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REFERINTA
PROPUSA
[DELIMITARE
CARTIERELE
MUNICIPIULUI
MEDIAS]
MACRO_UTR CENTRU

U.T.R. 0

CARTIER DUPA ZID

V1
U.T.R. 1

– locuire protejata
– subzona verde protejata

S

– subzona unitati speciale

ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI

L2

- semicolective existente

MEDIAS

L3

- colective P+10 existente
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M2

– subzona mixta centrul nou

L1a

– locuire protejata

ZONA CENTRALA SAT IGHISUL NOU
- ZONA PROTEJATA

U.T.R. 2

ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2

GURA CAMPULUI

L1b

– locuire traditionala

AUREL VLAICU

L1n

– locuire nou propusa

MOSNEI

S

– subzona unitati speciale

A.S.WERNER
VITROMETAN
MACRO_UTR

U.T.R. 3

ZONA REZIDENTIALA MAX. P+4

GURA CAMPULUI

L2

- semicolective existente

L2n

– semicolective nou propuse

- colective P+10 in fara Z.C.

AUREL VLAICU
MOSNEI
A.S.WERNER
VITROMETAN
WEWERN
MACRO_UTR

U.T.R. 4

ZONA REZIDENTIALA MAX. P+10

L3

U.T.R. 5

ZONA ACTIVITATI MIXTE

M1/M1a

GURA CAMPULUI
MACRO_UTR
AUREL VLAICU

M2

VITROMETAN

M2a

- mixt comercial

SOSEAUA SIBIULUI

M2b

- centrul civic Sf. Maria

M2c

- centrul civic Sf. Maria

M3

- mixt institutii, servicii,

M3a

- mixt institutii, servicii,

UCD

- cercetare&dezvoltare

GLORIEI

(locuinte,birouri,servicii)
(sanatate,cultura,culte)
echipamente
echipamente, locuire

MACRO_UTR

U.T.R. 6

ZONA ACTIVITATI PRODUCTIVE

DUPA ZID

AP_ui

- industrie existenta

AUREL VLAICU

AP_ua

- agroindustrial existent

CC cf.1

- cai de comunicatie

CC cf.2

- cai de comunicatie

VITROMETAN
SOSEAUA SIBIULUI
IGHISUL NOU
MACRO_UTR

U.T.R. 7

ZONA CAILOR DE COMUNICATIE

VITROMETAN

feroviara / extindere

SOSEAUA SIBIULUI

feroviara / triaj
MACRO_UTR

U.T.R. 8

ZONA SPATIILOR PLANTATE

V1

– subzona verde protejata

GURA CAMPULUI

V2

– subzona agrement si sport

AUREL VLAICU

V3

– perdele de protectie

MOSNEI
A.S.WERNER
VITROMETAN
WEWERN
STADIONULUI

ALTE SUBZONE FUNCTIONALE

ZONĂ PENTRU INSTITUŢII ŞI SERVICII DE
INTERES GENERAL – ACTIVITĂȚI LEGATE DE
CULTE
ZONĂ PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ
ZONĂ UNITATI CU DESTINATIE SPECIALA

IS

GC
S
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NOTA:
PREVEDERILE DIN PREZENTUL R.L.U. SE VOR CORELA CU CONTINUTUL CELOR 3(TREI) ANEXE IN CEEA CE
PRIVESTE CONDITIONARILE, RESTRICTIILE SI PERMISIVITATILE DE CONSTRUIRE DIN MUNICIPIUL MEDIAS.
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DISPOZIȚII GENERALE
ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

1.1. Prezentul Regulament Local de Urbanism este parte integrantă a Planului Urbanistic General al
Municipiului Medias.
1.2. Regulamentul Local de Urbanism însoţeşte Planul Urbanistic General, explicitează şi detaliază
prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic General, ce cuprinde prevederi referitoare la
modul de utilizare al terenurilor şi de realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul localităţii.
1.3. Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administraţiei publice locale şi se
aprobă de către Consiliul Local pe baza avizelor obţinute în conformitate cu prevederile Legii Nr. 50/19911.
1.4. Orice documentaţie de urbanism ulterioară aprobării prezentului PUG, care schimbă concepţia generală
care a stat la baza “Reactualizare Planul Urbanistic General al Municipiului Medias”, aprobat de către
Consiliul Local Medias cu Nr. ...................... din ................................., determină modificarea PUG, conform
legii.
1.5. Prezentul regulament are un caracter director. Prevederile sale permit autorizarea directă, cu excepţia
derogărilor şi situaţiilor speciale. În acest caz se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale sau
Planuri Urbanistice de Detaliu. Prin derogare se înţelege modificarea condiţiilor de construire: funcţiuni
admise, regim de construire, înălţime maximă admisă, distanţe minime faţă de limitele parcelei, POT, CUT.
1.6. Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în cazul zonelelor asupra cărora sa instituit un anumit regim de protecţie sau interdicţie temporară, care nu pot fi suficient reglementate prin
Planul Urbanistic General, aceste zone fiind evidenţiate/delimitate în cadrul PUG în vederea detalierii prin
Planuri Urbanistice Zonale2.
1.7. Se pot aduce următoarele modificări reglementărilor din Planul Urbanistic General:
a) prin Planul Urbanistic Zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de construire,
funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a
terenului (CUT), procentul
de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de
aliniament şi distanţele faţă de
limitele laterale şi posterioare ale parcelei;
b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări noi numai cu privire la
faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei.

distanţele

1.8. Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condiţiile în care
modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism, trebuind să asigure unitatea,
coerenţa şi confortul urban atât ale zonei de studiu, cât şi ale teritoriului învecinat; aprobarea unor
modificări ale Planului Urbanistic General şi implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face
numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o şi prezenta documentaţie.
1.9. Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evoluţia legislaţiei cu caracter general
şi cu cea a legislaţiei de specialitate, relevante pentru activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului.

1

in conformitate cu ultimele modificari si completari ale legii - Ordinul 1943 din 19 decembrie 2001 (Ordinul 1943/2001) pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare
2
in conformitate cu ultimele modificari si completari ale legii - OUG 7/2011 - modificari si completari la Legea Nr. 350 /2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul
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1.10. Aplicarea prevederilor prezentului Regulament de urbanism trebuie să asigure corelarea intereselor
cetăţeanului cu cele ale colectivităţii, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea interesului public.
2.

BAZA LEGALĂ

La baza elaborării REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI MEDIAS au stat în principal:
1. LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii (aplicabilă începând cu data de 17 octombrie 2009*)
2. LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de constructii si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor,Monitorul Oficial, Partea I nr.
431 din 1 august 2001
3. Ordinul 1943 din 19 decembrie 2001 (Ordinul 1943/2001) pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare
4. Legea nr. 261/2009 - aprobarea OUG nr. 214/2008 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 493, din 16 iulie
2009.
5. Legea 289 / 2007 pentru modificarea si completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul
6. OUG 7/2011 - modificari si completari la Legea Nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul
7. Legea 100 din 19 aprilie 2007 (Legea 100/2007) pentru modificarea si completarea Legii nr. 351/2001
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati
8. Legea nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa
la 20 octombrie 2000, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 536 din 23 iulie 2002
9. Ordonanta de urgenta nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
10. Ordinul MLPAT Nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor
de amenajarea teritoriului si urbanismului
11. HGR Nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu completările şi
modificările ulterioare, precum şi celelalte acte legislative specifice sau complementare domeniului,
12. GHID PRIVIND ELABORAREA ŞI APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM, Reglementare
tehnică aprobată cu Ordinul MLPAT nr.21/N/10.04.2000.
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Alte documente legislative ce stau la baza elaborarii PUG Municipiul Medias sunt:


































Codul Civil.
Legea 18/1991 – fondului funciar (republicată în 1998)
Legea 69/1991 – administraţiei publice locale (republicată în 1997) şi completările
ulterioare (Legea 215 /2001)
Legea 33/1994 – privind expropierea pentru cauză de utilitate publică
Legea Nr. 98/1994 – privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele
legale de igienă şi sănătate publică
Legea 10/1995 – privind calitatea în construcţii
Legea 137/1995 – privind protecţia mediului
Legea 41/1995 – privind protecţia patrimoniului naţional
Legea 7/1996 – cadastrului imobiliar şi publicităţii imobiliare
Legea Nr.26/1996 – Codul silvic.
Legea Nr. 107/1996 – Legea Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordinul M.M.G.A. nr. 2/2006 (avizul de amplasament), Ordinele M.M.G.A. nr. 661
si 662/2006 (Autorizatie de gospodarire a apelor), O.U.G. nr. 244/2000, O.U.G.
138/2005 (Autorizatie pentru functionare in conditii de siguranta)
Ordonanta 43 din 28 august 1997 - privind regimul drumurilor
ORDONANTA nr. 7 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea si completarea
Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Legea 54/1998 – privind circulaţia juridică a terenurilor
Legea 213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
Legea 219/1998 – privind regimul concesiunii
Legea 5/2000 – secţiunea III - zone protejate
Legea 350/2001 – privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul şi completările
ulterioare (Legea 289 /2006)
Legea 351/2001 – secţiunea IV - reţeaua de localităţi
Lege 422/2001 – privind protecţia monumentelor istorice
Legea Nr. 451/2002 – pentru rectificarea Convenţiei europene a peisajului,
adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000.
HGR 525/1996 – pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism (RGU)
(republicată în 2002)
HGR 59/1999 – pentru modificarea Art. 2 din HGR 525/1996
Hotărârea Nr. 638 din 5 august 1999 privind aprobarea Regulamentului de apărare
împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la
construcţiile hidrotehnice şi a Normativului-cadru de dotare cu materiale şi
mijloace de apărare operativă împotriva inundaţiilor şi gheţurilor
HGR Nr. 162 / 2002 privind depozitarea deşeurilor
OUG Nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române.
OUG 27/2008 – pentru modificarea şi completarea Legii 350/2001
Ordinul Nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru
aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea
teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea construcţiilor.
Ordinul Ministrului Sănătăţii Nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi
a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.
Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 43/1998 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale.
Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor.
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Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.
 Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a
pomilor în localităţile urbane şi rurale.
 Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane.
 Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale.
 Ordinul Ministrului de Interne Nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor
metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor.
 Ordinul Ministrului de Interne Nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale
de prevenire şi stingere a incendiilor.
 Ordinul M.L.P.A.T. Nr. 1270/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a H.G. nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea
drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea la reţeaua de
electrificare şi la reţelele telefonice, astfel cum a fost modificat prin H.G. Nr.
211/1999.
REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI MEDIAS detaliază prevederile
Regulamentului General de Urbanism şi respectă prevederile documentatiilor de urbanism de rang superior
in vigoare ( P.A.T.J. , P.A.T.Z. ).
3.

DOMENIUL DE APLICARE

3.1. Planul Urbanistic General împreună cu Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Medias
cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor pe orice categorie de teren, atât în
intravilan cât şi în extravilan, în limitele teritoriului administrativ al localităţii.
Intravilanul este alcătuit din suprafeţele de teren destinate construcţiilor şi amenajărilor din
Municipiul Mediaș.
3.2. Autorizarea executării construcţiei se realizează prin intermediul actelor de autoritate emise de
administraţia publică local/judeţeană după caz, care sunt:

Certificatul de urbanism3 şi

Autorizaţia de construire
Elaborarea acestor acte se face de către Consiliul Local şi după caz de către Consiliul Judeţean Sibiu
cu avizul Primăriei în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
3.3. Intravilanul figurat în planşa de Reglementări urbanistice – Zonificare funcţională propusă aferentă
Planului Urbanistic General va fi marcat pe teren prin borne, protrivit legii nr. 7-1996 a cadastrului si
publicităţii imobiliare.
3.4. Zonificarea funcţională a localităţii s-a stabilit în funcţie de categoriile de activităţi ale localităţii,
desfaşurate în prezent sau preconizate a se dezvolta pe teritoriul administrativ al municipiului, în
conformitate cu prevederile art.14 din RGU şi este evidenţiată în planşa de Reglementări urbanistice –
Zonificare funcţională propusă.
Funcţiunile urbane propuse sunt justificate de nevoia de extindere a localităţii şi de valorificare a
oportunităţilor de atragere a investitorilor în zonă. Noile zone de activităţi sunt necesare accelerării
procesului de dezvoltare durabilă al localităţii şi de susţinere a investiţiilor de modernizare a infrastructurii,
fiind condiţionate de caracteristicile cadrului natural.
3

in conformitate cu ultimele modificari si completari ale legii teritoriului si urbanismul

