanizarea zonelor de extindere se face etapizat, condiᘰia principalူ pentru abordarea unei zone neocupate 
fiind datူ de un nivel minim de ocupare al zonei reprezentând etapa precedentူ.

Schema spaᘰialူ de extindere a oraᗰului urmeazူ concluziile studiului preliminar PUG, elaborat în 2004. 
Plecând de la forma actualူ a oraᗰului, de la relaᘰia acestei forme cu cadrul natural ᗰi de la condiᘰionူri de tip 
ecologic, economic ᗰi administrativ schema propusူ vizeazူ o extindere direcᘰionatူ predominant cူtre nord-
vest. Rezultat al unei evoluᘰii planificate (începînd în sec. al XIX-lea) cartierele sud-vestice se desfူᗰoarူ pe 
cele douူ laturi ale parcului Sub Arini, la rândul sူu „vârful amenajat” al pူtrunderii pူdurii Dumbrava pânူ în 
apropierea Centrului Istoric. Aceastူ particularitate structuralူ a Sibiului – un coridor verde fူcând o legူturူ 
neîntreruptူ între centrul oraᗰului ᗰi zona submontanူ – este vူzutူ ca dublu avantaj, ecologic ᗰi identitar, ᗰi 
adoptatူ ca model generator al noilor extinderi.  
Prin multiplicarea acestui element se obtine o forma de extindere a orasului asemanatoare unei mâini orientate 
spre vest, unde degetele reprezintူ noile cartiere. Între cartiere sunt lူsate coridoare naturale având un triplu 
rol: funcᘰional (agrement, sport, recreere), ecologic (oxigenare în profunzime a corpului urban) ᗰi de protecᘰie 
(bariere vegetale între obiective poluante – aeroport, industrie etc – ᗰi cartierele de locuinᘰe). 
Astfel, schema de extindere a oraᗰului include patru asemenea coridoare naturale orientate spre vest ᗰi unul 
orientat spre est.

Coridoarele vestice:
■ Parcul Sub Arini – pူdurea Dumbrava (existent);
■ Parcul Cibin Vest (Cîmpuᗰor) – rezultat al amenajူrii luncii inferioare a Cibinului (suprafaᘰူ inundabilူ), de la 
intrarea acestuia în oraᗰ pînူ la ᗠoseaua Alba Iulia. Parcul urmeazူ sူ deserveascူ în primul rând cartierele 
riverane Turniᗰor ᗰi Câmpuᗰor (planificat), prin asigurarea spaᘰiilor verzi, a dotူrilor de recreere, agrement ᗰi 
sport necesare, precum ᗰi prin aportul ecologic direct. În al doilea rând, parcul are un rol important la nivelul 
întregului oraᗰ, gူzduind dotူri sportive de anvergurူ (ex: ᗰtrand, bazူ hipicူ, terenuri de sport, camping etc) ᗰi 
trasee ciclistice ᗰi pietonale majore în lungul Cibinului;
■ Versantul terasei nordice a Cibinului (la sud de aeroport) – având în primul rând rol de protecᘰie a cartierului 
Turniᗰor faᘰူ de zona industrialူ ᗰi faᘰူ de aeroport. Versantul va fi împူdurit în întregime, în completarea 
pူdurii existente;
■ Parcul sportiv Vest (Lunca Mare) – principala zonူ de agrement din cadrul extinderii nord-vestice a oraᗰului, 
parcul deserveᗰte atât viitoarele cartiere dezvoltate în lungul Cူii ᗠurii Mici, cât ᗰi unitူᘰile Centrului Economic 
Vest. Parcul acᘰioneazူ pe post de barierူ verde între concentrarea de activitူᘰi industriale ᗰi zona rezidenᘰialူ. 
Extremitatea vesticူ a parcului, beneficiind de accesabilitatea de exceptie (str. Salzburd, centura, tren urban), 
este rezervatူ pentru amplasarea în prespectivူ a unui nou stadion muncipial;
■ Parcul Cibin Est – amenajat în lunca Cibinului între cartierul Guᗰteriᘰa ᗰi ieᗰirea râului din oraᗰ. Parcul ocupူ o 
zonူ inundabilူ ᗰi este menit sူ echilibreze distribuᘰia zonelor de agrement în oraᗰ (situate predominant în zona 
de vest).  

De asemenea, în lungul limitei sudice a teritoriului administrativ, între cartierele Hipodrom/ Vasile Aaron ᗰi 
zonele de extindere ale comunei ᗠelimbူr, este propusူ pူstrarea ᗰi amenajarea unui coridor verde. Acesta se 
desfူᗰoarူ pe malurile pârâului Sူpunului ᗰi primeᗰte forma unui parc care deserveᗰte atât cartierele de locuire 
colectivူ din Sibiu cât ᗰi viitoarele cartiere rezidenᘰiale din ᗠelimbူr. Coridorul verde Valea Sူpunului este 
elementul principal al dezvoltူrii corelate a celor douူ localitူᘰi, alူturi de artera colectoare aflatူ în curs de 
realizare ᗰi de cea colectoare propusူ pe relaᘰia DN1 – ᗠcoala de câini – Calea Dumbrူvii. Acest parc urmeazူ 
sူ satisfacူ necesarul stringent de spaᘰii verzi ᗰi dotူri de agrement ᗰi sport la nivelul cartierelor cu cea mai 
mare densitate din Sibiu – Vasile Aaron ᗰi Hipodrom. Prin grija Consiliului Judeᘰean, este necesarူ rezervarea 
acestui culoar natural în lungul albiei pârâului Sူpunului, pe ambele maluri. În timp ce acest culoar existူ pe 
malul nordic (parᘰial amenajat) pe malul sudic este necesarူ protejarea unei fâᗰii cu lူᘰimea de 50m pentru 
destinaᘰia spaᘰii verzi.
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Axele de dezvoltare

Principalele mူsuri de restructurare, respectiv urbanizare propuse se concentreazူ în lungul a patru axe de 
dezvoltare. Fiecare axူ de dezvoltare grupeazူ un set specific de mူsuri ᗰi aspecte ale dezvoltူrii, ᗰi este 
organizatူ în lungul unui element spaᘰial marcant. Temele, obiectivele ᗰi funcᘰiunile predominante ale fiecူrei 
axe îi conferူ acesteia profilul ᗰi ghideazူ mူsurile propuse prin PUG. 

■ Axa Centralူ se desfူᗰoarူ în continuarea culoarului verde al parcului Sub Arini, include Centrul Nou (Piaᘰa 
Unirii), continuူ în lungul bulevardului Coposu ᗰi are drept capူt zona Balanᘰa. Principalul rol al Axei Centrale 
este cel cultural ᗰi universitar, incluzând însူ ᗰi sectorul serviciilor (afaceri, finanᘰe-bူnci, comerᘰ) ᗰi cel al 
administraᘰiei. În lungul acestei axe sunt rezervate amplasamente pentru obiective de primူ importanᘰူ pentru 
oraᗰ care însူ, prin dimensiuni, nu îᗰi gူsesc loc în interiorul Centrului Istoric. Alူturi de Centrul Istoric, Axa 
Centralူ este susᘰinူtoarea spaᘰialူ a conceptului Sibiu, loc de întâlnire. Principalele piese ale Axei Centrale vor 
fi Centrul de conferinᘰe, congrese ᗰi spectacole, propus a fi amplasat în zona Teatrul Radu Stanca – Piaᘰa 
Florilor – Cazarma 90 ᗰi Campusul universitar, propus a fi amplasat în ansamblul actualului Spital Judeᘰean, 
dupူ relocarea acestuia. Realizarea Centrului de Conferinᘰe este cel mai important pas în consolidarea ᗰi 
dezvoltarea renumelui oraᗰului ca cel mai important pol regional pentru organizarea de evenimente culturale, 
economice, ᗰtiinᘰifice ᗰi politice. Prin intermediul noului campus, universitူᘰile Sibiene vor primi o locaᘰie 
reprezentativူ ᗰi vizibilူ, în interiorul unui ansamblu arhitectonic valoros. Atragerea vieᘰii academice în centrul 
oraᗰului  urmူreᗰte, de asemenea, impulsionarea activitူᘰilor culturale ᗰi economice din zona istoricူ.
Prin prelungirea acestei axe spre est, cartierele Lupeni, Lazaret ᗰi Guᗰteriᘰa vor fi mai bine conectate cu zona 
centralူ a oraᗰului. Capူtul axei, zona Balanᘰa, va primi rolul unui centru al cartierelor estice ᗰi va grupa dotူri 
publice, comerᘰ, servicii ᗰi locuinᘰe în jurul unui amplu spaᘰiu public, propus la intersecᘰia Calea Guᗰteriᘰa/str. 
Lazaretului.