OUG 7/2011 - modificari si completari la Legea Nr. 350 /2001 privind amenajarea
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Funcţiunile urbane sunt adaptate şi tesutului urban al municipiului Mediaș.
Prin REGULAMENTUL LOCAL aferent P.U.G.-ului se stabilesc noile conditii si mãsuri urbanistice
privind amenajarea complexã a localitãţii Medias, ţinând seama de:
 promovarea lucrãrilor si operatiunilor urbanistice care contribuie la organizarea structurii
urbane a localitãtii ;
 respectarea zonificãrii teritoriului localitãtii , urmãrindu-se functiunile dominante stabilite si
relatiile între diversele zone functionale ;
 limitele intravilanului si folosirea rationalã a teritoriului;
 protejarea, valorificarea şi menţinerea elementelor de patrimoniu natural.
Deasemenea, prezentul P.U.G. urmărește ( prin propunerile de dezvoltare ) creșterea calității vieții
locuitorilor municipiului Mediaș prin dezvoltarea unui mediu sănătos și ambient plăcut pentru comunitate,
realizarea unui spațiu de locuit confortabil, dotat la nivelul cerințelor actuale, prin dezvoltarea infrastructurii,
cu păstrarea și valorificarea potențialului natural și construit, realizarea de spații de odihnă și recreere prin
exploatarea rațională a cursului râului Târnava și zona lacului Ighiș.
Conditia de amplasare a constructiilor în functie de destinatia acestora în cadrul localitatii sunt:
- constructii administrative
sediu primarie – amplasament : în zona centrala.
sedii de partid – filiale – amplasament: în zona centrala sau pe principalele artere de circulatie.
Sedii de sindicate, culte, fundatii, organizatii neguvernamentale, asociatii, agentii, fonduri, sedii
de birouri- amplasament : în zona centrala, pe principalele artere de circulatie sau zone de
interes.
- constructii financiar – bancare
sedii de banci – sediul central ( filiale) - amplasament : în zona centrala sau pe principalele
artere de circulatie.
Sedii de societati de asigurari ( de bunuri, de persoane), burse de valori -i marfuri – amplasare :
în zona centrala /de interes.
- constructii comerciale
comert nealimentar – amplasament: în zonele de interes comercial
magazin general – amplasamant : în zona centrala/zona rezidentiala/centrul de cartier.
se va evita amplasarea în zona industriilor nocive.
supermagazin – amplasament: în zona centrala /zona rezidentiala/zona de cartier.
piata agroalimentara – amplasamant: în zonele de interes comercial sau min 40 m fata de
cladiri avand alte functiuni decat cea comerciala.
comert alimentar – amplasament : în zonele de interes comercial – se va evita amplasarea în
zonele poluate.
alimentatie publica – amplasament : în zona rezidentiala sau zonele de interes coemrcial – se
admite amplasarea la parterul locuinteleor numai în conditiile izolarii totale a aburului,
mirosului -i zgomotului.
servicii – amplasament: în zona centrala, rezidentiala, comerciala sau de agrement.
se interzice amplasarea în zone industriale pentru serviciile industriale.
se interzice amplasarea ateliereleor poluante în zona de locuit – autoservice – amplasament: în
limita zonei industriale.
- constructii de cult
lacase de cult – amplasamanet: alaturarea de lăcase de cult noi în incinta sau în vecinătatea
monumentelor istorice se va face cu respectarea prevederilor legale.
manastiri, shituri – amplasament: în afara localității – extinderea mănăstirilor vechi )
monumente istorice) se va face cu respectarea prevederilor legale.
cimitire – amplasament : la marginea localității – extinderea se va face cu respectarea
prevederilor legale ( 50 m față de limita cimitirului la limita lotului).
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constructii de cultura
expozitii, muzee, biblioteci, cluburi, sali de reuniune, case de cultura, centre și complexe
comerciale, cinematografe, teatre – amplasament: în zona destinata dotarilor pentru cultura,
educatie sau în zona verde. Este posibila amplasarea în zona comerciala, administrativa,
religioasa sau de agrement. Se va evita amplasarea în vecinatatea unitatilor poluante. Circ –
amplasament: în zona de agrement/zona verde.
constructii de invatamant
invatamant prescolar (gradinita) – amplasament: în zonele rezidentiale.
distanta maxima de parcurs 500 m.
scoli primare, scoli gimnaziale, licee – amplasament: în zonele -i cartierele de locuit. distanta
maxima de parcurs 1000 m.
constructii de sanatate
spital general ( cuplat sau nu cu un dispensar policlinic), spital de specialitate ( maternitate,
pediatrie, contagiosi, oncologie, urgenta, clinici particulare) – amplasament; în zona destinata
dotarilor pentru sanatate, în functie de profilul spitalului. Se interzice amplasarea în
vecinatatea surselor de poluare .
asistenta de specialitate (boli cronice, persoane cu handicap, recuperari, centre psihiatice) –
amplasament : în zonele extraorasenesti, zone în care formele de relief -i vegetatia permit
crearea de zone verzi ( parcuri, gradini, etc.).
dispensar policlinic (gr. 1,2,3) 600,1200,2400 consultatii /zi – amplasament: independent sau în
cadrul locuintelor pentru sanatate.
alte unitati, farmacii – amplasament: în cadrul unor constructii pentru sanatate sau
independent, în functie de profilul unitatii.
crese sin crese speciale pentru copii – amplasamant: în cadrul unor constructii publice sau
locuinte. Se interzice amplasarea în vecinatatea surselor de poluare. Se recomanda amplasarea
în zone de relief -i cadru natural favorabil.
constructii si amenajari sportive
sali de antrenament pentru diferite sporturi – amplasamanet: în zone verzi, nepoluate si pe cat
posibil în vecinatatea unor cursuri sau oglinzi de apa.
Sali de competii sportive , patinoare artificiale – amplasament: de preferinta în zonele
rezidentiale sau vecinatatea complexelor sportive -i de agrement.
constructii de agrement
locuri de joaca pentru copii – amplasament: în cadrul zonei de locuit. Se vor evita
amplasamentele în vecinatatea surselor de zgomot puternic (zone industriale, artere de trafic
greu).
Parcuri, scuaruri – amplasament: se vor evita amplasamentele în vecinatatea surselor
producatoare de zgomote puternice -i vibratii.
constructii de turism
hotel *-***** , hotel-apartament, motel, vile – amplasament : se pot amplasa în vecinatatea
altor dotari turistice. Se vor evita amplasamentele în vecinatatea surselor de poluare.
bungalouri*-*** – amplasament: în perimetrul campingurilor, satelor de vacanta sau ca spatii
complementare unitatilor hoteliere.
cabane categoria *-**** , sate de vacante **-*** - amplasament: în locuri pitoresti, cu
microclimat favorabil ferite de zgomot sau de alte surse de poluare precum -i de orice alte
elemente care ar putea pune în pericol securitatea turistilor ( linii de inbalta tensiune, zone
inundabile).
constructii de locuinte – amplasament : se vor evita
amplasamentele in vecinatatea surselor producatoare de noxe, zgomote puternice si
vibratii (zone industriale, artere trafic greu), decat prin construirea unor perdele de
protectie, realizate din vegetatie inalta
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3.5. Zonificarea functionalã a municipiului Mediaș precum si împãrtirea teritoriului în Unitãti Teritoriale de
Referintã ( UTR – uri ) s-a fãcut , conform planşei de Reglementări urbanistice – Zonificare funcţională
propusă.
Împãrtirea teritoriului pe functiuni s-a stabilit în functie de categoriile de activitãti prezente pe
teritoriul municipiului , de ponderea acestora , precum si de potentialul zonelor .
UTR-ul este definit ca o reprezentare graficã care corespunde unui teritoriu cu functiune
predominantã , fiind delimitat prin limite fizice existente pe teren ( strãzi , limite de proprietate , ape ).
De asemenea, se pot defini U.T.R.-uri pe terenuri ce necesitã întocmirea unor planuri urbanistice
zonale sau de detaliu . U.T.R.-ul este suportul grafic pentru exprimarea prescripţiilor corelate cu propunerile
funcţionale din piesele desenate .
Fiecare U.T.R. în parte va avea definite propriile elemente de REGULAMENT descrise şi ilustrate
grafic în Capitolul 4 al acestui volum: Prescripţii de construibilitate la nivelul U.T.R.-urilor.
CAP.2
4.A.

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR LA NIVELUL
LOCALITĂŢII
REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI NATURAL

4.A.1. Configuratia geograficã a teritoriului localității Mediaș , prezenţa pădurilor şi a cursurilor de apa
care îi strãbat teritoriul este favorabilã pãstrãrii calitãţilor mediului natural . De aceea , se impune
limitarea extinderii necontrolate a intravilanului comunei şi evitarea înfiinţãrii unor zone cu funţiuni de risc
pentru calitatea elementelor de mediu .
Pentru valorificarea potentialului natural al acestor terenuri se propun zone functionale de
agrement , turism, sport și spații verzi amenajate, conform planşei de Reglementări urbanistice – Zonificare
funcţională propusă.
4.A.2. Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole din intravilan în vederea autorizării construcţiilor se
realizează în condiţiile art.4. din RGU.
Intravilanul existent construibil al localităţii este suprafaţa de teren delimitată cadastral asupra
căreia acţionează actele normative referitoare la localităţi şi se exercită competenţa autorităţilor publice
conform Legii nr. 69-1991.
Suprafaţa intravilanului existent al municipiului Mediaş, la data demarãrii documentaţiei, este de
1 622,30 ha. După cum a reieşit din măsurătorile realizate în AUTOCAD pe planul topografic realizat de către
Blominfo-Geonet S.R.L. sc.1/5000, suprafaţa totală a intravilanului existent este de 1605,37 ha.
Intravilanul propus construibil al localităţii cuprinde terenuri suplimentare în vederea construirii
eficiente şi pentru care autorităţile publice îşi asumă răspunderea echipării tehnico-edilitare şi elaborării
studiilor urbanistice necesare conformării spatial-configurative (PUD, PUZ, lotizare).
Suprafaţa intravilanului propus este de 2 119,10 ha.
4.A.3. Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan se supune
prevederilor art.3. din RGU.
Necesităţile de extindere a localităţii au determinat includerea în intravilanul construibil a unor
suprafeţe din extravilan, aflate fie în circuitul agricol, fie având alte destinaţii.
Pentru extinderea zonei construibile pe aceste terenuri, Consiliul Local îşi asumă responsabilitatea
realizării infrastructurii şi a utilităţilor necesare amplasării obiectivelor prevăzute, precedate de elaborarea
unor documentaţii de urbanism în conformitate cu legislaţia în vigoare (Plan urbanistic zonal, plan urbanistic
de detaliu, plan urbanistic zonal de parcelare), condiţie obligatorie pentru eliberarea oricărei autorizaţii de
construire pe aceste zone.
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4.A.4. Autorizarea executării construcţiilor şi lucrărilor de amenajare pe terenurile cu destinaţie
forestieră din extravilanul localităţii se realizează în condiţiile prevazute la art.5 din RGU, în condiţiile
respectării Legii nr. 26-1996, Codul Silvic, corelată cu Legea nr. 50-1991.
Este obligatorie respectarea regimuli silvic impus de către autoritățile competente, conservarea
fondului forestier atât pentru protecția de biomasă, dar și pentru funcțiile de protecție a mediului
înconjurător: funcția hidrologică, funcția de protecție a solului și de asigurare a stabilității terenurilor,
funcția de ameliorare a factorilor climatici și funcția de purificare a atmosferei.
Suprafeţele împădurite au fost păstrate întocmai, cu funcţiunea specifică existentă, aceea de păduri
cu rol de protecţie. Au fost propuse în plus zone destinate plantaţiilor de protecţie cu funcţiune mixtă: de
protecţie şi zonă de agrement.
Suprafaţa împãduritã din teritoriul administrativ al municipiului Mediaş este de 1960,662 ha, dintre
care 99,182 ha în intravilan şi 1 861,480 ha în extravilan.
Autorizarea executãrii construcţiilor şi amenajãrilor pe terenurile cu destinaţie forestierã în
intravilanul localitãţii se supune prevederilor art. 5 din Regulamentul General de Urbanism şi legii 26/1996Codul Silvic modificat prin legea 46/2008. Autorizarea construcţiilor şi amenajãrilor pe terenurile cu
destinaţie forestierã este interzisã. În mod excepţional cu avizul organelor aministraţiei publice de
specialitate se pot autoriza numai construcţiile necesare întreţinerii pãdurilor, exploatãrilor silvice şi
culturilor forestiere. La amplasarea acestor construcţii se va avea în vedere dezafectarea unei suprafeţe cât
mai mici din cultura forestierã.
Cabanele şi alte amenajãri destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera pãdurilor cu avizul
conform al Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului şi al Ministerului Turismului.
Delimitarea pe judeţ a terenurilor cu destinaţie forestierã, stabilitã, în condiţiile legii, de cãtre
organele de specialitate al administraţiei publice, se comunicã Consiliului Judeţean prin ordinul ministrului
apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului.
La amplasarea la distanţe mai mici de 1 km de liziera pãdurii a unor obiective industriale, unitãţi
economice sau de altã naturã, care prin funcţionare pot aduce prejdicii pãdurii, beneficiarii acestora vor
obţine în prealabil avizul Regiei Naţionale a Pãdurilor.
Reducerea suprafeţei fondului forestier proprietate publicã şi privatã este interzisã. În mod
excepţional, pentru construcţii cu destinaţie militarã pentru cãi ferate, şosele de importanţã deosebitã, linii
electrice de înaltã tensiune, mine, forãri, sonde şi echipamente aferente acestora, conducte magistrale de
transport gaze sau petrol sau pentru lucrãri de îmbunãtãţiri funciare, de gospodãrire a apelor sau de
realizare a unor noi surse de apã, obiective turistice, ocuparea definitivã de terenuri din fondul forestier în
alte scopuri decât cele silvice – cu sau fãrã defrişarea pãdurii – se aprobã potrivit legii (legea nr. 26/1996
Codul silvic modificat prin legea 46/2008 art. 54 şi 74).
În scopul protejãrii suprafeţelor împãdurite cu valoare dendrologicã şi peisagisticã deosebitã, este
recomandabil ca lucrãrile sã se execute cu defrişãri minime şi cu mãsuri de protecţie împotriva riscurilor
tehnologice (poluare, incendii). Ocuparea definitivã a unor terenuri din fondul forestier se face de regulã pe
bazã de schimb. Terenurile preluate trebuie sã fie apte pentru a fi împãdurite şi echivalente ca suprafaţã şi
bonitate. Prin schimburile efectuate, fiecare teren dobândeşte situaţia juridicã a celui pe care îl înlocuieşte.

4.A.5. Autorizarea executării construcţiilor şi lucrărilor de amenajare definitive pe terenurile cu resurse
ale subsolului, delimitate conform legii, se supune prevederilor art.6 din RGU.
Autorizarea executãrii construcţiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare exploatãrii şi
prelucrãrii resurselor în zonele delimitate conform legii, care conţin resurse identificate ale subsolului, este
interzisã.
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Autorizarea executãrii construcţiilor industriale necesare exploatãrii şi prelucrãrii resurselor
identificate ale subsolului se face de cãtre consiliile judeţene sau consiliile locale, dupã caz, cu avizul
organelor locale de specialitate.
În cazul identificãrii de zone cu resuse în intravilanul localitãţii, modalitatea exploatãrii acestora va
face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.
Zonele care conţin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii, se comunicã la
consiliile judeţene prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, pentru fiecare
judeţ.
Substanţele minerale utile ce constituie resurse ale subsolului sunt: hidrocarburile (petrol condensat
şi gaze naturale combustibile), rocile bituminoase, cãrbunii, minereurile feroase, neferoase, de metale
nobile, rare şi disperse, substanţele nemetalifere şi rocile utile, apele minerale, nãmolurile şi turbele
terapeutice, caldura din sistemele geotermale şi gazele necombustibile.
Exploatarea resurselor subsolului se face în urma analizei complexe a prioritãţilor de opţiune în cazul
existenţei în acelaşi perimetru a douã sau mai multe substanţe minerale utile şi a evaluãrii avantajelor
economice obţinute în raport cu daunele pe care operaţiunile specifice le pot aduce mediului natural şi
aşezãrilor umane.
În zone cu resurse ale subsolului identificate, în care sunt cunoscute viitoarele perimeter de
exploatare şi a celor de protecţie ale acestora, autorizaţia de construire se emite cu avizul Agenţiei Naţionale
pentru Resurse Minerale.
4.A.6. Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă şi în zona
de protecţie a platformelor meteorologice se realizează în condiţiile respectării prevederilor art. 7 din
R.G.U.
Autorizarea executãrii construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apã şi ale
cuvetelor lacurilor este interzisã, cu excepţia lucrãrilor de poduri, lucrãrilor necesare cãilor ferate şi
drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apã, precum şi a lucrãrilor de gospodãrire a apelor.
Autorizarea executãrii lucrãrilor prevãzute la alin. (1) este permisã numai cu avizul primarului şi al
autoritãţilor de gospodãrire a apelor şi cu asigurarea mãsurilor de apãrare a construcţiilor respective
împotriva inundaţiilor, a mãsurilor de prevenire a deteriorãrii calitãţii apelor de suprafaţã şi subterane, de
apã şi faţã de lucrãrile de gospodãrire a apelor şi de captare a apelor.
Autorizarea executãrii construcţiilor de orice fel în zona de protecţie a platformelor meteorologice
se face cu avizul prealabil al autoritãţii competente pentru protecţia mediului.
Zonele de protecţie sanitarã se delimiteazã de cãtre autoritãţile administraţiei publice judeţene, pe
baza avizului organelor de specialitate ale administraţiei publice.
Albia minorã este suprafaţa de teren ocupatã permanent sau temporar de apã, care asigurã
curgerea nestingheritã, din mal în mal, a apelor la niveluri obişnuite, inclusiv insulele create prin curgerea
naturalã a apelor.
Albia majorã este porţiunea de teren inundabilã din valea naturalã a unui curs de apã.
Zonele de protecţie sanitarã cu regim sever ale captãrilor de apã din surse de suprafaţã şi subterane
se instituie în funcţie de condiţiile locale, astfel încât sã fie redusã la minim posibilitatea de înrãutãţire a
calitãţii apei la locul de prizã. Pentru captãrile din râuri, zona de protecţie cu regim sever se determinã în
funcţie de caracteristicile locale ale albiei.
Instituirea zonelor de protecție de-a lungul cursurilor de apă naturale și interzicerea amplasării de
obiective care ar putea împiedica accesul la și de-a lungul albiei minore, se va face în conformitate cu
prevederile Legii 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.
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Dimensiunea minimă a acesteia va fi de:
 100 m pentru direcţia amonte de priză
 25 m pe direcţia aval de ultimile lucrări componente ale prizei
 25 m lateral de o parte şi de alta a prizei (HG nr. 930/2005).
În scopul asigurãrii protecţiei albiilor, malurilor, construcţiilor hidrotehnice şi îmbunãtãţirii regimului
de curgere a apelor, se instituie zone de protecţie pentru:








albia minorã a cursurilor de apã
suprafaţa lacurilor naturale
suprafaţa lacurilor de acumulare
suprafeţe ocupate de lucrãri de amenajare şi consolidare a albiilor minore de canale şi derivaţii
la capacitatea maximã de transport acestora
pentru alte construcţii hidrotehnice, lucrãri de apãrare împotriva inundaţiilor
construcţii hidrometeorologice
captãri de apã.