Prin reabilitarea ᗰi  modernizarea strူzilor Calea Guᗰteriᘰei, Ceaikovski ᗰi Podului, prelungirea Axei Centrale va 
accesa Guᗰteriᘰa ᗰi zona naturalူ Valea Fူrmူndoalei (propusူ a deveni arie naturalူ protejatူ). În acest fel, 
dezvoltarea Axei Centrale este o etapူ esenᘰialူ în conectarea pe direcᘰia Est-Vest a principalelor obiective de 
interes public, turistic ᗰi cultural ale oraᗰului: Valea Fူrmူndoalei (drumeᘰii, agrement) – Guᗰteriᘰa (patrimoniu 
cultural) – Balanᘰa (centru de cartier, patrimoniu industrial) – Autogara ᗰi Gara Sibiu (acces) - Campus 
Universitar (Sp. Judeᘰean) - Parcul Tineretului ᗰi Teatrul de varူ, rebilitat – Centrul Istoric (patrimoniu, servicii, 
comerᘰ) – Filarmonica – Centru de Conferinᘰe, Congrese ᗰi Spectacole – Piaᘰa Unirii (servicii, comerᘰ, culturူ) –
Universitatea Lucian Blaga – Baza sportivူ Olimpia (agrement) – Parcul Sub Arini (agrement, sport) – Grူdina 
Zoologicူ – Muzeul Satului (patrimoniu, agrement). 

■ Axa Cibin se desfူᗰoarူ în lungul albiei râului ᗰi este compusူ din trei segmente: 
Axa Cibin Vest (locuire, agrement)  Lunca Cibinului - ᗠoseaua Alba Iulia 
- susᘰine în primul rând urbanizarea arealului cuprins între cartierul ᗠtrand ᗰi Turniᗰor, areal cunoscut sub 
denumirea Câmpuᗰor. Noul cartier Câmpuᗰor, având caracter predominant rezidenᘰial, va fi dezvoltat în lungul 
unui bulevard de legူturူ cu zona centralူ ᗰi care va asigura în acelaᗰi timp relaᘰia cu DN1 (racord în zona 
intreprinderii Lupp din Cristian).  Bulevardul urmeazူ sူ alinieze principalele dotူri de interes public ale noului 
cartier. Suplimentar, noul cartier va fi legat cu Turniᗰor prin intermediul unui pod nou (str. Ghiocelului) ᗰi cu 
Calea Poplူcii prin intermediul arterei ocolitoare de sud est propuse (DN1 - Spital de Urgenᘰe – Calea 
Dumbrူvii - ᗠcala de câini - Calea Cisnူdiei – DN1(Promenada Mall)). Cartierul urmeazူ a fi flancat de Parcul 
Cibin Vest - parc liniar care apare prin amenajarea luncii inferioare a Cibinului (zonူ inundabilူ), ᗰi unde se vor 
regူsi dotူri de agrement ᗰi o bazူ sportivူ publicူ, într-o zonူ aflatူ în proprietatea Consilliului Local. 

Axa Cibin Centru (funcᘰiuni centrale: servicii, comerᘰ, instituᘰii, locuire) 
ᗠoseaua Alba Iulia – calea feratူ 
- prin restructurarea zonelor industriale subutilizate sunt consolidate poziᘰia ᗰi rolul zonei centrale a oraᗰului, 
este impulsionatူ dezvoltarea cartierelor nordice ᗰi a Oraᗰului de Jos ᗰi este deschisူ calea dezvoltူrii Zonei 
Vest. Principalele zone propuse spre restructurare sunt Libertatea - Independenᘰa - Pim ᗰi zona cuprinsူ între 
strူzile Autogူrii – Kogူlniceanu – Pedagogilor – Metalurgiᗰtilor. Restructurarea presupune trasarea viitoarei 
reᘰele stradale urbane, a spaᘰiilor ᗰi dotူrilor publice, a infrastructurii ᗰi a viitoarei structuri funcᘰionale. Aceasta 
este predominant orientatူ spre domeniul terᘰiar (servicii, administrarea afacerilor, instituᘰii, comerᘰ, finanᘰe -
bူnci), dar include în mod necesar ᗰi o componentူ echilibrantူ de locuinᘰe. Elementul structurant al acestei 
axe este dat de cursul râului Cibin, ale cူrui maluri sunt propuse sူ susᘰinူ, printr-o amenajare adecvatူ, un 
traseu pietonal ᗰi ciclistic cu caracter verde. Elementele de patrimoniu prezente în zonူ vor fi protejate ᗰi 
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integrate conceptului de dezvoltare.

Axa Cibin Est (activitူᘰi economice, locuire, agrement)  calea feratူ – DJ106 Agnita 
- dezvoltarea Centrului Economic Est ᗰi a zonei industriale riverane Cibinului (str. Podului) este menitူ sူ 
contrabalanseze concentrarea de activitူᘰi din zona de vest, profitând ᗰi de proximitatea viitoarei autostrူzi. În 
acelaᗰi sens, al unei distribuiri echilibrate a activitူᘰilor în teritoriu, Parcul Cibin Est (propus a fi amenajat în 
lunca inundabilူ a Cibinului) este destinat satisfacerii necesarului de spaᘰii verzi ᗰi dotူri de agrement din zona 
de est (Vasile Aaron, Lazaret, Lupeni, Guᗰteriᘰa, Broscူrie). Malul nord-estic al Cibinului în acestူ zonူ este 
dezvoltat prin urbanizarea zonei Guᗰteriᘰa sud-est ᗰi prin impulsionarea activitူᘰilor economice riverane strူzii 
Podului, unde alူturi de industrie vor fi atrase intreprinderi din sectorul terᘰiar.

■ Axa Sud (reabilitarea calitူᘰii vieᘰii în cartierele de locuinᘰe colective) – principlalele mူsuri propuse prin PUG 
se concentreazူ asupra reᘰelei de dotူri publice, de utilitူᘰi ᗰi de spaᘰii publice ᗰi verzi. În cadrul acestei axe 
sunt vizate cartierele Hipodrom I-IV ᗰi Vasile Aaron, care concentreazူ cel mai mare numူr de locuinᘰe 
colective ale oraᗰului. Prin ameliorarea mediului rezidenᘰial se urmူreᗰte un efect direct de creᗰtere a calitူᘰii 
vieᘰii pentru o parte însemnatူ a locuitorilor oraᗰului, contracararea degradူrii clူdirilor ᗰi spaᘰiilor libere ᗰi 
evitarea segregူrii sociale prin pူstrarea unui mixaj social echilibrat.
Rezervele de teren aflate în proprietate publicူ sunt utilizate pentru extinderea reᘰelei de dotူri publice ᗰi a 
ameliorူrii situaᘰiei locurilor de parcare din cartiere. Astfel, prin relocarea bazei hipice Vasile Aaron se va crea 
posibilitatea amenajူrii unui parc de cartier ᗰi a construirii unui parcaj multietajat destinat locuitorilor zonei. Prin 
reutilizarea unei suprafeᘰe aflate în incinta Tursib se va prelungi strada Arieᗰului pânူ la Calea Dumbrူvii, 
fluidizând relaᘰia str. Rahovei – Dumbrava ᗰi se vor realiza locuri de parcare ᗰi spaᘰii verzi pentru locuitorii zonei 
Siretului.
Este, de asemenea, propusူ reabilitarea spaᘰiilor publice din cadrul centrelor de cartier (Cireᗰica, Cedonia, 
Luptei, Mihai Viteazu, Piaᘰa Rahovei, Piaᘰa Vasile Aaron), în scopul impulsionူrii dezvoltူriii economice a 
cartierelor ᗰi diversificူrii profilului lor funcᘰional. Prin creᗰterea atractivitူᘰii publice a acestor subcentre urbane 
se urmူreᗰte consolidarea unor concentrူri de activitူᘰi (predominant servicii ᗰi comerᘰ), generatoare de locuri 
de muncူ ᗰi de oferte de deservire a funcᘰiunii principale, cea rezidenᘰialူ.
O altူ mူsurူ importantူ este realizarea unei reᘰele de parcaje multietajate (sistem paletူ de parcare) destinate 
locuitorilor cartierelor. Aceste parcaje de cartier permit comasarea autovehiculelor ᗰi eliberarea suprafeᘰelor 
necesare pentru amenajarea de spaᘰii verzi ᗰi locuri de joacူ. 
Parcul public propus pe ambele maluri ale pârâului Sူpunului (este necesarူ corelarea cu PUG ᗠelimbူr prin 
intermediul Consiliului Judeᘰean) are rolul de a suplini criza spaᘰiilor verzi din cartiere, în condiᘰiile în care 
aceasta atinge local cote îngrijorူtoare (Vasile Aaron – mai puᘰin de 2mp/ locuitor). În acelaᗰi timp, parcul Valea 
Sူpunului are rolul de articulare urbanisticူ a celor douူ localitူᘰi (Sibiu ᗰi ᗠelimbူr), dezvoltate dupူ structuri 
diferite.  

■ Zona Vest (zonူ de extindere: activitူᘰi economice, locuire, agrement/sport) – Componentele Zonei Vest sunt 
Centrul Economic Vest (extinderea ᗰi dezvoltarea actualei Zone Industriale Vest) ᗰi Zona Rezidenᘰialူ Vest, 
dezvoltatူ preponderent la nordul Cူii ᗠurii Mici. Pentru extinderea Centrului Economic Vest este trasatူ prin 
PUG infrastructura majorူ (artere colectoare, utilitူᘰi) ᗰi schema funcᘰionalူ care prevede completarea profilului 
industrial al zonei cu activitူᘰi din domeniul serviciilor ᗰi al comerᘰului engros ᗰi retail. Sunt rezervate zone 
pentru IMMuri (un sector cu o dinamicူ deosebitူ în Sibiu) ᗰi un areal pentru realizarea unui Centru de Târguri 
ᗰi Expoziᘰii, aceastူ poziᘰie fiind favorizatူ atât de proximitatea viitoarei autostrူzi ᗰi a aeroportului internaᘰional, 
cât ᗰi de prezenᘰa în zonူ ᗰi în municipiu a numeroaselor intreprinderi care pot fi promovate. Nu în ultimul rând, 
absenᘰa în regiune a unei infrastructuri moderne pentru astfel de evenimente, reprezintူ o oportunitate pentru 
afirmarea Sibiului ca oraᗰ - gazdူ. 

Întregul areal de dezvoltare va fi conectat zonei centrale atât prin reᘰeaua stradalူ extinsူ ᗰi modernizatူ, cât ᗰi 
prin implementarea programului trenului urban (tren orbital) iniᘰiat în 2008 ᗰi aflat în faza de evaluare. 
Valorificarea acestei oportunitူᘰi este preluatူ în PUG prin rezervarea culoarului necesar acestei linii (ᗰi dublူrii 
acesteia) ᗰi prin prelungirea ei spre nord pentru accesarea zonei rezidenᘰiale. Zona rezidenᘰialူ va fi conectatူ 
cu centrul oraᗰului prin intermediul celor trei artere existente: Calea ᗠurii Mici, str. Tractorului ᗰi str. ᘠiglari, fapt 
care condiᘰioneazူ dezvoltarea acestei zone prin realizarea pasajelor denivelate în punctele unde cele trei 
strူzi traverseazူ calea feratူ. Axa centralူ a zonei rezidenᘰiale Vest va fi constituitူ dintr-o succesiune de 
trasee pietonale, orientate est-vest ᗰi conectate prin intermediul unor pieᘰe urbane cu caracter de subcentru 
(centru de cartier). Aceastူ axူ pietonalူ, cunoscutူ sub termenul de generatoare rezidenᘰialူ, va concentra 
cea mai mare parte a dotူrilor publice aferente cartierelor de locuinᘰe: comerᘰ, servicii, ᗰcoli, grူdiniᘰe, spaᘰii 
verzi, pieᘰe agro-alimentare etc. Toate parcelele riverane acestei artere pietonale vor avea oportunitatea de a 
dezvolta la parter funcᘰiuni de interes public, iar accesul auto se va realiza prin strူzi paralele cu axa pietonalူ, 
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trasate în planul de zonificare al PUG. La capူtul vestic al generatoarei rezidenᘰiale pietonale, pe un 
amplasament cu o accesibilitate de excepᘰie (centura ocolitoare, str. Salzburg, Calea ᗠurii Mici, tren urban) este 
prevူzutူ realizarea unui centru comercial de mari dimensiuni. 

Limita nordicူ a zonei rezidenᘰiale Vest este datူ de cursul pârâului Ruscior, care marcheazူ de asemenea 
noua limitူ intravilan. Aceastူ limitူ este definitivူ, arealul aflat la nord de pârâu fiind propus spre protejare 
(arie naturalူ protejatူ) ᗰi primind interdicᘰie definitivူ de construire (ce excepᘰia centurii ocolitoare, unde vor fi 
prevူzute pasaje ecologice care sူ permitူ traversarea pentru animale ᗰi insecte). Conform studiului de 
fundamentare în domeniul mediului, arealul cuprins între Ruscior ᗰi Pârâul Strâmb este un habitat important 
pentru „ultimele vestigii ale unei vegetaᘰii de luncူ inundabilူ odinioarူ ocupând mari suprafeᘰe în vecinူtatea 
Sibiului, rူmas insular în urma drenူrilor din aceastူ luncူ. Teritoriul ar putea perpetua o serie de specii unicat 
precum pူtlagina uriaᗰူ (Plantago maxima) aflatူ aici în singurul loc din Romania ᗰi trei specii de orhidee. 
Pentru o bunူ conservare a vegetaᘰiei umede de aici se recomanda renunᘰarea la drenaje.Pârâul Rusciorului ᗰi 
Pârâul Strâmb, pူstrate nemodificate, ar constitui un mediu natural pentru o serie de animale ᗰi coridoare de 
migraᘰie.” Protejarea ᗰi reabilitarea acestui habitat aduce un important aport ecologic zonei rezidenᘰiale ᗰi 
întregului oraᗰ prin umectarea aerului în timpul verii. 

Raportatူ la capacitatea economicူ ᗰi demograficူ de creᗰtere a oraᗰului în teritoriu, dezvoltarea Zonei Vest 
depူᗰeᗰte pragul de valabilitate al PUG 2009, adicူ 2019. Zona Vest urmeazူ sူ asigure rezerva de terenuri 
pentru dezvoltူri de perspectivူ, ea reprezentând direcᘰia strategicူ prioritarူ pentru operaᘰiuni de urbanizare. 
Pentru a asigura un cât mai bun control asupra dezvoltူrii acestui areal întins ᗰi pentru a preveni evoluᘰii 
costisitoare atât în termeni economici, cât ᗰi ecologici, PUG 2009 stabileᗰte urmူtoarele principii:
1. delimitarea fermူ a Zonei Vest în teritoriu, atât spaᘰial, cât ᗰi temporal. Limitele spaᘰiale ale zonei intravilan 
sunt stabilite dupူ repere topografice: pârâul Ruscior la nord ᗰi strada Salzburg la Vest. Prin stabilizarea 
temporalူ a limitelor de urbanizare se înᘰelege interdicᘰia definitivူ de construire în afara limitelor stabilite prin 
PUG, incluzând interdicᘰia de constituire de trupuri suplimentare la nord de pârâul Ruscior (propunere pentru 
Arie naturalူ protejatူ). 
2. trasarea structurii urbane principale pentru întreaga Zonူ Vest, cu rol de „schelet” funcᘰional ᗰi infrastructural. 
Aceastူ structurူ de bazူ include zonificarea funcᘰionalူ, schema majorူ de trafic ᗰi magistralele de utilitူᘰi, 
rူmânând destul de flexibilူ ᗰi generalူ pentru a putea face faᘰူ unei evoluᘰii imprevizibile a oraᗰului în 
perioade lungi de timp. La aceasta se adaugူ obligativitatea planificူrii de tip plan director ᗰi PUZ pentru 
operaᘰiunile de urbanizare. PUZ-urile vor respecta ᗰi vor detalia structura de bazူ trasatူ prin PUG (prin 
reparcelare, prin trasarea infrastructurii de rang secund, prin rafinarea zonificူrii funcᘰionale, prin mobilare 
urbanisticူ etc).
3. etapizarea extinderii oraᗰului în teritoriu presupune urbanizarea Zonei Vest în trepte, dupူ principiul accesူrii 
unei zone numai în momentul în care zona precedentူ atinge un stadiu de dezvoltare avansat sau final. 
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3.2 Evoluᘰie posibilူ. Obiective prioritare ᗰi reglementူri PUG.

3.2.1. RELAᘠII ÎN TERITORIU

Obiectivul nr.1
EXTINDEREA ROLULUI DE POL REGIONAL AL MUNICIPIULUI SIBIU ASUPRA ÎNTREGII ZONE 
PERIURBANE, PRIN DISTRIBUᘠIA ACTIVITဠᘠILOR ÎN ACORD CU POTENᘠIALELE LOCALE ᗠI PRIN 
MODERNIZAREA REᘠELELOR DE COMUNICAᘠIE ᗠI TRANSPORT

Elemente PUG:
1a - atragerea prioritarူ a investiᘰiilor din domeniul terᘰiar sau a industriei performante, evitarea 
concentrူrii nediferenᘰiate a activitူᘰilor în municipiu în defavoarea localitူᘰilor din zona periurbanူ;
1b - consolidarea, respectiv stabilirea unor poli de activitူᘰi cu caracter terᘰiar ᗰi cu deservire la nivel 
regional (comerᘰ, servicii, instituᘰii, IMMuri) în zonele de extindere a intravilanului (zona spitaliceascူ 
C.Poplူcii, trup Viile Sibiului, nodurile de legူturူ cu autostrada etc) pentru susᘰinerea dezvoltူrii 
unor structuri funcᘰionale echilibrate în zona periurbanူ;
1c - realizarea unei artere ocolitoare pe relaᘰia DN1 (Cristian) – capူt str. Zူvoi – noul Spital Clinic 
de Urgenᘰူ – Calea Poplူcii – str. V.Aurie – Calea Dumbrူvii – ᗠcoala de Câini – Calea Cisnူdiei –
DN1 (ᗠelimbူr – Promenada);
1d - extinderea infrastructurii turistice din Pူltiniᗰ în vederea consolidူrii  sale ca pol de atracᘰie 
turisticူ, construirea unei staᘰii de epurare;
1e - dezvoltarea reᘰelei de transport periurban, cu accent pe transportul în comun. Implementarea 
sistemului tren orbital (Aeroport - Gara - ᗠelimbူr - Cisnူdie) ᗰi rezervarea culoarelor necesare pentru 

extinderea viitoare a reᘰelei (bucla Aeroport - ᗠura Micူ - Calea feratူ - Cartier Tineretului, ramificaᘰia 
Calea feratူ - Vasile Aaron - ᗠelimbူr - Valea Sူpunului – Cimitir);

1f - corelarea dezvoltူrii reᘰelei de infrastructurူ cu dezvoltူrile comunelor învecinate, prin 
rezervarea culoarelor necesare arterelor planificate;
1g - protejarea ᗰi modernizarea structurilor de activitူᘰi ale sectorului primar – agriculturူ, 
pisciculturူ, silviculturူ, viticulturူ, zootehnie – prin asigurarea terenurilor destinate acestor funcᘰii 
economice ᗰi limitarea urbanizူrii extravilanului.