În zonele lipsite de lucrãri de consolidare şi amenajare a malurilor se recomandã autorizarea
construcţiilor în afara albiilor majore ale apelor, cu excepţiile prevãzute de lege.
În jurul platformelor meteorologice se instituie zone de protecţie severã a cãror lãţime este de 30
m. În aceste zone este interzisã executarea oricãror construcţii şi instalaţii supraterane.
Amplasarea la o distanţã de pânã la 500 m în jurul şi în afara zonei de protecţie de 30 m de
construcţii mai înalte decât 1/6 din distanţa dintre construcţie şi limita zonei de protecţie, de reţele de înaltã
tensiune sau de telecomunicaţie, de obiective poluante, de sisteme de irigaţii prin aspersiune ca şi plantarea
de perdele forestiere se face numai cu acordul de mediu al autoritãţii competente (legea apelor nr.
107/1996).
Pentru asigurarea accesului la cursurile de apã şi la lucrãrile hidrotehnice, în scopul mneţinerii
integritãţii albiilor minore şi pentru efectuarea intervenţiilor operative în situaţii excepionale, în jurul
lacurilor naturale sau artificiale, barajelor şi prizelor, precum şi celorlalte lucrãri hidortehnice, se instituie
zone de protecţie conform legii apelor nr. 310/2004, anexa 2. Modul de folosire al terenului va fi comunicat
deţinãtorilor de terenuri şi încris în evidenţa cadastralã şi registrul funciar, constituind servitute.
Se interzice amplasarea oricăror obiective sociale și/sau economice în zonele de protecție a
lucrărilor hidrotehnice de orice fel.
Se interzice amplasarea de noi obiective sociale și/sau economice în zonele inundabile ale
cursurilor de apă (zona dig –mal este zonă inundabila), amplasarea unor obiective indiferent de destinație
în aceste zone fiind posibilă doar cu acordul autorității de gospodărire a apelor în condițiile legii , exprimat
prin avizul de amplasament (Ordinul MMGA nr. 2/2006) , numai după scoaterea de sub inundabilitate a
zonei.
4.A.7. Autorizarea executării construcţiilor şi lucrărilor de amenajare în zonele cu valoare peisagistică şi
în zonele naturale protejate se relizează în condiţiile prevederilor art.8 din RGU.
Autorizarea executãrii construcţiilor şi a amenajãrilor care, prin amplasament, funcţiune,
volumetrie şi aspect arhitectural – conformare şi amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate,
învelitoare, paletã cromaticã etc. – depreciazã valoarea peisajului, este interzisã.
Autorizarea executãrii construcţiilor în parcuri naţionale, rezervaţii naturale, precum şi în celelalte
zone protejate, de interes naţional, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al Ministerului Apelor,
Pãdurilor şi Protecţiei Mediului şi al Ministerului Lucrãrilor Publice, Transportului şi Locuinţei.
Consiliile judeţene vor identifica şi vor delimita, în funcţie de particularitãţile specifice, acele zone
naturale de interes local ce necesitã protecţie pentru valoarea lor peisagisticã şi vor stabili condiţiile de
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autorizare a executãrii construcţiilor, având în vedere pãstrarea calitãţii mediului natural şi al echilibrului
ecologic.
Zona naturalã protejatã este o suprafaţã delimitate geografic, cu elemente naturale rare sau în
procent ridicat, desemnatã sau reglementatã şi gospodãritã în sensul atingerii unor obiective specifice de
conservare şi cuprinde parcuri naţionale, rezervaţii naturale, rezervaţii ale biosferei, monumente ale naturii
şi altele (legea nr. 137/1995, cu modificãrile ulterioare).
Zona cu valoare peisagisticã este o arie naturalã protejatã, caracterizatã prin concentrarea în cadrul
teritoriului sãu a unor peisaje naturale unicate sau rare.
Conform legislaţiei româneşti, precum şi a convenţiilor internaţionale referitoare la protecţia
mediului la care a aderat şi România, protecţia mediului în general şi a zonelor delimitate ca având o valoare
peisagisticã sau ştiinţificã în special, constituie o preocupare constantã sprijinitã de autoritãţile competente
la diferite niveluri.
Autoritãţile administraţiei publice locale, precum şi persoanele fizice sau juridice rãspund pentru
respectarea regimului de protecţie specialã a localitãţilor balneoclimaterice, a zonelor de interes turistic şi
de agrement, a ariilor protejate şi al monumentelor naturii. Este interzisã amplasarea de obiective şi
desfãşurarea de activitãţi cu efecte dãunãtoare în perimetrul şi în zonele de protecţie ale monumentelor.
Deţinãtorii de suprafeţe terestre şi acvatice limitrofe ariilor protejate, monumentelor naturii sau pe ale cãror
terenuri au fost identificate elemente susceptibile a fi ocrotite, sunt obligaţi sã respecte statutul acestora.
Comisia de specialitate a Ministerului Turismului poate refuza acordarea avizului atunci când prin
arhitectura practicatã, dimensiuni, aspect exterior, se modificã natura şi caracterul zonei în care se vor
amplasa viitoarele construcţii.
Autoritãţile administraţiei publice locale asigurã informarea agenţilor economici, a populaţiei şi a
turiştilor cu privire la existenţa în zonã a ariilor protejate, la regulile şi restricţiile stabilite, precum şi la
sancţiunile aplicabile pentru nerespectarea acestora.

4.B.

REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII ȘI PROTEJAREA
PATRIMONIULUI CONSTRUIT

4.B.1. Dispoziții generale
Monumentele istorice din municipiul Mediaș sunt bunuri imobile, construcţii şi terenuri
semnificative pentru istorie, cultură şi civilizaţie ( vezi ANEXA 3 R.L.U. Municipiul Mediaș ) .
Monumentele sunt construcţii sau părţi de construcţii, împreună cu instalaţiile, componentele
artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea precum şi
lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat topografic,
care constituie mărturii cultural istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric,
artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic.
Patrimoniul cultural naţional construit este alcãtuit din bunuri sau ansambluri imobile care prezintã
valoare din punct de vedere arheologic, istoric, arhitectural, religios, urbanistic, peisagisitic sau tehnicoştiinţific, considerate monumente istorice.
Rezervaţia de arhitecturã şi urbanism reprezintã un teritoriu aparţinând unei aşezãri urbane sau
rurale, a cãrui protecţie prezintã un interes public, datoritã valorii istorice, arhitecturale, urbanistice,
simbolice şi asupra cãruia se instituie un regim de intervenţie controlatã.
Zonele de protecţie a monumentelor istorice se stabilesc pe baza studiilor de specialitate întocmite
prin grija Direcţiei monumentelor istorice în colaborare cu organele specializate al MTDR, MAPPM şi ale
autoritãţilor publice locale (legea nr. 41/1995). Ele sunt indicate în planurile de urbanism şi sunt delimitate
topografic.
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Pentru conservarea şi reabilitarea monumentelor istorice se va apela la toate ştiinţele şi tehnicile
care pot contribui la cercetarea şi salvarea patrimoniului monumental.
Conservarea şi reabilitarea monumentelor istorice va urmări nu doar salvarea lor ca opere de artă ci
şi ca documente istorice.
Pentru conservarea monumentelor istorice se va urmări întreţinerea lor permanentă.
Restaurarea este o operaţie cu caracter excepţional. Scopul ei este păstrarea şi punerea în valoare a
valorilor estetice şi istorice ale monumentului istoric şi are la baza respectul pentru substanţa originară şi
documentele autentice. Limitele ei sunt impuse de momentul în care începe ipoteza, iar în acest caz orice
completare necesară din motive estetice sau tehnice trebuie să se distingă net din punctul de vedere al
compoziţiei arhitecturale şi să poarte amprenta vremurilor contemporane.
Autorizarea executãrii construcţiilor în zonele protejate care cuprind valori de patrimoniu cultural
construit, de interes naţional, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului
Turismului și Dezvoltării Regionale.
Autorizarea executãrii construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit,
de interes local, declarate şi delimitate prin hotãrâre a consiliului judeţean, se afce cu avizul serviciilor
publice descentralizate din judeţ, subordonate ministerelor prevãzute la alin. (1).
Autorizarea executãrii construcţiilor care au ca obiectiv cercetarea, conservarea, restaurarea sau
punerea în valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor,
în condiţiile stabilite prin ordin al ministerului.
Obiectivele sau activitãţile care pot sã afecteze valoarea monumentului prin natura, dimensiunile şi
amplasarea lor, necesitã studii speciale, avizate şi aprobate în condiţiile legii.
Prin avizul conform al Comisiei Zonelor Protejate Construite pentru documentaţiile tehnice
elaborate în vederea obţinerii autorizaţiei de costruire se certificã respectarea criteriilor privind integrarea
noilor construcţii în situl existent.
Construcţiile noi nu trebuie sã afecteze, prin volumetrie, conformare, aspect exterior etc. obiectivele
propuse spre conservare incluse într-un sit protejat.
Instituirea zonei de protecţie a monumentelor istorice asigurã conservarea şi valorificarea cadrului
arhitectural şi urbanistic al acestora prin controlul strict al intervenţiilor în zonã (demolãri, construcţii noi,
modificãri al construcţiilor etc).
4.B.2. Delimitarea zonei construite protejate pe baza criteriilor de definire , istorice , funcţionale, de
vizibilitate, valorice
Zona construită protejată din centrul Municipiului Mediaș este definită în două documentații,
respectiv P.U.Z. Zona Centrală Istorică a Municipiului Mediaș și în cadrul Studiului Istoric General, după
cum urmează:
1. zona rezervaţiei de arhitectură , cf. P.U.Z. – Zona centrală istorică a municipiului Mediaş – elaborat
de PROIECT BRAȘOV în 2009
Zona centrală a municipiului Mediaş este delimitată de :
-

la nord – malul sudic al râului Târnava, Piaţa Miron Costin

-

la vest – str. Buziaş, str. Michael Weiss, str. Cojocarilor, str. I.C. Brătianu, str. Carpaţi

-

la sud – str. Axente Sever, str. Mărăşeşti, str. Izvorului

-

la est

– str. G. Coşbuc, str. Păstorilor de Jos, str. C. Porumbescu, str. Târnavei
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Zona centru istoric al municipiului poziţia 602 cod LMI SB – 11 – a – A – 12418 este cuprinsă în zona
centrală şi a fost împărţită în 7 subzone, pentru fiecare stabilindu-se un regulament determinat de
caracteristicile specifice subzonei.
Tipurile de subzone funcţionale
SIR 1, SIR 2, SIR 3 – subzone aflate în intramuros, SIR 4, SIR 5,SIR 6 şi SIR 7 – subzone aflate în
extramuros.
Subzona istorică de referinţă SIR 1
Cuprinde terenurile şi clădirile aflate pe terenurile aferente ansamblurilor urbane nominalizate în
listele privind protecţia acestora în care intră:
1. Ansamblul urban str. Johannes Honterus – poz. 603 cod LMI SB – II – a – B - 12419
2. Ansamblul urban str. Piaţa Regele Ferdinand I – poz. 604 cod LMI SB – II – a – A - 12420
3. Ansamblul urban Piaţa G. Enescu – poz. 605 cod LMI SB – II – a – A - 12421
4. Ansamblul Bisericii Evanghelice fortificate – poz. 608 – SB – II – a – A - 12424
Zona cuprinde locuinţe cu regim P, P+1 ÷ P+2 niveluri dar şi dotări comerciale, de turism, culte şi
spaţii verzi. Fondul construit existent este alcătuit din construcţii datând din sec. XIII – XX caracterizat prin
ţesutul medieval al străzilor şi parcelelor.
Aceeaşi importanţă se va da ansamblului fortificaţiilor oraşului medieval Mediaş poz. 597 cod LMI SB
– II – a – B – 12417 aflate pe str. M. Eminescu , str. C. Brâncoveanu, str. N. Titulescu, str. După Zid, str.
Fundătura Policlinii, str. Simion Bărnuţiu, str. Cloşca, str. Unirii şi str. Pompierilor.

2. zona de protecție pentru rezervația orașului istoric, cf. STUDIUL ISTORIC GENERAL, elaborat de SC.
BLOMINFO GEONET SRL., specialist monumente istorice arh. Doina PETRESCU, 2010
Suprafaţa teritorială a rezervaţiei de arhitectură şi urbanism este cca. 60 ha. Ea este delimitată de
străzile: Cronicar Neculce, Târnavei, Păstorilor, George Coşbuc, Mărăşeşti, Nicolae Filipescu, Axente Sever,
Pompierilor, Cojocarilor, Carpaţi.
Împărţirea întregii suprafeţe a Rezervaţiei istorice de arhitectură şi urbanism propus, în unităţi
teritoriale convenţionale, cât mai omogene şi care se supun unor permisiuni şi restricţii general valabile, s-a
făcut pentru a constitui suport pentru regulamentul aferent.
Pe baza orientărilor valorice şi pe baza analizei arhitectural-urbanistice, structurale, s-a făcut o
subîmpărţire a zonei protejate în zone şi subzone.
Zona UTR 14 – se găseşte în trei subzone şi cuprinde teritorii care au o pondere mare de monumente
istorice cca. 70% din fondul construit –
Subzona 1a - cuprinde Castelul Mediaşului şi include:
- str. Honterus (nr. 2-20, 1-21), piaţa G. Enescu (nr. 2-8, 1-9), str. Turnului (nr. 2-6, 1-3), piaţa Regele
Ferdinand I (nr. 1-30), str. Petofi Sandor (nr. 2-12, 1-3), str. St. Ludvig Roth (nr. 2-4, 1-9), str. Nicolae Iorga
(nr.1-7), str. I. C. Duca (nr. 2-10, 1-3), str. Petru Rareş (nr.2-4, 1).
Subzona 1b – cuprinde Mănăstirea Franciscanilor şi include:
- str. N. titulescu (nr. 2-6), str. După zid (nr.2), str. M. Viteazul (nr. 38-50, 59-63), str. Gh. Doja (nr. 3436, 35), str. Honterus (nr.42), Turnul porţii uliţa pietruită.
4

Zonificare propusa prin STUDIUL ISTORIC GENERAL, elaborat de SC. BLOMINFO GEONET SRL., specialist monumente istorice arh. Doina PETRESCU,
2010
Zonificarea propusa prin studiul istoric este cuprinsa in zonificarea propusa in documentatia de actualizare PUG Municipiul Medias, aceasta fiind
restransa la doua UTR-uri: UTR 0 – ZONA CENTRULUI VECHI care cuprinde zona UTR 1 – 4 descrisa in studiul istoric, si UTR 1 – ZONA CENTRALA care
cuprinde zona UTR 5 și 6 și care reprezinta defapt zona de protectie a zonei centrale vechi. Aceasta restrangere a fost făcută din dorința de a facilita
identificare și protejarea elementelor de patrimoniu ale Municipiului Mediaș.
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Subzona 1c – cuprinde Cazarma Husarilor şi include:
- str. Kogălniceanu (nr. 38-24, 43-27), str. Unirii (nr. 17-9), Turnul porţii Forkesch, str. Gheţii (nr. 2-14,
1-7), str. Cloşca (nr. 1-7), Turnul Uliţei Făurarilor.
Zona UTR 2 – este un teritoriu compact, care face legătura dintre cele trei subzone 1. Ponderea
monumentelor istorice este cca. 50% din fondul construit şi include:
- str. Turnului (nr. 8-16), str. C. Brâncoveanu (nr. 2-16), str. J. Honterus (nr. 22-40, 23-41), str. Gh.
Doja (nr.2-32, 1-33), str. M. Vitezul (nr. 2-36, 1-57), str. P. Rareş (nr. 6-20, 3-23), str. Card. I. Hossu (nr. 2-10,
1-13), str. episcop I. Suciu (nr. 2-8, 1-17), str. Babeş (nr. 1-21), str. I. G. Duca (nr. 10-40, 5-31 a), str. N. Iorga
(nr. 4-30, 5-45), str. Kogălniceanu )nr. 2-22, 1-25), str. St. O. Iosif.
Zona UTR 3 – zonă adiacentă zonei 1, cu intervenţii în zonele periferice industrii, deservire. Etc. Şi
include:
- str. M. Eminescu (nr. 2-12), str. Petofi (nr. 14-24, 3-13), str. Pompierilor (fabrica de pielărie, şcoala
generală, pompierii), str. L. Roth. (nr. 6-12, 11-21).
Zona UTR 4 – cuprinde teritorii care sunt în imediata apropiere a zidului de incintă, păstreză în
general trama stradală tradiţională, cu intervenţii, deservire, administraţie, zona de locuit în blocuri. Include
zona delimitată prin str. Pompierilor – Creşă, Complex Deservire, str. M. Eminescu – Banca Agricolă, PTTR,
str. C-tin. Brâncoveanu nr. 1-27, str. N. Titulescu nr. 1-9, str. Titu Maiorescu nr. 2, str. După zid nr. 3-23, 24,
str. St. O. Iosif nr. 18-2, str. Horea nr. 3, str. Cloşca nr. 2-4, incinta spitalului municipal, policlinica, şcoala
sportivă, teren de sport, biserica, str. Avram Iancu nr. 4, str. Unirii nr. 10-20, incinta autogării, str.
Pompierilor – Pompieri, şcoala generală, str. Pompierilor – Creşă, casa de cultură, hotel central, primăria,
consiliul local Mediaş, Str. I.C. Bratianu, str. Carpaţi nr. 2-36, str. Cronicar Neculae 2-28, str. Târnavei 53-7,
str. Păstorilor de Jos nr. 27-11, str. St. I. Iosif, str. G. Coşbuc nr. 2-14, Calea ferată, str.Gh. Lazăr, str.
Mărăşeşti nr. 12 A-18, str. N. Filipescu nr. 1-5, str. Avram Iancu nr. 13, 10, str. Axente Sever nr. 37-11, str.
Păcii nr. 17, 8, str. A. Sever nr. 7-1, Calea ferată, str. Pompierilor.
4.B.3. Utilizare funcţională
Se va asigura compatibilitatea utilizării prin adaptarea funcţiunii la exigenţele conservării.
Sunt agreate intervenţiile care asigură:
 Continuarea funcţiunii iniţiale, în măsura posibilităţilor actuale;
 Desfăşurarea activităţilor tradiţionale şi promovarea activităţilor contemporane compatibile cu
acestea;
 Valorificarea potenţialului monumentului: potenţialul spaţial (valori constructive), potenţial
cultural (valori istorice şi estetice);
 Integritatea şi durabilitatea monumentului;
 Adaptarea noilor funcţiuni la caracteristicile structurale, tipologice şi formale ale monumentului
istoric.
4.B.4

Intervenţii asupra parcelelor aferente monumentelor

Se va păstra parcelarul existent (istoric) neschimbat. Se va modifica doar în cazul în care pe baza
unor cercetări arheologice şi istorice, va apărea necesitatea restituirii formei şi dimensiunilor originale.
4.B.5.