Obiectivul nr. 2 
ATENUAREA DEZECHILIBRULUI DAT DE CONCENTRAREA POLARIZATဠ A ACTIVITဠᘠILOR ÎN 
TERITORIUL ADMINISTRATIV (INDUSTRIE LA NORD, LOCUIRE LA SUD); ATENUAREA 
DISCREPANᘠELOR ECONOMICE ᗠI SOCIALE ÎNTRE CARTIERE  

Elemente PUG:
2a - diversificarea structurii de activitူᘰi din zonele cu profil monofuncᘰional prin introducerea de centre 

de activitူᘰi în cartierele de blocuri din sud ᗰi prin modernizarea / dezvoltarea componentei rezidenᘰiale în 
cartierele nordice;

2b - reabilitarea cartierelor de locuinᘰe defavorizate prin modernizarea ᗰi extinderea reᘰelei de dotူri 
publice ᗰi utilitူᘰi ᗰi prin crearea condiᘰiilor avantajoase pentru investiᘰii în aceste zone (ᘠiglari, L. 
Binder, Broscူrie, Turniᗰor).

Obiectivul nr.3
PROTECᘠIA ᗠI CONSERVAREA ZONELOR NATURALE ÎN SENSUL MENᘠINERII BIODIVERSITဠᘠII ᗠI 
VALORIFICဠRII DURABILE A RESURSELOR NATURALE. (SURSA PATZ PERIURBAN AL MUNICIPIULUI 
SIBIU) 

Elemente PUG:
3a - protejarea habitatelor naturale valoroase prezente în lunca pârârului Ruscior, Valea Fူrmူndoalei 

ᗰi Lunca Mူcelarilor (Cibin);
3b - realizarea coridorului verde Valea Sူpunului ca zonူ tampon între cartierele de locuire colectivူ 
ᗰi viitoarele dezvoltူri de pe teritoriul comunei ᗠelimbူr, în corelare cu dezvoltarea malului sudic al 
pârâului;
3c - realizarea de coridoare verzi cu caracter pietonal ᗰi de agrement în lungul cursurilor de apူ ᗰi 
constituirea de trasee cicloturistice de legူturူ cu comunele învecinate ᗰi cu zone cu atractivitate 
turisticူ:
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Traseul Cibin (amenajat adiacent albiei râului): Cristian – zona naturalူ protejatူ propusူ 
lunca Cibinului – Turniᗰor/ Câmpᗰor – ᗰos. Alba Iulia – Piaᘰa Cibin (Centrul Istoric) –
Independenᘰa – cartierul Reᗰiᘰa – Guᗰteriᘰa (intersecᘰia cu Traseul Valea Sူpunului) 
– Bungard – Mohu;
Traseul Valea Sူpunului (amenajat adiacent albiei pîrîului): Rူᗰinari – Hanul Dumbrava 
(Hilton) – Cimitir – Piaᘰa Rahova – Kaufland (DN1) – Vasile Aaron – Broscူrie –
Centrul Economic Est – Valea Cibinului (Guᗰteriᘰa, intersecᘰie cu Traseul Cibin);
Traseul Valea Rusciorului (amenajat adiacent albiei pârâului): Rusciori – str. Salzburg (cu 
ramificaᘰie spre ᗠura Micူ) – Centrul comercial planificat (capူtul liniei de tren urban) –
Zona rezidenᘰialူ NV (planificatူ) – cartierul Tineretului – cartierul Veteranilor – cartierul 
Marmeladူ – Spitalul de Neurologie – Cibin (intersecᘰie cu Traseul Cibin);
Traseul Viile Sibiului (amenajat adiacent canalului): ᗠura Mare – Viile Sibiului – traversare 
autostradူ – Stadionul Independenᘰa (Obor) – strada Cerbului (intersecᘰie cu Traseul 
Valea Rusciorului);
Traseul Valea Fူrmူndoalei: zona naturalူ protejatူ Fူrmူndoala – Cimitirul Guᗰteriᘰa –
str. Ceaikovski – Cibin (intersecᘰie cu Traseul Cibin).

Obiectivul nr.4
VALORIFICAREA, CONSERVAREA ᗠI PROTEJAREA FONDULUI CONSTRUIT VALOROS ᗠI A PEISAJULUI 
CULTURAL CA FACTOR AL DEZVOLTဠRII ᗠI AL IDENTITဠᘠII TERITORIALE

Elemente PUG:
4a - instituirea statutului de Zonူ Protejatူ pentru arealele construite valoroase dpdv cultural, istoric, 
arhitectural, peisagistic;
4a - protejarea prin RLU a structurilor rurale valoroase (Guᗰteriᘰa, Turniᗰor) înglobate în oraᗰ prin 
reglementarea intervenᘰiilor. Protejarea peisajului cultural Guᗰteriᘰa (aᗰezare+cadru natural+culturi);
4b - protejarea siluetei oraᗰului ca imagine identitarူ, pူstrarea coridoarelor vizuale valoroase spre 
cadrul natural.

Obiectivul nr.5 
SIBIUL - LOC DE ÎNTÂLNIRE

Elemente PUG:
5a - realizarea de obiective de importanᘰူ regionalူ: Campus universitar, Centru de congrese, 
conferinᘰe ᗰi spectacole, Centru spitalicesc, Stadion municipal, Centru de târguri ᗰi expoziᘰii;
5b - modernizarea ᗰi extinderea infrastructurii de transport.
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3.2.2.  LOCUIRE

Obiectivul nr.1
REABILITAREA ᗠI ASIGURAREA CALITဠᘠII LOCUIRII ÎN CARTIERELE CONSTITUITE

Elemente PUG:
1a - reglementarea prin RLU a intervenᘰiilor în zone constituite, evitarea supradensificူrii cartierelor 
de locuinᘰe colective;
1b - protejarea zonelor constituite valoroase, atât în interiorul, cât ᗰi în afara Centrului Istoric 
(cartierele Iosefin, Hallerwiese etc);
1c - dezvoltarea ᗰi extinderea centrelor de cartier ᗰi a reᘰelei de spaᘰii publice ᗰi verzi din cartiere, 
alူturi de extinderea reᘰelei de dotူri publice aferente zonelor rezidenᘰiale: unitူᘰi de învူᘰူmînt 
preuniversitar, parcaje colective de cartier, baze sportive. Reconversia parᘰialူ sau totalူ a 
suprafeᘰelor aflate în proprietate publicူ pentru compensarea deficitului de dotူri din cartiere (baza 
Tursib – prelungire str.Arieᗰului, parte a sediului SC Apူ-Canal SA pt. extinderea ᗰcolii nr.18, 
relocarea bazei hipice V. Aaron în vederea realizူrii unui parcaj colectiv ᗰi a unei grူdini publice); 
1d - propunerea de traversူri ale barierelor date de CF ᗰi de Cibin în vederea unei mai bune 
conectူri a cartierelor nordice ᗰi estice la zona centralူ;
1e - realizarea infrastructurii edilitare pentru zonele în care aceasta lipseᗰte (Turniᗰor);
1f - suplimentarea spaᘰiilor verzi care deservesc cartierele de locuinᘰe prin desemnarea unor parcuri 
de cartier: Valea Sူpunului, Lacul Binder, locaᘰia Centrului Hipic Vasile Aaron etc.;
1h - consolidarea ᗰi extinderea echilibratူ a sateliᘰilor cu caracter rezidenᘰial (Viile Sibiului, 
Guᗰteriᘰa).

Obiectivul nr.2
ASIGURAREA NECESARULUI DE SUPRAFEᘠE PENTRU LOCUINᘠE NOI, CU PRIORITATE ÎN ZONE 
AFLATE ÎN PROXIMITATEA ORAᗠULUI ᗠI ÎN VECINဠTATEA UNOR ELEMENTE NATURALE CU POTENᘠIAL 
DE AGREMENT

Elemente PUG:
2a - desemnarea unor zone de extindere a oraᗰului cu destinaᘰie predominant rezidenᘰialူ: zona 
Nord-Vest, la nord de Centrul Economic, Câmpᗰor, terminaᘰie Turniᗰor, Centrul Economic Est, la 
nordul ᗰi la sudul cartierului Guᗰteriᘰa;
2b - desemnarea unor zone mixte (locuire+servicii+comerᘰ), pe suprafeᘰe restructurabile din 
proximitatea centrului oraᗰului (Independenᘰa-Pim, Balanᘰa, zona strူzilor Autogူrii - Distribuᘰiei etc.);
2c - densificarea parcelelor riverane principalelor bulevarde prin reglementarea unui profil funcᘰional 
mixt ᗰi prin creᗰterea indicatorilor de utilizare (POT, CUT), în paralel cu mူsuri de realiniere a 
fronturilor ᗰi de modernizarea a profilelor stradale.

Obiectivul nr.3
ASIGURAREA UNOR CONDIᘠII ECHILIBRATE DE CONFIGURARE A NOILOR ZONE DE LOCUINᘠE 
(DENSITATE, DOTဠRI, INFRASTRUCTURဠ, TIPOLOGII)

Elemente PUG:
3a - precizarea parametrilor de configurare a noilor cartiere în acord cu principiile unei dezvoltူri 
durabile, rezervarea culoarelor majore de infrastructurူ, asigurarea ᗰi localizarea necesarului de 
dotူri ᗰi spaᘰii verzi; 
3b - delimitarea unor zone prioritare de intervenᘰie ᗰi condiᘰionarea dezvoltူrii prin elaborarea PUZ, 
rezervarea unor suprafeᘰe pentru funcᘰiuni cheie ᗰi ocuparea lor pe baza unei analize cost - beneficiu
3c - etapizarea consumului de resurse funciare;
3d - asigurarea suprafeᘰelor necesare pentru dezvoltarea reᘰelei de învူᘰူmînt preuniversitar 
(grူdiniᘰe, ᗰcoli, licee).
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3.2.3. PROFIL ECONOMIC

Obiectivul nr.1
PROFILAREA ᗠI DEZVOLTAREA SIBIULUI CA CENTRU DE SERVICII, AFACERI, CULTURဠ, COMUNICARE, 
MEDIA ᗠI EDUCAᘠIE SUPERIOARဠ, DE IMPORTANᘠဠ REGIONALဠ ᗠI NAᘠIONALဠ (SIBIUL -”LOC DE 
ÎNTÂLNIRE”)

Elemente PUG:
1a  - valorificarea locaᘰiilor centrale vacante pentru dezvoltarea infrastructurii pentru sectorul terᘰiar 
(birouri, instituᘰii, servicii, comerᘰ, expo etc). Reciclarea platformelor industriale subutilizate sau 
neperformante:  Independenᘰa, Pim, Balanᘰa, zona strူzilor Autogူrii-Distribuᘰiei, etc.;
1b - rezervarea zonei Teatrului ᗰi Pieᘰei Florilor pentru un centru de conferinᘰe, congrese ᗰi 
spectacole; 
1c - identificarea posibilitူᘰilor de extindere ᗰi dezvoltare a infrastructurii universitare, în interiorul 
zonei centrale. Variante: 

▪ conversia actualului spital judeᘰean în spaᘰii universitare, dupူ realizarea noului spital;
▪ conversia suprafeᘰei fostei unitူᘰi militare de pe Calea Dumbrူvii. 

1d - rezervarea suprafeᘰelor necesare, în cadrul Centrului Economic Vest, pentru realizarea unui 
Complex de Târguri ᗰi Expoziᘰii, a unui stadion municipal ᗰi a prelungirii traseului trenului urban.

Obiectivul nr.2
PROTEJAREA ᗠI VALORIFICAREA POTENᘠIALELOR CULTURALE ᗠI DE MEDIU PENTRU CREᗠTEREA 
ATRACTIVITဠᘠII ORAᗠULUI PENTRU TURISM ᗠI ÎMBUNဠTဠᘠIREA CALITဠᘠII VIEᘠII

Elemente PUG:
2a - extinderea mူsurilor de reabilitare a Centrului Istoric asupra Oraᗰului de Jos, deblocarea 
legူturilor între Oraᗰul de Jos ᗰi cartierele nordice ale oraᗰului prin conversia centurii industriale de 
pe malurile Cibinului, conservarea componentei rezidenᘰiale în Oraᗰul de Jos, ca particularitate 
culturalူ ᗰi factor de echilibru funcᘰional la nivelul zonei centrale;
2b - optimizarea reᘰelei de spaᘰii publice prin reabilitarea celor existente în afara centrului istoric ᗰi 
prin extinderea reᘰelei în interiorul ᗰi exteriorul oraᗰului. Realizarea unei reᘰele de spaᘰii verzi 
interconectate ᗰi pူstrarea de coridoare verzi de legူturူ cu zonele naturale din exterior (coridoare 
verzi în lungul malurilor Cibinului, Rossbach-ului, Vူii Sူpunului, etc), extinderea reᘰelei de trasee 
ciclo-turistice în zona periurbanူ;
2c - protejarea prin RLU a cartierelor rezidenᘰiale tradiᘰionale aflate în afara zonei centrale, instituirea 
statutului de zona protejatူ.

Obiectivul nr.3
MENᘠINEREA ᗠI MODERNIZAREA PROFILELOR INDUSTRIE ᗠI TRANSPORTURI

Elemente PUG:
3a - extinderea ᗰi organizarea parcurilor industriale existente (zonele industriale Vest ᗰi Est), dozarea 
ᗰi distribuirea lor în teritoriu în mod echilibrat, luându-se în considerare poziᘰia cartierelor cu mare 
densitate de locuitori ᗰi relaᘰiile de trafic;
3b - consolidarea ᗰi impulsionarea sectorului IMM prin rezervarea unor suprafeᘰe dedicate dezvoltူrii 
infrastructurii specifice;
3c - rezervarea coridoarelor necesare pentru viitoare artere de legူturူ:

▪ arterူ ocolitoare pe relaᘰia DN1 (Cristian) – capူt str. Zူvoi – noul Spital Clinic de Urgenᘰူ 
– Calea Poplူcii – str. V.Aurie – Calea Dumbrူvii – ᗠcoala de Câini – Calea Cisnူdiei – DN1 
(ᗠelimbူr – Promenada);
▪ arterူ de acces în oraᗰ ᗰi bulevard central pentru zona Câmpᗰor: DN1 (Cristian) – capူt 
str. Zူvoi – Câmpᗰor – ᗠoseaua Alba Iulia;
▪ arterူ de legူturူ ᗠelimbူr – Vasile Aaron – Gara Sibiu (paralelူ cu calea feratူ);
▪ artere colectoare ᗰi reᘰele stradale pentru Centrele Economice Est ᗰi Vest.

3d - reglementarea traseului trenului urban pe teritoriul administrativ Sibiu, inclusiv prelungirea; 
acestuia spre nord ᗰi stabilirea poziᘰiei unei staᘰii terminus (capူtul vestic al Cူii ᗠurii Mici);
3e - rezervarea unor locaᘰii pentru parcaje publice de mare capacitate, cu prioritate pe inelul central. 
Amplasamente propuse:

▪ zona Teatru - Piaᘰa Florilor (relaᘰia sud-vest);
▪ parcaj subteran Piaᘰa Cibin (relaᘰia nord-vest);
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▪ parcaj subteran Piaᘰa Unirii/ Casa de Culturူ (relaᘰia sud-vest) sau Piaᘰa Unirii/ Hotel 
Bulevard;
▪ parcaj subteran zona Indes (relaᘰia nord-est);
▪ parcaj Piaᘰa Gူrii (relaᘰia nord-est);

Obiectivul nr.4
GESTIUNEA EFICIENTဠ A RESURSEI TEREN, ASIGURAREA DE REZERVE PENTRU DEZVOLTဠRI PE 
TERMEN LUNG ᗠI PENTRU EVOLUᘠII IMPREVIZIBILE

Elemente PUG:
4a - asigurarea unor rezerve de teren pentru investiᘰii pe termen lung, în apropierea zonei centrale 
(arealul cuprins între Cibin, centura ocolitoare, canal (paralel cu Calea ᗠurii Mari) ᗰi pârâul 
Rossbach);
4b - reducerea riscurilor de compromitere a potenᘰialelor de dezvoltare prin extinderea etapizatူ a 
zonei intravilan ᗰi prin protejarea viitoarelor culoare de infrastructurူ. Desemnarea etapelor de 
urbanizare a suprafeᘰelor introduse în intravilan prin PUG;
4c - stabilirea obligativitူᘰii mူsurilor intermediare de planificare (masterplan, PUZ, PUD) pentru 
zonele de restructurare ᗰi urbanizare, inclusiv obligativitatea procedurilor de restructurare funciarူ ᗰi 
de asigurare a necesarului de suprafeᘰe pentru utilitူᘰi publice;
4d - stabilirea unor limite clare a intravilanului, în lungul unor repere topografice ᗰi cadastrale pentru 
reducerea necesitူᘰii de ajustare ulterioarူ;
4e - utilizarea eficientူ a resurselor funciare publice, reafirmarea ᗰi consolidarea rolului administraᘰiei 
publice în procesul de dezvoltare urbanူ. Mobilizarea resurselor funciare existente pentru mူsuri ᗰi 
proiecte cu efecte benefice la scarူ localူ ᗰi regionalူ, ᗰi în avantajul prioritar al interesului public ᗰi 
reglementarea operaᘰiunilor de restructurare/urbanizare în vederea extinderii resursei funciare publice.
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3.2.4. ELEMENTE DE MEDIU