Intervenţii asupra clădirilor existente

Atitudinea majoră5 va fi cea de conservare, cu posibilitatea restaurării şi consolidării clădirilor
existente, aducerea lor la un nivel de confort contemporan fără afectarea volumetriei, cu revenirea la forma
şi dimensiunea originară a golurilor şi completarea decoraţiei interioare şi exterioare (dacă există
documente pentru aceasta).
5

cf. STUDIUL ISTORIC GENERAL, elaborat de SC. BLOMINFO GEONET SRL., specialist monumente istorice arh. Doina PETRESCU, 2010
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Clădirile existente se menţin fără transformări cu excepţia revenirii la forma lor iniţială, după caz se
restaurează6:


clădiri, fragmente de clădiri, ziduri , fortificaţii, bastioane, portaluri care sunt clasate şi protejate
ca monumente istorice din cuprinse în listă. Clădiri care în urma unor studii de specialitate pot fi
incluse în lista monumentelor istorice



clădiri sau fragmente de clădiri cu calităţi ambientale.

Demolările de imobile în zona centrală protejată vor fi permise numai cu avizul Comisiei teritoriale a
monumentelor istorice, având la bază un releveu, un studiu istoric asupra clădirii şi o cercetare arheologică a
lotului. Inserţiile de clădiri noi se vor face prin conditionare la autorizare, cu aprofundarea studiului prin
PUD, descărcare de sarcina istorică, aviz CNMI la nivel naţional sau zonal, după caz.
Indiferent de natura ei intervenţia7 va fi făcută în spiritul arhitecturii clădirii şi a întregii zone în
scopul de a pune la maxim în valoare potenţialul, personalitatea, identitatea şi substanţa originară. In
acest scop se vor folosi tehnici şi procedee reversibile specifice structurilor din zidărie, lemn sau metal.
Vor fi evitate pe cât posibil tehnologiile betonului armat. Se interzic imitatii stilistice dupa arhitecturi
straine zonei centrale protejate, pastise, imitatii de materiale sau utilizarea improprie a materialelor,
utilizarea culorilor stridente sau stralucitoare.
Se interzice finisarea diferita a parterului comercial al cladirilor cu doua sau mai multe niveluri.
Firmele si reclamele vor face obiectul unei avizari speciale privind localizarea, dimensiunile si forma
acestora.
Nu se admite montarea agregatelor exterioare pentru climatizare pe faţadele sau pe acoperişul
clădirilor monument.
La imobilele cu mai multe apartamente deservite de o casă a scării nu se admite construirea de scări
suplimentare.
Se va asigura reversibilitatea intervenţiilor cerute de adaptarea bunului imobil la funcţiune, prin
soluţii tehnice care să nu producă modificări definitive ale acelor componente ce conferă valoare
monumentului.
Clădirile cu valoare de monument, cele care pot fi incluse în lista monumentelor sau cu valoare
ambientală, trebuie să reprimească aspectul original prin suprimarea adăugirilor ulterioare. În cazul în care
adăugirile au valoare istorică sau arhitecturală, acestea se vor restaura în acelaşi regim cu clădirea.
La clădirile mai sus menţionate se va urmări revenirea la forma iniţială a decoraţiilor, a golurilor, a
acoperişurilor, a profilelor şi tâmplăriei exterioare.
Gangurile de acces în curţile interioare, cât şi acestea din urmă vor fi eliberate de construcţiile
improvizate (chioşcuri, garaje, magazii, coteţe). În spaţiile publice sau private (ganguri, accese imobile, curţi
interioare, etc.) care depind sau sunt limitate de imobile protejate sau posibil a fi trecute în lista
monumentelor istorice cât şi a celor cu caracter ambiental, modificările şi restaurările se fac conform
dispoziţiilor în vigoare cu acordul şi sub controlul autorităţilor competente.
Reţelele şi conductele aparente cât şi contoarele de gaze, apă etc. se vor elimina de pe faţade.
Reţelele şi conductele vor fi îngropate în zidărie iar contoarele în cutie metalică, încastrată în zidărie, nu însă
pe faţada principală la stradă.

6
7

cf. P.U.Z. – Zona centrală istorică a municipiului Mediaş, elaborate de SC. PROIECT BRASOV SA. 2009
cf. P.U.Z. – Zona centrală istorică a municipiului Mediaş – elaborat de PROIECT BRAȘOV în 2009
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Clădirile existente se menţin fără transformări8 cu excepţia revenirii la forma lor iniţială, după caz
se restaurează:
-

clădiri, fragmente de clădiri, ziduri , fortificaţii, bastioane, portaluri care sunt clasate şi
protejate ca monumente istorice din cuprinse în listă. Clădiri care în urma unor studii de
specialitate pot fi incluse în lista monumentelor istorice

-

clădiri sau fragmente de clădiri cu calităţi ambientale,

Măsurile de conservare se extind şi la arhitectura interioară a curţilor interioare.
o

Lucrările de restaurare se vor face în baza unor proiecte de specialitate completate cu
cercetare de istorie, istoria artei şi arheologie.

o

Clădirile existente fără valoare de monument sau ambientală pot fi conservate, ameliorate
sau după caz demolate, respectiv înlocuite respectând prezentul regulament. Înlocuirea
acestor clădiri se va face prin construcţii care nu modifică semnificativ suprafaţa la sol sau
volumetria iniţială. Se admit modificări având ca obiect realizarea unor norme civilizate de
confort (realizarea de bucătării, grupuri sanitare, băi) sub rezerva aplicării reglementărilor
din articolele 9 şi 10.

o

Clădiri sau părţi de clădiri a căror demolare va putea fi posibilă sau necesară (construcţii
adosate anterior clădirii iniţiale din materiale durabile sau nedurabile), cu ocazia
operaţiunilor de asanare a curţilor interioare, în termen de 5 ani de la adoptarea prezentului
regulament.

o

În intervenţii mai importante extinse pe mai multe loturi nu se acceptă funcţiuni care
anihilează caracterul original al zonei sau care necesită restricţiuni majore.

o

Spaţiile neconstruite publice sau private se menţin, se restaurează sau se reamenajează :


trasee pietonale sau preponderent pietonale



spaţii verzi tratate sau care vor fi tratate ca spaţii verzi



spaţii verzi clasate.

În spaţiile publice sau private (ganguri, accese imobile, curţi interioare, etc.) care depind sau sunt
limitate de imobile protejate sau posibil a fi trecute în lista monumentelor istorice cât şi a celor cu caracter
ambiental, modificările şi restaurările se fac conform dispoziţiilor în vigoare cu acordul şi sub controlul
autorităţilor competente.
Canalizarea apelor pluviale
Traseul apelor pluviale va fi urmărit de la contactul cu învelitoarea până la canalizare. Toate traseele
vor fi uşor de întreţinut. Se vor folosi materiale şi tehnologii tradiţionale.
Curţile interioare vor fi canalizate separat.Se va opta pentru trasee de canalizare cât mai scurte.
Subsoluri
În cazul intervenţiilor ample se recomandă soluţionarea problemelor de fizică a construcţiilor pe
baza unor expertize tehnice specifice.
Subsolurile clădirilor existente vor fi introduse în circuitul funcţional specific fiecărei construcţii prin
operaţii de recuperare structural-arhitecturală, prin operaţii de consolidare a structurii şi prin îndepărtare
sau ţinere sub control a umidităţii.
Se vor menţine toate gurile de aerisire naturală a subsolurilor.

8

cf. P.U.Z. – Zona centrală istorică a municipiului Mediaş – elaborat de PROIECT BRAȘOV în 2009
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Se admit în mod excepţional curţi de lumină şi ventilaţie, cu acordul organismelor de specialitate ale
Ministerului Culturii şi Cultelor. Acestea nu trebuie să antreneze modificări în nivelul trotuarului sau al pieţei
publice, creând denivelări care ar putea provoca accidente pietonilor.
Partere
Orice operaţie de renovare sau reamenajare la parterul clădirii presupune o operaţie de cercetare
prealabilă a tavanelor parterului, pardoselilor, etc., pentru depistarea eventualelor detalii de arhitectură
originare. În cazul în care vor fi găsite, vor fi puse în valoare (integrate în soluţia de amenajare). Se va avea în
vedere păstrarea materialelor originare.
Propunerile de consolidare se vor face pe baza unei expertize tehnice conform recomandărilor din
normativul P100/92, elaborate de către un expert tehnic atestat MLPAT.
Nu se admite acoperirea integrală a sitemului de boltire iniţială cu siteme de mascare în scop
decorativ si nu se vor admite modificari asupra golurilor initiale.
Pentru imobilele vechi, conţinând goluri amenajate la parter se vor conserva sau reconstitui vechile
străpungeri. Se interzice comasarea golurilor sau desfiinţarea rea reazemului central.
Nivelul curent
La eventuala reamenajarea a spaţiului situat peste parter (unul sau doua niveluri dupa caz )se
recomandă păstrarea logicii constructive şi a scării arhitecturale iniţiale, folosindu-se pereţi de
compartimentare uşori. Nu se admit şliţuri orizontale şi verticale la structura de zidărie portantă pentru
pozarea instalaţiilor. În cazuri bine justificate pot fi folosite numai traseele verticale existente, cu lucrările de
consolidare aferente.
Recomandari cu privire la mansarde, lucarne, acoperisuri si invelitori in zona centrala veche (ANEXA 2)
In zona centrala veche nu se admit mansardari noi, cele vechi fiind supuse unor activitati de
intretinere si reabilitare a sarpantelor istorice si a lucarnelor pentru a se pastra silueta initiala a
constructiilor. Proportia de constructii cu mansarda asa cum este ea definita in normativul NP-064-029 in
zona centrala este mica, astfel incat regimul de inaltime a fost cuprins intre P - P+2 niveluri cu acoperire in 2
sau 4 versanti cu grad de inclinare cuprins intre 30° si 60°.
Acoperişuri la constructiile noi:
 Dacă se implantează între două construcţii existente, noua clădire va fi la cornişă cu 0,50 m
mai jos/sus faţă de clădirile existente şi la coamă cu 1 m mai jos/sus faţă de clădirile
existente.
 Dacă se implantează între o clădire existentă şi un spaţiu neconstruit, diferenţa de 0,50 m la
cornişă şi 1 m la coamă, se raportează la clădirea existentă.
 În interiorul parcelelor se aplică aceleaşi reguli privind clădirile alipite sau zidurile de
închidere aşezate pe limitele separatoare.
 În toate cazurile propunerile se vor justifica prin desene, machete, fotomontaje care să
susţină inserţia în sit;
 Nu se va interveni asupra volumetriei de ansamblu existente;
 Nu se admit modificari ale formei acoperisului initial.

9

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA MANSARDELOR LA CLADIRI DE LOCUIT
Aprobat de: MINISTRUL LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUIN TEI cu ordinul nr: 1991 /12 .12 .2002
Mansarda: Spatiu functional cuprins între învelitoare si ultimul nivel al unei cladiri, care asigura respectarea
cerint elor de siguranta, protectie si confort corespunzatoare utilizarii specifice ( de locuire) . Se include în
numarul de niveluri supraterane.
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Invelitorile:
 invelitorile istorice sunt in general din tigla solzi sau tigla obisnuita, tigla solzi fiind deseori
asociata cu imaginea de ansamblu caracteristica asezarilor sasesti sau de influenta saseasca;
 tiglele de coama si tiglele de protectie ale aticurilor din zidarie trebuie fixate cu mortar;
 se vor respecta cu stricteţe detaliile arhitecturale şi materialele din care sunt executate
acoperişurile, acesta făcând parte din silueta zonei;
 nu se va utiliza la acoperire tabla, cartonul asfaltat, azbozimentul sau alte materiale;
 nu se vor combina pe acelasi acoperis mai multe materiale, tipuri, forme sau culori de
invelitori;
 nu se va strapunge invelitoarea cu tubulaturi de aerisire, nu se vor monta antene TV sau
satelit.
Faţadele din zona centrala
In zona centrala a Municipiului Medias este interzisă amplasarea aparent pe faţade a firidelor de
branşament electric sau de gaz, a conductelor de instalaţii, a cablurilor electrice, a instalaţiilor de telefonie
sau de televiziune, a instalaţiilor de semafoare etc.
Nu se acceptă modificarea de goluri la faţade, acestea se pot conserva şi restaura.
Tâmplăriile originare se vor păstra şi recondiţiona. Este interzisă înlocuirea tâmplăriilor de lemn cu
cu tâmplării din metal sau plastic. În cazuri bine justificate, se acceptă înlocuirea tămplăriilor originare cu
altele din acelaşi material cu condiţia preluării conformaţiilor şi culorilor celor originale şi cu avizul
organismelor specializate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.
În cazul în care este necesară înlocuirea, geamul ferestrelor şi vitrinelor se va realiza în conformitate
cu cel originar.
Clădirile cu valoare de monument, cele care pot fi incluse în lista monumentelor sau cu valoare
ambientală, trebuie să reprimească aspectul original prin suprimarea adăugirilor ulterioare. În cazul în care
adăugirile au valoare istorică sau arhitecturală, acestea se vor restaura în acelaşi regim cu clădirea.
La clădirile mai sus menţionate se va urmări revenirea la forma iniţială a decoraţiilor, a golurilor, a
acoperişurilor, a profilelor şi tâmplăriei exterioare.
Pentru lucrările de restaurare sau modificare a clădirilor (chiar parţială) se va întocmi o
documentaţie în conformitate cu legislaţia în vigoare, însoţită de releveul clădirii de studiile istorice, istoria
artei şi arheologice, fotografii sau fotomontaje cu situaţia existentă, desfăşurări ale ambelor fronturi
stradale.
Dacă în timpul lucrărilor se vor descoperi fragmente de arhitectură veche (arce, basoreliefuri, muluri,
elemente de lemn, pictură, inscripţii, elemente arheologice necunoscute) se vor anunţa imediat forurile
autorizate pentru a decide menţinerea şi restaurarea lor. Lucrarea nu va continua până la stabilirea
destinaţiei elementelor.
Gangurile de acces în curţile interioare, cât şi acestea din urmă vor fi eliberate de construcţiile
improvizate (chioşcuri, garaje, magazii, coteţe).
Reţelele şi conductele aparente cât şi contoarele de gaze, apă etc. se vor elimina de pe faţade.
Reţelele şi conductele vor fi îngropate în zidărie iar contoarele în cutie metalică, încastrată în zidărie, nu însă
pe faţada principală la stradă.
Materiale10
La clădirile cu statut de monument istoric, tencuielile pe bază de ciment sunt excluse. Ele se vor
executa din mortar de var şi nisip, cu culori asemănătoare cu cele vechi conservate au restaurate de
specialişti.

10

cf. P.U.Z. – Zona centrală istorică a municipiului Mediaş – elaborat de PROIECT BRAȘOV în 2009
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Zugrăvelile vor fi în tente naturale sau cu nuanţe, inspirate din culorile originale. Zugrăvelile lavabile
(semilavabile) sunt interzise. Se vor folosi zugrăveli pe bază de pigmenţi minerali.
Elementele de piatră de talie – placaje la socluri sau elemente de structură, de modenatură se vor
trata aparent. Dacă acestea sunt acoperite cu tencuieli sau zugrăveli, vor fi curăţate şi repuse în starea
iniţială. Elementele deteriorate vor fi înlocuite cu elemente de aceeaşi culoare, profil şi mărime cu cele
originale.
Realizarea acestor finisaje se va efectua după aprobarea dată de specialistul serviciului de urbanism
al primăriei pe baza unui eşantion realizat pe loc.
Paramentul faţadelor cladirilor existente
Se interzice indepărtarea nejustificată a tencuielilor istorice.
Se interzice folosirea materialelor de finisaj impermeabile.
La orice refacere a faţadei se va realiza restaurarea ei pe bază de material iconografic de epocă, în
sensul reîntregirii ei cu detaliile de arhitectură şi decoraţie dispărute odată cu lucrările anterioare de
refacere . Toate documentaţiile de avizare pentru aceste lucrări vor fi însoţite de fotografii color ale situaţiei
existente.
Soclul clădirilor va fi realizat din materiale rezistente dar permeabile la vapori.
Construcţii noi în zona UTR 1 – cu subzonele a,b, şi c (Zona UTR 1 –cuprinde părți ale zonei centrale vechi cu
o pondere mare de monumente istorice, cca. 70% din fondul construit – Subzona 1a - cuprinde Castelul
Mediaşului, Subzona 1b – cuprinde Mănăstirea Franciscanilor , Subzona 1c – cuprinde Cazarma Husarilor)11
Reguli aplicate în absenţa unor indicaţii pe documentul grafic:


Dacă se implantează între două construcţii existente, noua clădire va fi la cornişă cu 0,50 m
mai jos/sus faţă de clădirile existente şi la coamă cu 1 m mai jos/sus faţă de clădirile
existente.



Dacă se implantează între o clădire existentă şi un spaţiu neconstruit, diferenţa de 0,50 m la
cornişă şi 1 m la coamă, se raportează la clădirea existentă.



În interiorul parcelelor se aplică aceleaşi reguli privind clădirile alipite sau zidurile de
închidere aşezate pe limitele separatoare.



În toate cazurile propunerile se vor justifica prin desene, machete, fotomontaje care să
susţină inserţia în sit.

Construcţii noi în zona UTR 2 (este un teritoriu compact, care face legătura dintre cele trei subzone 1.
Ponderea monumentelor istorice este cca. 50% din fondul construit)
Se vor respecta în principiu, prevederile de la UTR1, cu următoarele amenadmente:
1. se pot insera construcţii noi, suprafaţa la sol a acestora fiind determinata cu precizie prin PUD-uri
însoţite de materiale documentare care să facă referiri la clădirile învecinate; toate Pud-urile vor fi
supuse avizării Comisiei Teritoriale a Monumentelor Istorice;
2. se admit grupări de parcaje cu condiţia existenţei unui singur acces dinspre stradă;

11

cf. STUDIUL ISTORIC GENERAL, elaborat de SC. BLOMINFO GEONET SRL., specialist monumente istorice arh. Doina PETRESCU, 2010
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3. pe parcelele a căror lăţime la stradă atinge 35 m, orice nouă costrucţie poate fi retrasă de la limitele
separatoare ale lotului, într-un raport studiat, pentru a un periclita imaginea generală a ansamblului;
4. Când nu este posibilă comparaţia cu clădiri alăturate înălţimea absolută a clădirilor noi se limitează
la 14 m măsuraţi de la terenul natural la coama acoperişului. Se recomandă luarea în considerare a
înălţimii medii a clădirilor existente;
Construcţii noi în zona UTR 3 (zonă adiacentă zonei 1, cu intervenţii în zonele periferice industrii) şi UTR 4
(cuprinde teritorii care sunt în imediata apropiere a zidului de incintă, păstreză în general trama stradală
tradiţională)
Se vor respecta în principiu, prevederile de la UTR1 şi UTR2, cu următoarele amenadmente:
1. pentru construcţiile noi un se impun restricţii privind forma, modenatura sau tehnica de
construcţie pentru a un inhiba eventuale procedee inovatoare care să permită implantarea unor
elemente contemporane integrabile;
2. se vor lua însă în considerare următoarele: asigurarea perentiăţii clădirilor prin folosirea de
materiale de bună calitate; integrarea volumetrică şi estetică în coerenţa generală a zonei.
3. este permisă comasarea parcelelor pentru realizarea de spaţii comerciale mai mari, la parter, cu
amenadamentul că, la nivelul vitrinelor, această comasare nu se va transpune într-un singur gol
de vitrină, ci se va divide, corespunzător cu ritmul parcelarului istoric existent;
4. detalieri cu privire la CUT şi regimul de înălţime se pot face, particularizat, prin PUD-uri, care să
conţină suficiente elemente de analiză comparativă cu existentul (desfăşurări de fronturi,
secţiuni stradale transversale, machete etc), pentru luarea unor decizii corecte. Toate PUD-urile
vor fi supuse avizării Comisiei Teritoriale a Monumentelor Istorice;
4.B.6.

Zone protejate

1. zona rezervaţiei de arhitectură , cf. P.U.Z. – Zona centrală istorică a municipiului Mediaş – elaborat
de PROIECT BRAȘOV în 2009
Tipurile de subzone funcţionale
SIR 1, SIR 2, SIR 3 – subzone aflate în intramuros, SIR 4, SIR 5,SIR 6 şi SIR 7 – subzone aflate în
extramuros.
Zona rezervației de arhitectură este următoarea:
zona centru vechi (intramuros)
cu delimitare:


la nord – str. N. Titulescu, str. După Zid



la est – str. După Zid, str. Târnavei, str. Simion Bărnuţiu, str. Cloşca



la sud – str. Unirii



la vest – str. Pompierilor, M. Eminescu, str. C. Brâncoveanu

Zona centrului vechi cuprinde a fost împărțită în următoarele subzone funcționale:
TC1A – subzona centrală veche aflată în intramuros – zonă de rezervaţie
Cuprinde terenurile şi clădirile aflate în zona istorică limitate de zidurile fostelor fortificaţii ale
oraşului, intramuros, cu excepţia TC1B
Cuprinde:

1.

Ansamblul urban – str. Johannes Honterus

2.

Ansamblul urban – Piaţa Regele Ferdinand I
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3.

Ansamblul urban – Piaţa G. Enescu

4.

Ansamblul Bisericii Evanghelice fortificate

TC1B – subzona centrală veche aflată în intramuros – zonă de rezervaţie
– str. M. Kogălniceanu
Cuprinde terenurile şi clădirile aflate în zona istorică limitată de zidurile fostei cetăţi a Mediaşului şi
zona TC1A.
Este vorba de frontul vestic al străzii M. Kogălniceanu nr. 2 până la nr. 36 şi frontul estic al aceleaşi
străzi de la nr. 1 la 39.

Valorile ce trebuie conservate sunt caracterul istoric al zonei centrale vechi (vezi ANEXA 2 R.L.U.
Municipiul Mediaș ) şi toate acele elemente materiale şi spirituale care exprimă acest caracter, în special
următoarele:




forma urbană definită prin trama parcelarului;
relaţia dintre diferitele spaţii urbane – spaţii construite, spaţii libere, spaţii plantate;
forma şi aspectul edificiilor (interioară şi exterioară) definite de structura, volumul, stilul, modul
de construire, materialele, culoarea şi decoraţia lor;
 relaţia dintre centrul vechi şi împrejurimile lor artificiale sau naturale;
 funcţiunile diverse pe care centrul vechi le-a achiziţionat în timp.
Participarea şi implicarea rezidenţilor din zonei centrale vechi sunt esenţiale pentru succesul
conservării şi reabilitării. Conservarea zonei centrale vechi trebuie să ţină cont în primul rând de locuitorii
acestora.
Întreţinerea continuă este obligatorie şi pentru conservarea centrului vechi și al valorilor acestuia.
Noile funcţiuni şi activităţi trebuie să fie compatibile cu caracterul istoric. Adaptarea acestor zone la
viaţa contemporană, înclusiv în ceea ce priveşte infrastructura şi utilităţile trebuie să ţină cont de specificul
istoric.
3. zona de protecție pentru rezervația orașului istoric, cf. STUDIUL ISTORIC GENERAL, elaborat de SC.
BLOMINFO GEONET SRL., specialist monumente istorice arh. Doina PETRESCU, 2010
a fost stabilită luându-se în considerare concluziile analizei efectuate la capitolele anterioare.
Au fost stabilite, în centura de cartiere înconjurătoare ce se constituie în zonă de protecţie pentru
oraşul medieval, două subzone cu caracteristici diferite, astfel:
UTR 512 – cartiere dominate de construcţii de locuinţe individuale şi colective şi
UTR 6 – zone dominate de activităţi industriale, de transport şi de depozitare.
Pentru aceste zone se impune realizarea unor studii particulare sub formă de PUZ-uri, care să
stabilească regulile de intervenţie în raport cu implicaţiile acestora faţă de oraşul vechi.
NU se vor admite intervenţii de construire până la realizarea acestor PUZ-uri, care să fie trecute prin
avizarea Comisiei Monumentelor Istorice.

12

Zonificare propusa prin STUDIUL ISTORIC GENERAL, elaborat de SC. BLOMINFO GEONET SRL., specialist monumente istorice arh. Doina PETRESCU,
2010
Zonificarea propusa prin studiul istoric este cuprinsa in zonificarea propusa in documentatia de actualizare PUG Municipiul Medias, aceasta fiind
restransa la doua UTR-uri: UTR 0 – ZONA CENTRULUI VECHI care cuprinde zona UTR 1 – 4 descrisa in studiul istoric, si UTR 1 – ZONA CENTRALA care
cuprinde zona UTR 5 și 6 și care reprezinta defapt zona de protectie a zonei centrale vechi. Aceasta restrangere a fost făcută din dorința de a facilita
identificare și protejarea elementelor de patrimoniu ale Municipiului Mediaș.
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4.B.7. Utilizare Funcţională
Activităţi permise, generalităţi13:
-

Se vor menţine neschimbate acele utilizări iniţiale ale clădirilor care corespund cerinţelor actuale sau
se admite revenirea la acestea . Se admit conversii ale funcţiunilor în condiţiile în care orice
schimbare de destinaţie a clădirilor din zona centrului vechi se avizează conform legii.

-

Se admit conversii funcţionale compatibile cu caracterul zonei şi cu statutul de protecţie a clădirilor.

-

Se recomandă o nota de specializare a străzilor, mai ales a celor pietonale, prin predominanţa fie a
unui comerţ de artă, de bijuterii sau consignaţii, fie a unor cafenele, ceainării, mici restaurante
specializate, mici hoteluri, pensiuni, cluburi, sedii ale unor asociaţii, etc.;

-

Se admite utilizarea de funcţiuni atractive pentru turism în curţile, subsolurile şi mansardele
clădirilor.

-

Se vor menţine activităţile productive compatibile cu statutul de centru vechi şi se va încerca
desfăsurarea în paralel de activităţi care să atragă turismul cultural. Activităţile incompatibile vor
face obiectul unor programe de conversie sau relocare pe baza unui P.U.Z.

-

Se admite, în cazul conversiei funcţiunilor din cladirile actuale care nu sunt monumente conform
capitolului precedent şi în cazul reconstructiei unor cladiri fara valoare, introducerea unor functiuni
publice si functiuni de interes general care să permită şi accesul liber al locuitorilor si turistilor la
parterul cladirilor având preponderent caracter de comert si servicii cu standard ridicat: magazine de
lux, restaurante, cofetarii, cafenele, baruri, agentii, hoteluri, birouri diverse, servicii colective si
personale, servicii pentru recreere, ateliere manufacturiere, locuinte cu partiu adecvat profesiunilor
liberale etc;

-

Se admit restaurante de orice tip care comercializează băuturi alcoolice numai la o distanţă de
minim 100 de metri de lăcaşele de cult.

Funcţiuni admise în mod particular în zona UTR 1 – cu subzonele a,b, şi c14 (Zona UTR 1 –cuprinde părți ale
zonei centrale vechi cu o pondere mare de monumente istorice, cca. 70% din fondul construit – Subzona 1a cuprinde Castelul Mediaşului, Subzona 1b – cuprinde Mănăstirea Franciscanilor , Subzona 1c – cuprinde
Cazarma Husarilor):
locuirea şi anexele sale;
activităţi de servicii şi meştuşugăreşti de mică amploare;
servicii sociale;
spaţii cu destinaţie culturală sau artistică;
sedii de instituţii, de dimensiuni reduse;
extinderi minore ale instalaţiilor şi dotărilor existente;
lucrări pentru săpături arheologice;
implantări de mobilier urban;
Activităţi interzise:

13
14

-

activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-

construcţii provizorii de orice natură cu excepţia celor aprobate de Consiliul Local al Municipiului
Mediaș şi avizate în prealabil de către organismele de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor;

-

activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau din
instituţiile publice;

cf. P.U.Z. – Zona centrală istorică a municipiului Mediaş – elaborat de PROIECT BRAȘOV în 2009
cf. STUDIUL ISTORIC GENERAL, elaborat de SC. BLOMINFO GEONET SRL., specialist monumente istorice arh. Doina PETRESCU, 2010
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-

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe
parcelele adiacete;

-

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care
împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice.

-

activităţi de depozitare şi de comerţ en-gros;

-

gararea autovehiculelor în spaţii situatea la parterul, demisolul sau subsolul clădirilor existente cu
front către străzi şi pieţe realizându-se în acest scop accese noi, altele decât cele tradiţionale sau
folosind spaţii care pot avea funcţiune comercială sau de servicii;

-

tranzitarea zonelor protejate cu autovehicule de tonaj mare, dacă nu sunt autorizate de Consiliul
Local sau Primărie;

4.B.8. Zone de protecţie
În conformitate cu prevederile Legii422/2001 până la clasarea monumentelor istorice din lista
monumentelor istorice în vigoare în grupe valorice şi până la publicarea în Monitorul Oficial al României a
procedurii de delimitare şi instituire a zonelor de protecţie şi realizarea studiilor aferente se instituie ca zonă
de protecţie suprafaţa delimitată de o rază de 100 de metri măsurată de la limita exterioară, de jur
împrejurul monumentului istoric.
Zonele de protecţie sunt spaţii înconjurătoare substanţei (parcelei) care trebuie protejată ce joacă
rol de tampon între receptor şi sursa de agresiune.
În zonele de protecţie este interzisă închiderea unor unghiuri de vedere de interes major spre
monumentele istorice prin amplasarea de construcţii noi sau prin poziţionarea de bannere, reclame,
elemente de signalectică etc.
5.

REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA
INTERESULUI PUBLIC

5.1.
Autorizarea constructiilor si amenajãrilor pe aceste zone se va face cu respectarea art. 10 din
Regulamentul General de Urbanism , dupã luarea mãsurilor de înlãturare a factorilor de risc si conform
prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea în constructii .
Prin riscuri naturale înţelegem alunecări de teren, terenuri mişcătoare, terenuri mlăştinoase,
scurgeri de torenţi, eroziuni, dislocări de stânci, zone inundabile.
Autorizarea executãrii construcţiilor sau amenajãrilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu
excepţia acelora care au ca scop limitarea efectelor acestora, este interzisã.
În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înţelege: alunecãri de teren, nisipuri
mişcãtoare, terenuri mlãştinoase, scurgeri de torenţi, eroziuni, avalanşe de zãpadã, dislocãri de stânci, zone
inundabile şi alte asemenea, delimitate pe fiecare judeţ prin hotãrâri ale consiliului judeţean cu avizul
organelor de specialitate ale administraţiei publice.
Pericolele naturale sunt acele elemente ale mediului înconjurãtor, dãunãtoare omului şi cauzate în
general de forţe exterioare lui. În condiţiile în care pericolul reprezintã cauza, iar riscul – posibilitatea de
producere a respectivului pericol, dezastrul este definit ca un eveniment ce produce mari pierderi materiale
şi prejudicii aduse mediului.
Riscurile naturale considerate în prezentul articol sunt cele de naturã hidrologicã, hidrogeologicã,
geologicã şi geofizicã.
Condiţia esenţialã de eliminare a vulnerabilitãţii construcţiilor şi amenajãrilor faţã de factorii naturali
de risc este identificarea acestora, a zonelor periculoase pentru aşezãrile umane şi prevederea mãsurilor
adecvate de limitare a efectelor acestor factori.
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Identificarea poate fi fãcutã atât prin consultarea cadastrului de specialitate întocmit prin grija
autoritãţii competente, cât şi prin corelarea studiilor de fundamentare a documentaţiilor de urbanism
(geotehnice, hidrogeologice etc.), referitoare la calitatea terenurilor sau încadrarea în zone de riscuri
naturale (zone seismice, zone de frig, alunecãri de teren etc.).
Delimitarea zonelor de risc este necesarã, întrucât acţiunile de prevenire sunt bazate pe cunoaşterea
detaliatã şi acceptatã a diferitelor grade de risc.
Delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale se stabileşte potrivit legii prin hotãrâre a consiliului
judeţean, în baza unor studii specifice şi cu avizul organelor de specialitate ale administraţiei publice. Pe
baza acestor studii se poate proceda la stabilirea eventualelor restricţii privind autorizarea construcţiilor.
Zonele delimitate se preiau în documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului şi se înscriu în cadastru.
Funcţie de condiţiile geologice şi morfologice, respectiv a riscurilor naturale identificate pe
teritoriul Municipiului Mediaş, au fost conturate următoarele zone ca sursă generatoare de risc:
1. Zone improprii de construit reprezentate prin zonele de curs ale reţelei hidrografice şi zonele
de versant cu panta foarte mare şi potential de instabilitate ridicat precum şi zonele cu risc la
alunecări de teren
2. Zone bune de construit cu amenajări speciale în care sunt cuprinse zonele de culme
deluroasă şi versanţii cu panta medie, cu potenţial de instabilitate mediu, neafectaţi de
eroziuni la baza lor.
3. Zone bune de construit fără amenajări reprezentate prin terasa şi zonele de platou din cadrul
culmilor deluroase.
Investigaţiile geotehnice ulterioare de mare detaliu, pot schimba încadrarea zonelor în orice
directie, în functie de rezultate, deoarece aceste informatii sunt generale şi orientative, fiind accesul dificil
în anumite zone.
Conform normativului privind principiile, exigentele şi metodele cercetarii geotehnice, indicativ NP
074/2002, funcţie de relieful zonei, pe baza prospecţiunii geologogice – geotehnice de detaliu s-au
identificat preliminar următoarele conditii geotehnice şi a fost evaluat nivelul riscului geotehnic la
executarea unor construcţii din categoria de importanţă redusă.
Culmi deluroase
Terenul prezintă o panta mică cu următoarea succesiune litologică:
- în suprafaţă depozite eluvial – deluviale constituite din argile, argile nisipoase, nisipuri, cu
structură neomogenă
- roca de bază constituită din argile cu intercalaţii de gresii, nisipuri şi pietrişuri mărunte în
straturi cu înclinări variate de 20 - 30, motiv pentru care parametrii fizico – mecanici au
valori reduse.
Nivelul hidrostatic apare la adâncimi variabile şi este influenţat de volumul precipitaţiilor sau de
litologia şi structura tectonică a zonei.
Terenurile identificate în această zonă se pot încadra la terenuri bune-medii de fundare.
La proiectarea construcţiilor se va evalua gradul de stabilitate al versanţilor limitrofi şi se va stabili
distanţa de amplasare faţă de versanţii instabili precum şi o zonă de protecţie de minim 100 de m de aceştia.
Zonele de versant
Zonele pe care se pot amplasa construcţii sunt cele care fac trecerea între 2 nivele de terasă şi
prezintă o pantă de pâna la 20 %.
Zonele de versant se caracterizează prin următoarele depozite:
- în suprafaţă depozite deluviale neomogene constituite din sol vegetal în amestec cu argileprafuri-nisipuri.
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urmează roca de argile cenuşii gălbui, nisipuri fine, intercalaţii de gresii şi straturi de
pietrişuri slab cimentate.
Terenurile identificate în această zonă se încadrează la terenuri dificile de fundare, din cauza pantei
terenului.
Nivelul hidrostatic se situează la adâncimi mari în perioadele cu precipitaţii normale.
La proiectarea şi executarea construcţiilor, măsurile speciale şi lucrările ce sunt necesare constau
din:
- amenajarea suprafeţei versanţilor cu platforme şi ziduri de sprijin,
- lucrări de drenare a apei din precipitaţii
Pentru construcţii cu categoria de importanţă redusă, riscul geotehnic al executiei lucrărilor pe
aceste zone este de nivel ridicat.
-

Zona de terasă
Terenul este plan, stabil şi afectat pe suprafeţe reduse de fenomene de inundabilitate în perioadele
cu precipitaţii excesive precum şi de eroziune de mal datorită caracterului torenţial al cursurilor apelor din
perimetru.
Succesiunea litologică se prezintă astfel:
- în suprafaţă strat de sol vegetal sau umplutura cu grosime variabilă;
- urmează depozit proluvial cu grosimea de ___ constituit din argile prăfoase cafenii gălbui şi
argile nisipoase cu pietris rar;
- în continuare pâna la adâncimi de ___ apar depozite aluvionare constituite din pietrişuri cu
nisip argilos la partea superioară.
Nivelul hidrostatic apare la adâncimi cuprinse între 5 – 12.00 m pe terasă.
5.2.
Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum şi în zonele de
servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă,
canalizare, , căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură se realizează în condiţiile respectării
prevederilor art.11 din R.G.U.
Delimitarea zonelor de servitute şi de protecţie se va face ţinând cont şi de CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A
REŢELELOR TEHNICO-EDILITARE ŞI SERVITUŢILE IMPUSE DE CĂTRE ACESTEA VECINĂTĂŢILOR, prezentate în
ANEXĂ (cap.V).
Zonele de servitute şi de protecţie ale CĂILOR DE COMUNICAŢIE RUTIERE , vor ţine seama de prevederile
H.G. 36/1996 administrarea drumurilor publice; Ordonanţa 43/1997 republicată avizând regimul juridic al
drumurilor, precum şi de condiţiile de amplasare faţă de drumurile publice prevăzute în art. 18 din R.G.U.
În zonele de protecţie determinate de distanţa minimă de protecţie faţă de sursele de risc se
instituie servitute de utilitate publică, concretizată în măsuri şi restricţii privind modul de folosinţă a
terenurilor şi de realizare a construcţiilor, măsuri ce intră în sarcina deţinătorului.
Pentru autorizarea constructiilor în zona drumurilor publice se va obtine avizul organelor publice de
specialitate , conform Ordinului 158/1996 al Ministerului Transporturilor . Lucrãrile de constructie din zona
drumurilor publice si din vecinãtatea zonei de protectie a acestora trebuie sã fie avizate de organele publice
specializate ( locale sau centrale ) , în functie de categoria drumului .



REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIAȘ, JUDEȚUL SIBIU

REGULAMENTUL

LOCAL

DE

URBANISM

ZONE EXPUSE LA RISCURI TEHNOLOGICE
ZONE DE SERVITUTE PENTRU REŢELE MAGISTRALE
CATEGORII ZONE DE RISC

ZONE DE SIGURANŢĂ

ZONE DE PROTECŢIE

Cf. ORDONANTA nr. 7 din 29
ianuarie 2010 pentru modificarea si
completarea Ordonantei Guvernului
nr. 43/1997
privind regimul
drumurilor

Distanta considerată din axul căi

CAI DE COMUNICAŢIE

AUTOSTRADA / DRUM EXPRES
DRUM NAȚIONAL
DRUM JUDEŢEAN
DRUM COMUNAL
CIRCULAŢII LOCALE - STRĂZI
INFRASTRUCTURA TERITORIALĂ
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

LEA cu tensiuni între 1 şi 110 kV
LEA cu tensiune de 110 kV
LEA cu tensiune de 220 kV
LEA cu tensiune de 400 kV

50m
22m
20m
18m
15m

(2) Dimensiunea (lăţimea) zonei de
protecţie şi de siguranţă a unei linii
simplu sau dublu circuit are valorile:
24 m – 12m.stanga/12m.dreapta
faţă de axul
liniei
37 m – 18.5m.stanga/18.5m.dreapta faţă de axul
liniei
55 m – 27.5m.stanga/27.5m.dreapta faţă de axul
liniei
75 m – 37.5m.stanga/37.5m.dreapta faţă de axul
liniei

CĂI DE COMUNICAŢIE
DRUMURI
Zonele de siguranta15 sunt suprafete de teren situate de o parte si de cealalta a amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizarii rutiere,
plantatiei rutiere sau altor scopuri legate de întretinerea si exploatarea drumului, sigurantei circulatiei ori protectiei proprietatilor situate în
vecinatatea drumului. Din zonele de siguranta fac parte si suprafetele de teren destinate asigurarii vizibilitatii în curbe si intersectii, precum si
suprafetele ocupate de lucrari de consolidare a terenului drumului si altele asemenea. Limitele zonelor de siguranta a drumurilor, podurilor si
viaductelor, în cale curenta si aliniament, sunt:

1,5 m de la marginea exterioara a santului, pentru drumului situate la nivelul terenului;

2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile in rambleu;

3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea pana la 5,00 m

5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea mai mare de 5,00 m .
Zonele de protectie 16sunt suprafetele de teren situate de o parte si de alta a zonelor de siguranta, necesare protectiei si dezvoltarii viitoare a
drumului.
CĂI FERATE
Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâşiile de teren, în limita a 20 m fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii
ferate, necesare pentru amplasarea instalaţiilor de semnalizare şi de siguranţa circulaţiei şi a celorlalte instalaţii de conducere operativă a
circulaţiei trenurilor, precum şi a instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a mediului. Pe teritoriul localităţilor zonele de siguranţă vor fi în mod
obligatoriu semnalizate.
Zona de protecţie a infrastructurii feroviare cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de proprietar, cu lăţimea de 100 m măsurată de la limita
zonei cadastrale CFR, situată de o parte şi de alta a căii ferate, precum şi terenurile destinate sau care servesc sub orice formă funcţionării
acesteia.
Construcţiile şi amenajările amplasate în zona de protecţie a infrastructurii feroviare se vor autoriza numai cu avizul R.A. SNCFR şi a Ministerului
Transporturilor – conform art. 20 din R.G.U. modificat.

15
16

Cf. Ordonantei 43/1997 si Ordonantei 7 / 2010
Cf. Ordonantei 43/1997 si Ordonantei 7 / 2010
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5.3
Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică şi a construcţiilor de orice fel pe terenurile pe
care s-a instituit servitute de utilitate publică se face în condiţiile respectării prevederilor art.16 din RGU.
Pentru amplasamentele rezervate obiectivelor de utilitate publică se instituie interdicţie temporară
de construire, până la autorizarea obiectivului respectiv.Autorizarea lucrărilor de utilitate publică se face pe
baza avizelor eliberate de autorităţile administraţiei componente şi a avizelor necesare.
5.4
Autorizarea executării lucrărilor aparţinând căilor rutiere şi a construcţiilor aferente se face în
condiţiile respectării prevederilor art.18 din RGU.
Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale
administraţiei publice:
a) construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de exploatare;
b) parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv funcţiunile lor
complementare: magazine, restaurante etc.);
c) conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte produse
petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau construcţii de
acest gen.
Prin zona drumului public se înţelege ampriza, fâşiile de siguranţă şi fâşiile de protecţie.
Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuire este permisă, cu respectarea zonelor de
protecţie a drumurilor delimitate conform legii.
În sensul prezentului regulament, prin funcţiuni de locuire se înţelege: locuinţe, case de vacanţă şi
alte construcţii cu caracter turistic, spaţii de cazare permanentă sau temporară pentru nevoi sociale,
industriale sau de apărare, cum ar fi: cămine pentru bătrâni, cămine de nefamilişti, sanatorii, cămine pentru
organizarea de şantier, cămine de garnizoană.
Pentru descongestionarea traficului în localitati17, protectia mediului si sporirea sigurantei circulatiei
pe reteaua de drumuri expres si drumuri nationale europene se realizeaza variante ocolitoare, situate în
afara intravilanului localitatilor, pe baza studiilor de trafic. Accesul spre aceste variante ocolitoare se
realizeaza numai prin intermediul unor drumuri care debuseaza în intersectii amenajate corespunzator
volumelor de trafic.
Se interzice deschiderea de accesuri directe în variantele ocolitoare. Accesul la acestea se va face
prin drumuri colectoare racordate la reteaua de drumuri publice prin intersectii amenajate corespunzator
volumelor de trafic.
Autoritatile administratiei publice locale au obligatia ca în documentatiile de urbanism sa prevada,
cu acordul administratorului drumului, intersectiile pentru accesul la variantele ocolitoare.
Accesul la zonele functionale din afara localitatilor care sunt în vecinatatea drumurilor de interes
national se realizeaza numai prin drumuri colectoare, în conditiile stabilite de administratorul drumului.
5.5
Autorizarea oricăror altor lucrări în afara celor prevăzute prin PUG şi pentru care există aviz, este
interzisă în zona de competenţă de avizare a MAPN, MI, SRI şi MLPDL conform Ordin comun din
decembrie 1995.
Ministerul Apararii Nationale, prin Statul Major General, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de
Informatii avizeaza:
a)

documentatia tehnica pentru autorizarea oricaror lucrari, ce urmeaza a fi executate in zona situata
la mai putin de 200 m fata de limita obiectivelor speciale aflate in extravilan;

b) documentatia tehnica pentru autorizarea oricaror lucrari, daca urmeaza a se executa in vecinatatea
obiectivelor speciale situate in intravilan - pe parcelele limitrofe, precum si pe cele situate de
cealalta parte a strazilor invecinate cu incinta acestora - daca nu au avizat documentatiile de
urbanism prevazute la art. 1.

17

Cf. Ordonantei 43/1997 si Ordonantei 7 / 2010
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Fac exceptie de la prevederile lit. a) si b) urmatoarele lucrari:
- lucrari de reparare, protejare, conservare a cladirilor de orice fel;
- lucrari de reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare subterane si aeriene,
imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si celelalte lucrari de
amenajare a spatiilor publice.
În zona de siguranță de 200m față de unitatea militară existentă pe teritoriul administrativ al
Municipiului Mediaș, în intravilan se instituie interdicție totală de construire.
5.6
Autorizarea executării obiectivelor de investiţii pentru care este obligatoriu avizul Statului Major
General se va face conform Hotărârii nr.62/7.02.1996 pentru categoriile de lucrări: industrie, transporturi,
telecomunicaţii, tehnologia informaţiei, construcţii şi lucrări în alte domenii.
5.7

Construcţiile se vor realiza conform prevederilor prezentului regulament.
Nu se admit derogări decât în cazuri bine justificate datorate naturii terenului, configuraţiei
parcelelor sau caracterului construcţiilor învecinate, caz în care se va obţine avizul de specialitate.

6.

REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

6.1
Igiena şi confortul urban se realizează prin respectarea normelor de însorire şi iluminat natural,
cât şi prin evitarea amplasării la distanţe necorespunzătoare a construcţiilor unele în raport cu altele.
Autorizarea executării construcţiilor se face în condiţiile respectării art.17 din RGU - anexa 3. Se
vor respecta normativele cuprinse în Ordinul nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a
recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.
Terenurile destinate amplasarii si dezvoltarii localitatilor trebuie sa asigure protectia populatiei
împotriva surparilor si alunecarilor de teren, avalanselor si inundatiilor, emanatiilor sau infiltratiilor de
substante toxice, inflamabile sau explozive, poluarii mediului, sa dispuna de posibilitati de alimentare cu
apa, de îndepartare si neutralizare a apelor meteorice, a apelor uzate si a reziduurilor, precum si de
dezvoltare normala a zonei verzi, de recreere si odihna .
Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure însorirea acestora pe o durata de
minimum 1 1/2 ore zilnic, la solstitiul de iarna, a tuturor încaperilor de locuit. Distanta dintre cladiri trebuie
sa fie mai mare sau cel putin egala cu înaltimea cladirii celei mai înalte, pentru a nu se umbri reciproc.
Construcţii administrative şi financiar-bancare.
Pentru toate categoriile de construcţii administrative şi financiar-bancare se recomandă orientarea,
astfel încât să se asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor.
Construcţii comerciale.
Pentru toate categoriile de construcţii comerciale se recomandă orientarea, astfel încât să se asigure
însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor.
Se recomandă orientarea nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi a spaţiilor de
preparare.
Construcţii de cult.
Condiţiile de orientare sunt date de specificul cultului.
Construcţii de cultură.
Construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la RGU la pct. 1.5.1-1.5.3 şi 1.5.8 vor avea spaţiile de lectură şi
sălile de expunere orientate nord, nord-est, nord-vest.
Acolo unde încadrarea în zonă nu permite o astfel de orientare a sălilor de lectură şi a sălilor de
expunere, rezolvările de faţadă vor evita însorirea.
Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la RGU la pct. 1.5.9-1.5.12 nu se impun condiţii de
orientare faţă de punctele cardinale.
Construcţii de învăţământ.
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Pentru toate categoriile de construcţii de învăţământ, orientarea sălilor de clasă va fi sud, sud-est,
sud-vest.
Bibliotecile, sălile de ateliere şi laboratoare se vor orienta nord.
Terenurile de sport vor avea latura lungă orientată nord-sud.
Construcţii de sănătate.
Construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la RGU la pct. 1.7.1-1.7.4 vor avea:
 saloanele şi rezervele orientate sud, sud-est, sudvest;
 laboratoarele şi serviciile tehnice medicale orientate nord;
 cabinetele vor fi orientate sud, sud-est.
Construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la RGU la pct. 1.7.5-1.7.8 vor avea aceeaşi orientare pentru
cabinete, laboratoare şi servicii tehnice.
Dormitoarele şi spaţiile de joacă din creşe, creşe speciale şi leagăne de copii vor fi orientate sud,
sudest, sud-vest.
Construcţii şi amenajări sportive.
Vor fi luate măsuri de protecţie împotriva însoririi excesive:
 copertine deasupra gradenelor pentru spectatori, în cazul stadioanelor sau al terenurilor pentru
competiţii;
 plantaţii de arbori şi arbuşti cât mai uniforme ca densitate şi înălţime, pe toate laturile
terenurilor pentru antrenamente, în scopul evitării fenomenelor de discontinuitate luminoasă;
 parasolare sau geamuri termopan-reflectorizante la pereţii vitraţi orientaţi sud-vest sau vest ai
holurilor pentru public sau ai sălii de sport.
Terenurile de sport în aer liber vor fi orientate cu axa longitudinală pe direcţia nord-sud, cu abatere
de maximum 15 grade spre vest sau spre est.
Construcţii de agrement.
Sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau sud-est.
Construcţii de turism.
Pentru toate categoriile de construcţii de turism se recomandă orientarea nord a spaţiilor tehnice şi
a anexelor.
Construcţiile de locuinţe.
Se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor.
6.2
Condiţiile de amplasare a construcţiilor cu funcţiunea de locuire faţă de drumurile publice se
stabilesc respectând prevederile art.18-RGU corelat cu prevederile HG 36/1996 – administrarea
drumurilor publice; ordonanţa 43/1997 – republicată avizând regimul juridic al drumurilor.
Pentru autorizarea lucrărilor şi construcţiilor în zona drumurilor nationale, județene și comunale se
vor respecta zonele de protecţie şi de siguranţă, atât ale drumurilor publice, cât şi cele instituite de prezenţa
reţelelor.
Se interzice amplasarea în zona drumurilor a panourilor independente de reclamă publicitară.
6.3
Amplasarea faţă de aliniament, ieşiri din gabarit, socluri, balcoane, reclame se face respectând art.
23 din RGU.
Aliniamentul reprezintă limita dintre domeniul public şi domeniul privat.
Se numeşte gabarit suprafaţa teoretică ce acoperă volumul admis a se utiliza pentru clădiri.
Gabaritul se determină prin planuri verticale, perpendiculare pe toate alinierile prevăzute pentru clădiri şi
planuri
înclinate
faţă
de
orizontală,
pentru
acoperişuri
Orice clădire va intra cu toate elementele, anexele ei, în gabaritul astfel determinat. În mod
excepţional se admit ieşiri din gabaritul reglementar al clădirii numai pentru părţile de construcţie
următoare : tălpile fundaţiilor, luminatoarele din sticlă amenajate în trotuarele clădirilor publice sau la
nivelul acestora, curţile de lumină (curţi engleze).,
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Balcoanele sunt admise numai la construcţiile cu etaj. Ele vor fi aşezate la o înălţime de cel puţin 4,0
m pentru clădirile situate pe alinierea străzii şi pentru clădirile retrase din aliniere. Această înălţime se
socoteşte de la nivelul definitiv al trotuarului sau a terenului de sub balcon.
Terasele sunt permise numai pe terenul curţilor, grădinilor sau deasupra construcţiilor, în locul
acoperişurilor. Sunt considerate ca terase, cele descoperite la nivelul parterului şi cele acoperite şi
înconjurate cu stâlpi. Terasele vor fi socotite drept construcţii şi vor intra deci în calculul suprafeţei
clădite.Partea din terasă acoperită, situată deasupra clădirii la fel intră în calculul suprafeţei construite.
Terasele situate pe terenul grădinilor de faţadă, sunt tolerate înspre stradă, acestea nu pot depăşi cu mai
mult de 2,0 m alinierea clădirilor.
Umbrarele din pânză pentru magazine, vor fi executate în mod estetic şi nu se vor putea extinde
peste lăţimea trotuarului având nivelul inferior la maximum 2,50 m deasupra trotuarului. Umbrarele nu pot
fi fixate de trotuar sau carosabil.
Cornişele pot ieşi din alinierea străzii, cu maximum 1/10 din lăţimea străzii, fără a depăşi 1,20 m sau
2/3 din lăţimea trotuarului.
Firmele construite transversal pe aliniament, sunt supuse condiţiilor stabilite pentru cornişe.
Grosimea lor când sunt poziţionate paralel cu faţada, nu poate să fie mai mare de 0,25 m. Firmele
poziţionate transversal pe faţada clădirilor din zona centrală, de pe arterele principale, străzi pietonale, cât şi
cele din străzile perpendiculare pe acestea până la prima intersecţie cu celelalte străzi, vor fi construite
transparente
şi
de
regulă
luminate
pe
timpul
nopţii.
Firmele vor fi aşezate la o înălţime liberă minimă de 2,50 m deasupra nivelului definitiv al trotuarului
şi vor fi retrase de la limita de proprietate vecină cu minimum 2,0 m.
6.4

Amplasarea în interiorul parcelei se face respectând art. 24 din RGU.
Modul de amplasare a construcţiilor în raport cu limitele dintre parcele poate fi: înşiruit, cuplat,

izolat.
Construcţile retrase în raport cu limitele separatoare dintre parcele se vor amplasa la o distanţă
minimă de 1.90 m faţă de acestea, distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale
parcelei fiind in conformitate cu prevederile Codului Civil.
Pentru loturile din zonele nou introduse în intravilan sau cu actuala folosinţă agricolă se impune
acelaşi aliniament minim între faţadele cu ferestre şi limita proprietăţilor.
7.

REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

7.1
Autorizarea executării construcţiilor se va face cu respectarea prevederilor art. 25 din RGU şi
numai dacă există posibilitatea asigurării accesului carosabil, direct sau prin servitute, conform destinaţiei
construcţiei.
Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii la reţeaua de circulaţie şi
transport reprezintă o condiţie majoră de configurare, amplasarea şi autorizarea acestora.
Un teren pentru a fi construibil trebuie să fie accesibil printr-un drum public sau privat,având
caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor şi protecţie
civilă.
Asigurarea accesului autospecialelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor este obligatoriu la
curţile interioare închise pe toate laturile de clădiri, dacă au aria mai mare decât 600mp şi diferenţa de nivel
faţă de drumul public mai mică de 0,5m. Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de intervenţie sunt
de 3,80 m lăţime şi 4,20 m înălţime.
La proiectarea de drumuri se va acorda o deosebită atenţie problemelor de protecţie a mediului
privind poluarea fonică şi chimică, efectuându-se studiile de impact necesare. În acest sens se vor lua măsuri
de deviere a circulaţiilor auto de tranzit şi amplasării periferice a spaţiilor de parcare, precum şi completarea
necesarului de spaţii verzi, adoptarea unor soluţii de îmbrăcăminţi elastice, etc.
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În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate
sau cu dificultăţi de deplasare. În zona intersecţiilor stradale trotuarele vor fi amenajate să permită circulaţia
persoanelor handicapate.
Pentru descongestionarea traficului în localitati18, protectia mediului si sporirea sigurantei circulatiei
pe reteaua de drumuri expres si drumuri nationale europene se realizeaza variante ocolitoare, situate în
afara intravilanului localitatilor, pe baza studiilor de trafic. Accesul spre aceste variante ocolitoare se
realizeaza numai prin intermediul unor drumuri care debuseaza în intersectii amenajate corespunzator
volumelor de trafic.
Se interzice deschiderea de accesuri directe în variantele ocolitoare. Accesul la acestea se va face
prin drumuri colectoare racordate la reteaua de drumuri publice prin intersectii amenajate corespunzator
volumelor de trafic.
Autoritatile administratiei publice locale au obligatia ca în documentatiile de urbanism sa prevada,
cu acordul administratorului drumului, intersectiile pentru accesul la variantele ocolitoare.
Accesul la zonele functionale din afara localitatilor care sunt în vecinatatea drumurilor de interes
national se realizeaza numai prin drumuri colectoare, în conditiile stabilite de administratorul drumului.
7.2
Conform art.26 din RGU, autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este
permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţei construcţiei sau
ansamblurilor construite.
Prin acces pietonal se înţelege acea cale de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi:
trotuare, strazi pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate privată grevate de
servitutea de trecere publică sau, după caz, pe terenuri proprietate publică.
8.

REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

8.1
Prevederile Regulamentului General de Urbanism, elaborat în conformitate cu normele în vigoare
au ca scop, prin obligaţia asigurării echipării tehnico-edilitare a noilor construcţii creşterea confortului
urban
în
localitate.
Autorizarea executării construcţiilor este condiţionată de prevederile art. 27 R.G.U., consultat cu
celelalte art. R.G.U., conform căruia se vor avea în vedere posibilităţile de racordare de noi consumatori la
reţelele existente.
8.2
Extinderea de reţele sau mărire de capacitate a reţelelor publice, se face conform prevederilor art.
28 R.G.U. corelate cu celelalte articole ale R.G.U.
8.3
Conform legislaţiei în vigoare, reţelele edilitare publice aparţin domeniului public, naţional sau
local, după caz.
Lucrările de echipare a clădirilor (apă, canal termoficare, gaze naturale, T.V. cablu, alimentare cu
energie electrică, telefonie, etc) se vor proiecta şi executa evitând traseele aparente, fiind de regulă
îngropate. Se admit în cazuri foarte bine justificate, în mod excepţional şi numai pe baza unui studiu de
impact, pentru zonă pozarea supraterană a reţelelor de echipare a clădirilor.
Orice amenajare realizată pe un teren, trebuie rezolvată în aşa fel încât să nu reprezinte un obstacol
pentru scurgerea apelor pluviale la canalul existent.
Captările de apă din straturile de apă subterană se vor face la o adâncime minimă de 60m.

9.

18

REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCŢII

Cf. Ordonantei 43/1997 si Ordonantei 7 / 2010
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Forma şi dimensiunile unui teren pentru a fi construibil trebuie să îndeplinească urmatoarele
condiţii:
- front la stradă minim 8m şi o suprafaţă minimă de 150m2 pentru clădiri înşiruite, care alcătuiesc
un front continuu de minim 12 loturi;
- front la stradă minim 12m şi o suprafaţă de minim 300m2 pentru clădirile amplasate cuplat.
- front la stradă intre 12 si 15m şi o suprafaţă de minim 500m2 pentru clădirile amplasate izolat.
Pentru obţinerea unui ţesut urban coerent şi asigurării confortului de locuire în zonele propuse în
limitele noului intravilan, cât şi pentru cele existente cu destinaţia de teren agricol în intravilan, se impune
operatiuni de parcelare. Parcelările amplasate în localităţile urbane sau rurale se pot realiza numai în zone
stabilite în documentaţii de urbanism de tip PUG sau PUZ aprobate conform legii.

9.1 OPERATIUNILE DE PARCELARE
În funcţie de terenul disponibil şi de configuraţia ţesutului urban specific localităţii sau zonei în care
va avea loc operaţiunea de parcelare vor fi stabilite dimensiunea, forma şi suprafaţa loturilor ce vor rezulta
în
urma
parcelării.
Autorizarea executării parcelărilor se realizează în condiţiile respectării prevederilor art. 30 R.G.U.
Zonele rezervate pentru parcelare în vederea construirii de locuinţe sunt puse în evidenţă în cadrul planşei
de Reglementări urbanistice - zonificare.
Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în
vederea realizării de noi construcţii. Prin parcelă se înţelege orice suprafaîă de teren, constituind o singură
proprietate
publică
sau
privată.
Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelării şi executarea
construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare colectivă care să respecte normele legale de igienă
şi de protecţie a mediului.
Parcelarea terenurilor se va admite în următoarele condiţii:
 calitatea terenurilor permite realizarea obiectivelor propuse
 se respectă dimensiunile minime ale parcelei specificate în prezentul Regulament
 fiecare parcelă să aibă legătură cu străzi sau pieţe publice
 se respectă prevederile PUG
Proprietarii terenului supus parcelării vor ceda fără despăgubire şi sarcini de orice natură,
suprafeţele necesare pentru deschideri de străzi, pieţe, alei, fundături şi parcuri.
La parcelările unor terenuri cu suprafaţa mai mare de 10.000 mp, pe lângă terenul necesar
deschiderii de străzi, pieţe, alei, fundături şi parcuri este obligatorie rezervarea unei suprafeţe de teren de 5
% în scopuri de utilitate publică (şcoală, biserică, terenuri de sport, etc) potrivit zonificării funcţionale din
PUG, cât şi din PUZ aprobat.
Pentru
a
putea
fi
construibil
orice
teren
va
fi
în
prealabil
echipat.
Proprietarul va fi obligat să execute toate lucrările edilitare necesare, pentru amenajarea străzilor
înfiinţate (apă, canal, electricitate, plantaţii, gaz, telefon, etc), lucrări ce se vor racorda la reţelele publice
existente. Costul lucrărilor edilitare precum şi racordurile necesare la reţelele publice, cade exclusiv în
sarcina proprietarului, care parcelează indiferent de distanţa de racordare.
Parametrii geometrici ai parcelelor pentru zona de locuinte individuale cuplate sunt:
1.
2.
3.