Obiectivul nr.1
SATISFACEREA NECESARULUI DE SPAᘠII VERZI RAPORTAT LA NUMဠRUL DE LOCUITORI, CF. OUG 
114/2007 (26 MP / LOCUITOR)

Elemente PUG:
1a - înfiinᘰarea de parcuri de importanᘰူ orူᗰeneascူ, dotူri de agrement ᗰi alte spaᘰii publice cu 
caracter verde. Propuneri: 

▪ Parcul de Vest: lunca inferioarူ a Cibinului între Turniᗰor ᗰi calea feratူ (Lunca 
Mူcelarilor);
▪ amenajarea albiei Cibinului între Turniᗰor ᗰi Guᗰteriᘰa;
▪ Parcul de Est: Lunca Cibinului între centura ocolitoare ᗰi Guᗰteriᘰa 
▪ Valea Sူpunului;

1b - reabilitarea suprafeᘰelor libere din cartierele de locuinᘰe, recuperarea ᗰi amenajarea suprafeᘰelor 
reziduale;
1c - asigurarea terenului necesar înfiinᘰူrii de spaᘰii verzi publice prin intermediul obligativitူᘰii 
operaᘰiunilor de reparcelare în zonele de restructurare/ urbanizare.

Obiectivul nr.2
PROTEJAREA HABITATELOR NATURALE VALOROASE ᗠI A CADRULUI NATURAL 

Elemente PUG:
2a - pူstrarea zonelor de habitat în afara zonei intravilan, instituirea interdicᘰiei de construire, 
accesibilizarea lor pentru turism specializat ᗰi de agrement;
2b - realizarea unei reᘰele de trasee ciclo-turististice în oraᗰ ᗰi în jurul oraᗰului pe rutele:

Traseul Cibin (amenajat adiacent albiei râului): Cristian – zona naturalူ protejatူ propusူ 
lunca Cibinului – Turniᗰor/ Câmpᗰor – ᗰos. Alba Iulia – Piaᘰa Cibin (Centrul Istoric) –
Independenᘰa – cartierul Reᗰiᘰa – Guᗰteriᘰa (intersecᘰia cu Traseul Valea Sူpunului) 
– Bungard – Mohu;
Traseul Valea Sူpunului (amenajat adiacent albiei pîrîului): Rူᗰinari – Hanul Dumbrava 
(Hilton) – Cimitir – Piaᘰa Rahova – Kaufland (DN1) – Vasile Aaron – Broscူrie –
Centrul Economic Est – Valea Cibinului (Guᗰteriᘰa, intersecᘰie cu Traseul Cibin);
Traseul Valea Rusciorului (amenajat adiacent albiei pârâului): Rusciori – str. Salzburg (cu 
ramificaᘰie spre ᗠura Micူ) – Centrul comercial planificat (capူtul liniei de tren urban) –
Zona rezidenᘰialူ NV (planificatူ) – cartierul Tineretului – cartierul Veteranilor – cartierul 
Marmeladူ – Spitalul de Neurologie – Cibin (intersecᘰie cu Traseul Cibin);
Traseul Viile Sibiului (amenajat adiacent canalului): ᗠura Mare – Viile Sibiului – traversare 
autostradူ – Stadionul Independenᘰa (Obor) – strada Cerbului (intersecᘰie cu Traseul 
Valea Rusciorului);
Traseul Valea Fူrmူndoalei: zona naturalူ protejatူ Fူrmူndoala – Cimitirul Guᗰteriᘰa –
str. Ceaikovski – Cibin (intersecᘰie cu Traseul Cibin).

Obiectivul nr.3
PROTEJAREA ᗠI REABILITAREA SPAᘠIILOR VERZI DIN INTERIORUL CARTIERELOR DE LOCUIRE 
COLECTIVဠ

Elemente PUG:
3a - delimitarea spaᘰiilor verzi din cartiere, protejarea ᗰi amenajarea spaᘰiilor libere virane ca spaᘰii 
verzi;
3b - reabilitarea centrelor de cartier cu prevederea unui procent semnificativ de spaᘰii verzi publice;
3c - extinderea parcelူrilor pentru grူdini private la periferia cartierelor (Schrebegärten), ca 
suplimentare a spaᘰiilor verzi publice. 

Obiectivul nr.4
REDUCEREA EMISIILOR ᗠI A FACTORILOR DE POLUARE, PRECUM ᗠI PREVENIREA RISCURILOR 
ALUNECဠRILOR DE TEREN ᗠI  ALE EFECTELOR INUNDAᘠIILOR 
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Elemente PUG:
4a - limitarea regimului de ocupare cu construcᘰii a zonelor care prezintူ riscuri naturale;
4b - înfiinᘰarea unor centuri vegetale de protecᘰie între sursele de emisii ᗰi cartierele de locuinᘰe 
(Aeroport-Turniᗰor, flancarea centurii ocolitoare, zone tampon între platformele industriale est ᗰi vest 
ᗰi cartierele învecinate);

3.2.5. ECHIPARE EDILITARဠ

Obiectivul nr.1
MODERNIZAREA ᗠI EFICIENTIZAREA REᘠELELOR EDILITARE
Reglementူrile cf. studiilor de specialitate.

Obiectivul nr.2
ASIGURAREA ECHIPဠRII EDILITARE PENTRU ZONELE DE URBANIZARE
Reglementူrile cf. studiilor de specialitate.
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3.2.6. CIRCULAᘠIE ᗠI TRANSPORTURI

Obiectivul nr.1
MODERNIZAREA, EFICIENTIZAREA ᗠI EXTINDEREA SISTEMULUI DE CIRCULAᘠIE URBANဠ

Elemente PUG: 
1a - Modernizူri ᗰi reconfigurူri de intersecᘰii ᗰi noduri

■ Nod ᗠos. Alba Iulia – str. Maramureᗰului – arterူ nouူ Câmpuᗰor (cu pasaj CF);
■ Nod str. Mူgheranului – prelungire str. Autogူrii – str. M. Kogူlniceanu (cu pasaj CF);
■ Modernizarea intersecᘰiilor critice din oraᗰ, atât prin mူsuri de reconfigurare fizicူ cât ᗰi prin 
implementarea unui sistem computerizat de monitorizare ᗰi control al fluxurilor (sistem de 
management de trafic) Vasile Milea –Rahovei – Semaforului, Vasile Milea – Corneliu Coposu, fluxurile 

de circulaᘰie în intersecᘰia Vasile Milea – Calea Dumbrူvii – Constantin Noica, Corneliu Coposu – Constituᘰiei, 
Tg. Fânului – Rusciorului – Pod Cibin, Rusciorului – Str. Lungူ, Reconstrucᘰiei – Turnului – Râului Pod 
Cibin, Alba Iulia – Metalurgiᗰtilor – Maramureᗰului – Malului, Calea Poplူcii – Cristian - Avrig – Victoriei, 
Argesului – Calea Dumbrူvii – Gh. Dima;

■ Reconfigurူri ale unor intersecᘰii existente, cu eficientizarea circulaᘰiei carosabile ᗰi dezvoltarea 
componentei pietonale ᗰi verzi prin crearea de spaᘰii urbane tip piaᘰetူ. Mူsurile presupun 
reconfigurarea fronturilor construite, prin creᗰterea înူlᘰimii clူdirilor ᗰi retrasarea aliniamentelor (vezi 
plan reglementူri). Sunt vizate urmူtoarele intersecᘰii: Autogူrii – Distribuᘰiei, Autogူrii – Calea 
Turniᗰorului (Gara Turniᗰor), Piaᘰa Cibin, Ocnei – Nicolae Teclu – Târgul Fânului, Calea Guᗰteriᘰei –
str. Lazaretului, Gူrii – Moara de Scoarᘰူ – Lupeni, Arieᗰului – Rahovei – Gh. Dima, Piaᘰa Iancu de 
Hunedoara, Podului – Pinului, N.Iorga – Hipodromului, Calea ᗠurii Mari – str. Drumul Ocnei.

1b - Poduri, pasaje, pasarele propuse

■ Pasaj denivelat cu CF str. M. Kogူlniceanu – Calea ᗠurii Mici (patru benzi);
■ Pasaj denivelat cu CF str. ᘠiglari (douူ benzi);
■ Pasaj denivelat cu CF str. Maramureᗰului – zona Alba Iulia (patru benzi);
■ 2 Poduri peste Cibin în zona Aeroport (de verificat prin SF al arterei DN1 – Câmpuᗰor); 
■ Pod peste Cibin, zona La Cascadူ (patru benzi);
■ Pod peste Cibin, str. Ghiocelului (douူ benzi);
■ Pod peste Cibin, str. Neculce (douူ benzi);
■ Pod peste Cibin, str. Pedagogilor (douူ benzi);
■ Pod peste Cibin, Piaᘰa Cibin (douူ benzi) – funcᘰioneazူ în tandem cu podul existent;
■ Pod peste Cibin, prelungire str. Abatorului (douူ benzi);
■ Pod peste Cibin, zona cartierului Reᗰiᘰa (douူ benzi);
■ Pod peste Cibin, racord la autostradူ în continuarea str. Henri Coandူ (douူ benzi);
■ Pod peste Rossbach, în prelungirea str. Râului (douူ benzi);
■ 2 poduri peste Rossbach în zona cartirului Veteranilor (douူ benzi); 
■ Pasarele pietonale peste Cibin: 

- parcul Cibin Vest, în dreptul str. Zူvoi/Cucului ᗰi în dreptul str. Secerူtoarelor;
- în dreptul str. Distribuᘰiei;
- în dreptul str. Popa ᗠapcူ;
- la confluenᘰa Cibin/ Rossbach;
- la confluenᘰa Cibin/ Pârâul Sူpunului.

■ Pasarele sau pasaje pietonale de traversare a CF:
- în dreptul str. Maramureᗰului/ Câmpuᗰor;
- în dreptul str. Fabricii – str. Dorobanᘰilor
- în zona Viaductului, legူturူ pietonalူ între zona Broscူrie ᗰi str. Muncel

1c - Realinieri de strူzi

Realinierile au ca scop lူrgirea amprizei stradale ᗰi mူrirea capacitူᘰii de trafic a arterelor cu rol 
important în prezent sau care urmeazူ sူ joace un rol important în schema de circulaᘰie. Realinierile 
presupun retragerea aliniamentelor (limitele de proprietate orientate spre stradူ) parceleleor riverane 
ᗰi trecerea fâᗰiei rezultate în domeniul public. Modernizarea profilelor stradale constituie, cf. Legii, 
obiective de utilitate publicူ. Mူsura de realiniere este o condiᘰie de autorizare a lucrူrilor de 
construire pe parcelele afectate. De regulူ, parcelele riverane bulevardelor aflate în curs de 
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modernizare pot fi utilizate mai intens (cf. RLU aferent PUG) decât celelalte parcele din zonူ, ceea 
ce compenseazူ din punct de vedere economic cedarea de teren în beneficiul public.
Pe planᗰa de reglementူri urbanistice a PUG, realinierile sunt marcate prin trasarea noii poziᘰii a 
aliniamentului (linie portocalie).  

1d - Strူpungeri de strူzi, prelungirea ᗰi modernizarea unor trasee existente 

Pe planᗰa de reglementူri urbanistice a PUG, acestea sunt marcate cu linii roᗰii, profilul secᘰiunii 
fiind menᘰionat prin text, cf. Tabelului de profile stradale anexat. 

■ Strူpungere str. Arieᗰului – str. Siretului (Calea Dumbrူvii);
■ Strူpungere str. Rusciorului – str. Crizantemelor – str. Mူgheranului;
■ Strူpungere str. Autogူrii – (Calea Turniᗰorului) – str. Mူgheranului;
■ Strူpungere str. Abatorului – str. Rusciorului (prin zona Cazangerie);
■ Prelungire str. Râului paralel cu albia Cibinului, racord cu str. Podului în dreptul zonei industriale 
Guᗰteriᘰa;
■ Stradူ colectoare pe malul nordic al Cibinului, în dreptul cartierului Turniᗰor. 

1e - Strူzi noi 

Pe planᗰa de reglementူri urbanistice a PUG, acestea sunt marcate cu linii roᗰii, profilul secᘰiunii 
fiind menᘰionat prin text, cf. Tabelului de profile stradale anexat.

Legူturi regionale, intercomunale 

■ DN1 (Cristian, zona Lupp) – Lunca Cibinului – str. Zူvoi – La Cascadူ – Câmpuᗰor – ᗠoseaua 
Alba Iulia;
■ La Cascadူ – Calea Poplူcii – str. Ludoᗰ – ᗠcoala de câini – Calea Cisnူdiei – prelungire Mihai 
Viteazu – DN1 (ᗠelimbူr, mall). Legူtura preia rolul de variantူ ocolitoare pe direcᘰia SV;
■ Gara Sibiu (pasajul bd. Coposu) – prelungirea str. Socului – pasaj ᗠtefan cel Mare (viaduct) – str. 
Rampa ᗠtefan cel Mare – Gara ᗠelimbူr – DN1;
■ Prelungirea atrerူ colectoare propusူ pt. Centrul Economic Vest pe teritoriul comunei Cristian.  

Reᘰele de strူzi colectoare în zone de extindere 

■ Reᘰea de strူzi colectoare în zona Nord-Vest;
■ Reᘰea de strူzi colectoare în zona Câmpuᗰor ᗰi prelungire Turniᗰor (str. Zူvoi, str. Stူvilarului);
■ Reᘰea de strူzi colectoare în Centrul Economic Est;
■ Reᘰea de strူzi colectoare în zona de extindere din Viile Sibiului;
■ Alte strူzi din zone de urbanizare.

Reᘰele de strူzi colectoare sau de folosinᘰူ localူ în zonele de restructurare 

■ Redeschiderea strူzilor Ocnei, Pulberူriei;
■ Reᘰele stradale cu rol local în zonele Independenᘰa-Pim-Piaᘰa Cibin, Balanᘰa, Lacul lui Binder, Baza 

hipicူ Vasile Aaron, zona str. Autogူrii/ M.Kogူlniceanu/Metalurgiᗰtilor, ᗰi în alte platforme industriale 
destinate restructurူrii.

1f - Reᘰea de piste pentru biciclete ᗰi pietoni

Trasee pietonale ᗰi ciclistice aflate predominant în afara profilelor stadale (trasee verzi)

■ Traseul Cibin (amenajat adiacent albiei rîului): Cristian – zona naturalူ protejatူ lunca Cibinului –
Turniᗰor/Cîmpᗰor – ᗰos. Alba Iulia – Piaᘰa Cibin (Centrul Istoric) – Independenᘰa – cartierul Reᗰiᘰa –
Guᗰteriᘰa (intersecᘰia cu Traseul Valea Sူpunului) – Bungard - Mohu
■ Traseul Valea Sူpunului (amenajat adiacent albiei pîrîului): Rူᗰinari – Hanul Dumbrava (Hilton) –
Cimitir – Piaᘰa Rahova – Kaufland (DN1) – Vasile Aaron – Broscူrie – Centrul Economic Est – Valea 
Cibinului (Guᗰteriᘰa, intersecᘰie cu Traseul Cibin)
■ Traseul Valea Rusciorului (amenajat adiacent albiei pîrîului): Rusciori – str. Salzburg (cu ramificaᘰie 
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spre ᗠura Micူ) – Centrul comercial planificat (capူtul liniei de tren urban) – Zona rezidenᘰialူ NV 
(planificatူ) – cartierul Tineretului – cartierul Veteranilor – cartierul Marmeladူ – Spitalul de 
Neurologie – Cibin (intersecᘰie cu Traseul Cibin)  
■ Traseul Viile Sibiului (amenajat adiacent canalului): ᗠura Mare – Viile Sibiului – traversare 
autostradူ – Stadionul Independenᘰa (Obor) – strada Cerbului (intersecᘰie cu Traseul Valea 
Rusciorului)
■ Traseul Valea Fူrmူndoalei: zona naturalူ protejatူ Fူrmူndoala – Cimitirul Guᗰteriᘰa – str. 
Ceaikovski – Cibin (intersecᘰie cu Traseul Cibin)

Reᘰea de piste pentru biciclete integrate profilelor stradale

Traseele ciclistice sunt integrate principalelor bulevarde ᗰi strူzi colectoare, conform planᗰelor 
aferente PUG.

SITUAᘠIA DRUMURILOR NAᘠIONALE
Pe planᗰele PUG a fost fူcutူ delimitarea intravilanului localitူᘰii cu indicarea exactူ a drumurilor 
naᘰionale care tranziteazူ localitatea, a poziᘰiilor kilometrice pe drumurile naᘰionale a limitelor 
intravilan, existente ᗰi propuse, respectiv a poziᘰiilor unde vor fi amplasate indicatoarele rutiere 
F47/F49. Au fost indicate în profile transversale zonele de protecᘰie ale DN.  Poziᘰia limitei intravilan 
nu a fost modificatူ în lungul DN1, poziᘰiile kilometrice pူstrându-se km 307+050, respectiv km 
315+500. Poziᘰia limitei intravilan a fost modificatူ în lungul DN14 prin înglobarea trupului Viile Sibiului, 

poziᘰia kilometricူ modificîndu-se de la km 3+500 la km 5+600.

Accesele în/din Centrura ocolitoare a Muncipiului Sibiu (Autostrada Sibiu – Deva) au fost transpuse 
pe baza documentaᘰiei tehnice aflate în posesia beneficiarului, Primူria Muncipiului Sibiu. Astfel, se 
prevူd noduri de acces în dreptul urmူtoarelor strူzi:
4. str. ᗠtefan cel Mare (DJ106);
5. prelungirea strူzii Henri Coandူ;
6. strada Lungူ (DN14);
7. str. Salzburg (DJ 106B).
PUG Sibiu 2009 nu propune accese suplimentare pe Autostradူ/centurူ.

Traseul trenului urban (figurat ca atare pe planᗰele PUG) se suprapune pe calea feratူ Sibiu – Copᗰa 
Micူ ᗰi parᘰial pe calea feratူ industrialူ din Zona Industrialူ Vest. Prin urmare, singura intersecᘰie cu 
un drum naᘰional sau judeᘰean este în dreptul DN14 (strada Lungူ). Intersecᘰia este în prezent sub forma unui 
pasaj denivelat (km 2+100). Soluᘰionarea intersecᘰiilor cu strူzile urbane va fi fူcutူ prin documentaᘰii tehnice 
de specialitate.
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3.3 Obiective de utilitate publicူ
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Capitolul 4.
CONCLUZII
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Corelarea dezvoltူrii UATB cu comunele învecinate

În vederea prevenirii producerii unor disfuncᘰiuni pe termen lung ᗰi a organizူrii unei evoluᘰii corelate a 
municipiului în relaᘰie cu comunele din jur, se impun mူsuri de planificare suplimentare faᘰူ de PUG. În primul 
rând, se recomandူ ca actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localitူᘰilor învecinate sူ includူ 
obiectivele comune ale dezvoltူrii, identificate prin PUG Sibiu, sau ulterior.  Mai mult decât atât, se recomandူ 
întocmirea de Planuri urbanistice zonale, Planuri directoare sau studii de dezvoltare pentru zone aflate la 
graniᘰa administrativူ ᗰi care cuprind ᗰi detaliazူ soluᘰii pentru suprafeᘰe aflate pe ambele teritorii 
administrative. Este necesar ca aceste documentaᘰii sူ fie pregူtite, supervizate, aprobate ᗰi implementate de 
cူtre Consiliul Judeᘰean. Având în vedere situaᘰia actualူ, conflictele sau potenᘰialele identificate, precum ᗰi 
necesitူᘰile derivate din strategiile de dezvoltare anterioare PUG, este necesarူ întocmirea cu prioritate a 
urmူtoarelor documentaᘰii sau studii:

Plan director / PUZ Valea Sူpunului

1.4 teritoriul de studiu: ambele maluri ale pârâului, de la Cimitirul Central pânူ la calea feratူ. 
Limitele recomandate la nord ᗰi la sud sunt strူzile Rahovei/Semaforului, respectiv strူzile 
paralele cu acestea aflate în curs de realizare pe malul sudic (legူtura Kaufland - Calea 
Cisnူdiei);

1.5 obiective: organizarea reᘰelei stradale ᗰi edilitare între cele douူ localitူᘰi, protejarea, 
organizarea ᗰi amenajarea coridorului verde Valea Sူpunului, sub forma unui parc liniar de 
agrement pentru locuitorii ambelor localitူᘰi, amenajarea unei legူturi pietonale ᗰi ciclistice în 
lungul apei, zonificarea funcᘰionalူ ᗰi reglementarea ocupူrii terenurilor pe malul sudic al 
pârâului, stabilirea unor mူsuri generale de regenerare urbanူ a cartierelor de locuinᘰe
colective Hipodrom ᗰi Vasile Aaron, incluzând sistemele de accese, parcူri, spaᘰii publice ᗰi 
verzi etc. 

Plan director / PUZ Zona Strada Salzburg - Aeroport - Cristian

2.5 teritoriul de studiu va fi delimitat în funcᘰie de necesitူᘰi ᗰi va cuprinde, simultan sau etapizat, 
cele douူ artere de legူturူ propuse prin PUG Sibiu.

2.6 obiective: corelarea dezvoltူrii zonei alfate la vestul strူzii Salyburg cu dezvoltarea Centrului 
Economic Vest Sibiu, asigurarea suprafeᘰelor necesare realizူrii celor douူ artere de legူturူ 
propuse prin PUG Sibiu ᗰi a racordului la DN1 a arterei Câmpuᗰor - Aeroport - Lupp, rezervarea 
culoarului natural în prelungirea principalei zone verzi din Zona Vest Sibiu. 

Relansarea localitူᘰilor componente ᗰi a trupurilor izolate.

Un pas important în relansarea localitူᘰii Pူltiniᗰ, odatူ cu clarificarea regimului juridic al terenurilor, este 
întocmirea unui Plan urbanistic zonal pentru întreaga suprafaᘰူ a localitူᘰii. Se recomandူ întocmirea PUZ pe 
baza unui Plan Director ᗰi pe baza concluziilor PATZ - Zona periurbanူ Sibiu. 

De asemenea, se recomandူ realizarea cu prioritate de Planuri urbanistice zonale pentru trupurile Viile Sibiului 
ᗰi Tropinii Noi. PUZ Viile Sibiului se va corela cu PUG ᗠura Mare.

Extinderea intravilanului prin operaᘰiuni de reparcelare

Având în vedere dimensiunile suprafeᘰelor destinate operaᘰiunilor de urbanizare, costurile ᗰi complexitatea 
acestui tip de operaᘰiuni, se impune o etapizare riguroasူ a abordူrii acestor zone. Prin PUG sunt delimitate 
etapele de extindere a zonelor construite, fiecare etapူ fiind pregူtitူ printr-un Plan urbanistic zonal. Este 
recomandatူ realizarea, în prealabilul PUZ a unui Plan director pe baza PUG pentru fiecare etapူ a procesului 
de urbanizare. Abordarea unitarူ a unei întregi etape prin Plan director ᗰi PUZ este o condiᘰie esenᘰialူ pentru 
succesul operaᘰiunii de urbanizare, în sensul organizူrii coerente a reᘰele de strူzi, infrastructurူ ᗰi dotူri 
publice.  Lista dotူrilor publice minime care revin fiecူrei etape de urbanizare este cuprinsူ în planᗰa „Zone cu 
obligativitate de elaborare de Plan urbanistic Zonal”. 
Regula de bazူ a etapizူrii procesului de urbanizare presupune abordarea unei anumite etape numai în 
momentul în care etapa precedentူ este ocupatူ într-o proporᘰie considerabilူ - peste 75%. 
O altူ condiᘰie pentru asigurarea unei dezvoltူri durabile a acestor zone este restructurarea funciarူ a 
terenurilor agricole pe bazူ de operaᘰiuni de parcelare ᗰi reparcelare. În lipsa acestor operaᘰiuni de reparcelare, 
aplicate pe teritorii largi, asigurarea reᘰelei de strူzi, dotူri publice ᗰi spaᘰii verzi este extrem de dificilူ ᗰi 
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costisitoare.
Pentru perioada imediat urmူtoare aprobူrii PUG, se recomandူ efectuarea, la nivelul administraᘰiei publice, a 
urmူtorilor paᗰi premergူtori:

7.1 elaborarea, adoptarea de cူtre Consiliul Local ᗰi publicarea unei metodologii de derulare a 
operaᘰiunilor de urbanizare vizând în primul rând umrူtoarele aspecte:

7.1.1.1. actorii urbani implicaᘰi ᗰi structurile de responsabilitate;
7.1.1.2. forme de asociere a deᘰinူtorilor de terenuri;
7.1.1.3. forme de comunicare, luarea deciziilor ᗰi transmiterea lor;
7.1.1.4. modalitူᘰi de realizare a transferului de propiretူᘰi;
7.1.1.5. coordonarea operaᘰiunilor de echipare tehnicူ ᗰi de realizare a obiectivelor 

publice;
7.1.1.6. corelare cu cadrul legal;

- actualizarea bazei topografice ᗰi cadastrale pentru zonele de urbanizare.

Elemente de planificare prioritare

Alူturi de studiile ᗰi documenaᘰiile urbanistice descrise mai sus, se recomandူ elaborarea cu prioritate a 
urmူtoarelor documentaᘰii:

PUZCP Centrul Istoric, cu respectarea metodologiei cf. Ordinului MTCT nr. 562/2003;
PUZCP pentru alte Zone Construite Protejate;
documentaᘰia ᗰtiinᘰificူ pentru instituirea Ariilor Naturale Protejate;
Planuri directoare / PUZ pentru regenerarea urbanူ a ansamblurilor de locuinᘰe colective realizate înainte 
de 1990, în mod prioritar:

PUZ Baza hipicူ Vasile Aaron;
PUZ Siretului;
PUZ cartier ᘠiglari.

PUZ Tren urban, în vederea rezervူrii suprafeᘰelor necesare, organizူrii tehnice a traseului, soluᘰionarea 
traversူrilor, mobilarea urbanisticူ etc.
Studii de fezabilitate ᗰi documentaᘰii tehnice pentru noduri de infrastructurူ:

nodul ᗰoseaua Alba Iulia - strada Maramureᗰului - zona Câmpuᗰor;
pasaj CF Kogူlniceanu - Calea ᗠurii Mici;
pasaj CF str. ᘠiglari; 