LUNGIMEA ALINIAMENTULUI PARCELEI
ADANCIMEA PARCELEI
SUPRAFATA PARCELEI

L.AL
AD
S

raportul între lungimea aliniamentului parcelei şi adâncimea acesteia va fi cuprins între 1,00 şi 2,00
raportul între frontul şi adâncimea clădirii (f/a) ce va fi cuprins între 0,50 şi 2,00

1. Lungimea aliniamentului parcelei (La) minim este:
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8,00m
pentru clădiri înşiruite, care alcătuiesc un front continuu de minim 12 loturi;
12,00m
pentru clădirile amplasate cuplat.
12,00 si 15,00m
pentru clădirile amplasate izolat.
2. Adancimea minimă a parcelei (A) nu trebuie sa depaseasca valoarea raportulului între lungimea
aliniamentului parcelei şi adâncimea acesteia, cuprins între 1,00 şi 2,00
3. Suprafaţa minimă a parcelei (Sp) este următoarea:
minim 150m2
pentru clădiri înşiruite
minim 300m2
pentru clădirile amplasate cuplat.
2
minim 500m
pentru clădirile amplasate izolat.
Unghiul format de aliniament cu fiecare dintre limitele laterale ale parcelei trebuie să fie de 90°.
Daca însă configuraţia terenului nu o permite se va opta pentru unghiuri care să nu incomodeze accesul pe
parcelă.
Forma parcelei, regulată , trebuie să permită înscrierea unei clădiri cu dimensiuni maxim admise , cu
respectarea destanţelor prescrise faţă de aliniament şi celelalte limite ale parcelei.
Parametrii geometrici mentionati mai sus sunt pentru terenuri de reglementare identică şi
reprezintă parametrii optimi pentru ocuparea unui lot.
Densitatea construirii pe parcelă este exprimată prin valorile următorilor indici şi indicatori
urbanistici:
a) Procentul de ocupare al terenului
(POT)
b) Coeficientul de utilizare al terenului
(CUT)
c) Numărul de niveluri întregi supraterane ale clădirii
(Niv)
d) Înălţimea la cornişă a clădirii
(Hc)
e) Regimul mediu de inaltime
(Rmh)
Valorile indicilor urbanistici se aplică unei parcele, după formulele:
POT = Sc/Sp x 100%
CUT = Sd/Sp unde:
Sc – este suprafaţa construită la sol a clădirii (corp principal şi anexe cu funcţiuni
complementare locuirii)
Sd – este suprafaţa desfăşurată a clădirii (suma suprafeţelor construite pe fiecare nivel,
precum şi a subsolurilor care au altă destinaţie decât cea de subsol tehnic sau cu rol
pentru gararea autoturismelor)
Sp – este suprafaţa parcelei
Alinierea frontală a clădirii, faţă de aliniament în zonele exclusiv rezidenţiale se recomandă a fi
minim 5,00 m.
Alinierea laterală a clădirii, faţă de limitele laterale ale parcelei: minim 4,00 m.
Distanţele minime dintre clădire şi limitele laterale ale parcelei sunt în funcţie de:
- necesitatea asigurării accesului carosabil în partea din fata a parcelei, a atutoturismelor pentru
parcare/garare;
- a autovehiculelor pentru intervenţii şi servicii – alinierea laterală;
- asigurarea confortului locuirii (protecţia fonică, însorirea încăperilor, iluminatul natural, ventilaţia
natural).
Stabilirea distanţelor optime între clădirile vecine se face în funcţie de înălţimea clădirilorşi modul de
amplasare al încăperilor de locuit ale acestora.
În cazul în care pe faţadele laterale ale clădirii există ferestre ale încăperilor auxiliare (băi, bucătării,
etc.) – alinierea lateral minimă este 4,00 m.
Alinierea faţă de limita posterioară a parcelei se recomandă a respecta o distanţă minimă egală cu
jumătate din înălţimea clădirii.
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Stabilirea distanţelor optime între clădirile vecine se face în funcţie de înălţimea clădirilor şi modul
de amplasare al încăperilor de locuit ale acestora. Se tine seama de faptul ca in zona « din spatele casei » se
doreste crearea unui spatiu cat mai privat posibil, in eventualitatea in care dezvoltarea zonei o cere se poate
transforma intr-un spatiu de convietuire semi-public.
Alinierile obligatorii ale clădirii faţă de limitele parcelei definesc edificabilul parcelei ca instrument
urbanistic de proiectare. Edificabilul delimitează zona în care este permisă amplasarea clădirii principale.
Edificabilul nu reprezintă suprafaţa clădirii care se poate realiza, ci limitele în care trebuie să se
înscrie, cu respectarea POT admis.
10.

REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, GARAJE, SPAŢII VERZI ŞI
IMPREJMUIRI

10.1 La toate tipurile de construcţii sau transformări de funcţiuni va trebui să se realizeze suprafeţele
necesare de staţionări (parcaje), caracteristice fiecărei funcţiuni.
Autorizaţia de construire poate fi refuzată în cazul imposibilităţii rezolvării staţionării autovehiculelor
necesare pentru funcţiunea respectivă pe parcela ce urmează a fi construită.
Staţionarea vehiculelor corespunzătoare utilizării construcţiilor trebuie să fie asigurată în afara
spaţiilor publice.
10.2 Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se v-a stabili în corelare cu normele de igienă şi protecţia
mediului. Se v-a ţine seama de mărimea, funcţiunea dominantă a localităţii, cadrul geografic în care este
amplasată.
Se vor respecta prevederile O.U.G. 114/2007 pentru modificarea și completarea O.U.G. 195/2005
privind protecția mediului, respectiv schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau
prevăzute ca atare în P.U.G., reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent
de regimul juridic al acestora. Se vor amenaja/reabilita spațiile verzi pe terenurile prevăzute cu această
utilitate în P.U.G.
Autorizaţia de construire se va emite în conformitate cu prevederile art. 34 R.G.U. şi anexa nr.6
R.G.U.
Lucrările rutiere vor fi însoţite şi de lucrări de plantare. Plantaţiile rutiere fac parte integrantă din
ansamblul lucrărilor de drumuri, permiţând integrarea drumului în peisajul pe care îl străbate şi punerea în
evidenţă a unor obiective deosebite, asigurând reducerea poluării sonore şi de noxe.
Arborii existenţi vor fi păstraţi la maximum. Construcţiile trebuie să fie implantate în aşa fel încât să
respecte plantaţiile valoroase existente.
Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a trata cel puţin 30% din suprafaţa
terenului ca spaţii verzi şi de a planta minimum un arbore la fiecare 200 mp de spaţiu liber în jurul
construcţiei.
În cazul parcelărilor pentru locuinţe ce depăşesc o suprafaţă de 5000 mp, cel puţin 5% din această
suprafaţă va fi rezervată pentru amenajarea cu spaţii verzi colective, plantate cu arbori cu tulpină înaltă.
10.3 Toate proprietăţile de pe cuprinsul localitatii Medias vor fi împrejmuite, potrivit dispoziţiilor
prezentului
Regulament,
chiar
dacă
nu
sunt
construite.
Se pot excepta de la prevederile aliniatului precedent, terenurile unor dotări de interes public.
Înălţimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice este de maximum 1,80 m de la nivelul
(terenului)
trotuarului,
iar
stâlpii
împrejmuirii
nu
vor
depăşi
2,40
m.
Înălţimea maximă a soclului unei împrejmuiri va fi de 45 - 60 cm de la nivelul trotuarului
( terenului ) , iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă.
În cazuri bine justificate , se acceptă garduri pline din zidărie, cu condiţia de a continua arhitectura
casei . În acest caz, proiectul pentru autorizaţia de construire va cuprinde studiul asupra modului de
integrare al împrejmuirii într-un cadru arhitectural mai larg (existent sau proiectat ).
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În zona centrală a satului împrejmuirea spre stradă va fi construită din zidărie, în stilul clădirilor
existente.

CAP.3
11.

ZONIFICAREA TERITORIULUI
ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE
ZONA CENTRALA VECHE – ZONA PROTEJATA INTRA SI EXTRAMUROS
ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI MEDIAS
ZONA CENTRALA SAT IGHISUL NOU - ZONA PROTEJATA
ZONA REZIDENTIALA
ZONA ACTIVITATI MIXTE

ZONA ACTIVITATI PRODUCTIVE

ZONA SPATIILOR PLANTATE

ZONA CAILOR DE COMUNICATIE
ZONA PENTRU INSTITUTII ŞI SERVICII DE INTERES GENERAL – ACTIVITATI LEGATE DE

L, M,
V, S
L, M
L, M
L1, L2,
L3
M1,
M2,
M3,
UCD,
AP_ui
AP_ua
V1,
V2,
V3
CC
IS

CULTE
ZONA PENTRU GOSPODARIE COMUNALA
ZONA UNITATI CU DESTINATIE SPECIALA
ZONA PENTRU ECHIPARE EDILITARA
ZONA TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE

CAP.4

GC
S
TE
TH

PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR ȘI SUBZONELOR FUNCȚIONALE
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FUNCTIUNIEA DOMINANTA

SUBZONE FUNCTIONALE COMPONENTE

ZONA CENTRALA VECHE – ZONA

L1a

PROTEJATA INTRA SI EXTRAMUROS

M1/M1a – subzona mixta centrala

REFERINTA
PROPUSA
[DELIMITARE
CARTIERELE
MUNICIPIULUI
MEDIAS]
MACRO_UTR CENTRU

U.T.R. 0

CARTIER DUPA ZID

V1
U.T.R. 1

MACRO_UTR IGHISUL

U.T.R. 1_1

NOU
MACRO_UTR

– locuire protejata
– subzona verde protejata

S

– subzona unitati speciale

ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI

L2

- semicolective existente

MEDIAS

L3

- colective P+10 existente

M2

– subzona mixta centrul nou

L1a

– locuire protejata

ZONA CENTRALA SAT IGHISUL NOU
- ZONA PROTEJATA

U.T.R. 2

ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2

GURA CAMPULUI

L1b

– locuire traditionala

AUREL VLAICU

L1n

– locuire nou propusa

MOSNEI

S

– subzona unitati speciale

A.S.WERNER
VITROMETAN
MACRO_UTR

U.T.R. 3

ZONA REZIDENTIALA MAX. P+4

GURA CAMPULUI

L2

- semicolective existente

L2n

– semicolective nou propuse

- colective P+10 in fara Z.C.

AUREL VLAICU
MOSNEI
A.S.WERNER
VITROMETAN
WEWERN
MACRO_UTR

U.T.R. 4

ZONA REZIDENTIALA MAX. P+10

L3

U.T.R. 5

ZONA ACTIVITATI MIXTE

M1/M1a

GURA CAMPULUI
MACRO_UTR
AUREL VLAICU

M2

VITROMETAN

M2a

- mixt comercial

SOSEAUA SIBIULUI

M2b

- centrul civic Sf. Maria

M2c

- centrul civic Sf. Maria

M3

- mixt institutii, servicii,

M3a

- mixt institutii, servicii,

UCD

- cercetare&dezvoltare

GLORIEI

(locuinte,birouri,servicii)
(sanatate,cultura,culte)
echipamente
echipamente, locuire

MACRO_UTR

U.T.R. 6

ZONA ACTIVITATI PRODUCTIVE

DUPA ZID

AP_ui

- industrie existenta

AUREL VLAICU

AP_ua

- agroindustrial existent

CC cf.1

- cai de comunicatie

CC cf.2

- cai de comunicatie

VITROMETAN
SOSEAUA SIBIULUI
IGHISUL NOU
MACRO_UTR

U.T.R. 7

ZONA CAILOR DE COMUNICATIE

VITROMETAN

feroviara / extindere

SOSEAUA SIBIULUI

feroviara / triaj
MACRO_UTR

U.T.R. 8

ZONA SPATIILOR PLANTATE

V1

– subzona verde protejata

GURA CAMPULUI

V2

– subzona agrement si sport

AUREL VLAICU

V3

– perdele de protectie
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MOSNEI
A.S.WERNER
VITROMETAN
WEWERN
STADIONULUI

ALTE SUBZONE FUNCTIONALE

ZONĂ PENTRU INSTITUŢII ŞI SERVICII DE
INTERES GENERAL – ACTIVITĂȚI LEGATE DE
CULTE
ZONĂ PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ
ZONĂ UNITATI CU DESTINATIE SPECIALA
ZONĂ PENTRU ECHIPARE EDILITARĂ
ZONĂ TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE

CAP.5

IS

GC
S
TE
TH

PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN EXTRAVILAN

SUBZONE FUNCTIONALE

ZONĂ TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE
ZONĂ TERENURI OCUPATE DE CĂI DE
COMUNICAŢIE

REGULAMENTUL

LOCAL

DE

TH
TC

URBANISM

Regulamentul de urbanism se elaborează odată cu planul urbanistic general, avand rolul de a detalia
aplicarea prevederilor acestuia.
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Planul Urbanistic general împreună cu Regulamentul de urbanism aferent devin odată cu aprobarea
lor, acte de autoritate ale administraţiei publice locale, pe baza cărora se eliberează certificatul de urbanism
şi autorizaţii de construcţie pe teritoriul localităţii Medias.
Regulamentul se structurează astfel :
1. Prescripţii generale la nivelul intregii localităţi Medias;
2. Prescripţii specifice la nivelul zonelor si subzonelor funcţionale din intravilanul si
extravilanul localitatii Medias.
1. Prescripţii generale la nivelul localităţii
Regulamentul aferent Planului Urbanistic General cuprinde următoarele precizări, condiţii şi măsuri
urbanistice privind amenajarea complexă a localităţii:
- promovarea lucrărilor, operaţiunilor urbanistice care contribuie la organizarea structurii
urbane a localităţii
- respectarea zonificării teritoriului localităţii ţinând seama de funcţiunile dominante stabilite
şi a relaţiilor între diverse zone funcţionale
- precizarea limitelor intravilanului, reglementarea condiţiilor pentru folosirea raţională a
teritoriilor
Activitatea de construire în cadrul localităţii, fie ca este vorba de edificare unor constructii noi, de
protejarea valorilor de patrimoniu sau reabilitarea cladirilor existente, potrivit propunerilor din P.U.G.
urmează să se desfăşoare după cum urmează:
- pe terenurile libere identificate in cadrul intravilanului Municipiului Medias;
- protejarea constructiilor cu valoare de patrimoniu (din perimetrul intra si extramuros definit
de zona centrala a Municipiului Medias si de zona centrala a satului Ighisul Nou);
- prin reabilitarea fondului existent deteriorat fizic sau moral din zonele rezidentiale cu
traditie din Municipiul Medias;
- prin regenerarea fondului construit existent din zonele industriale aflate in declin;
- prin schimbarea destinaţiilor anumitor obiective ce numai corespund cu nevoile comunitatii
locale (vezi fosta fabrica SALCONSERV).
Autorizarea acestor categorii de construcţii va respecta prevederile P.U.G. şi prescripţiile
Regulamentului de Urbanism.
În cazul când Planul Urbanistic General şi Regulamentul aferent conţin elemente suficiente care să
permită realizarea obiectivului solicitat, certificatul de urbanism şi autorizaţia de construcţie se pot elibera
pe baza prevederilor P.U.G.
În ipoteza solicitării unor obiective în zone care necesită amenajări speciale, zone protejate,
parcelări pentru locuinţe, spaţii verzi, etc, este necesar a se elibera planuri urbanistice zonale sau de detaliu
în funcţie de complexitatea problemelor.
2. Prescripţii specifice zonelor si subzonelor funcţionale
Autorizarea realizării construcţiilor se va face numai cu respectarea funcţionării zonelor cuprinse în
limitele intravilanului prin P.U.G. în următoarele condiţii :
- construcţiile şi amenajările cu altă destinaţie, complementare sau diferite în raport cu
funcţiunea dominantă a zonelor respective, nu trebuie să creeze incomodări sau
disfuncţionalităţi, asigurându-se măsuri de protecţie şi integrarea lor în structura localităţii.
- se vor interzice realizarea construcţiilor sau a amenajărilor având funcţiuni incompatibile cu
zonificarea propusă prin P.U.G.
- amplasarea construcţiilor faţă de arterele principale de circulaţie se va face conform
profilelor transversale stabilite, vor fi evidenţiate excepţiile de la regulă; reglementări
suplimentare privind unele instituţii şi servicii publice sau alte prescripţii prevăzute în scopul
armonizării arhitectural-urbanistice cu fondul construit existent.
Se evidenţiază reglementările privind :
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-

terenurile rezervate rezolvării principalelor intersecţii de circulaţie în condiţiile asigurării
fluienţei şi garanţiei traficului, rezolvării disconfortului circulaţiei pietonale
- accesele la construcţii din reţeaua principală de circulaţie
- modul de organizare a spaţiilor de parcare garaje
Prescripţiile referitoare la amenajarea şi întreţinerea spaţiului public şi a mobilierului urban :
- realizarea acestora pe baza documentaţiilor de specialitate
- interzicerea amplasării şi realizării de mobilier urban (standuri comerciale, chioşcuri,
amenajări diverse) care stânjenesc circulaţia pietonală şi afectează estetica localităţii
Prescripţii privind menţinerea şi protejarea calităţii mediului:
- protejarea centrului sau a altor zone importante cu funcţiuni importante în cadrul localităţii
faţă de disfuncţiunile produse de circulaţia auto, prin asigurarea devierii circulaţiei de
tranzit şi amplasarea periferică a parcajelor
- completarea necesarului de spaţii verzi
- înlăturarea surselor de poluare existente şi modernizarea unor obiective industriale
amplasate în apropierea zonei de locuit.
În funcţie de mărimea şi complexitatea localităţii, teritoriului, se împart în unităţi teritoriale de
referinţă (U.T.R.) delimitate de străzi existente sau limite cadastrale.
Principalele criterii de împărţire a localităţii sunt următoarele :
- funcţionarea predominantă a zonelor
- zone pentru care s-au elaborat sau se vor elabora planuri urbanistice zonale
- limite fizice existente în teren (străzi importante, limite de proprietate, ape, etc)

STRUCTURA CONŢINUTULUI REGULAMENTULUI
Fiecare dintre subzonele şi unităţile de referinţă fac obiectul unor prevederi organizate conform următorului
conţinut:
Pentru fiecare zonă funcţională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, pe articole,
grupate în trei capitole:
CAP/1

CAP/2

GENERALITĂŢI
ARTICOLUL 1
ARTICOLUL 2
ARTICOLUL 3

UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
ARTICOLUL 4
ARTICOLUL 5
ARTICOLUL 6
ARTICOLUL 7

CAP/3

– tipurile de subzone funcţionale
– funcţiunea dominantă a zonei
– funcţiile complementare admise ale zonei.

– utilizări permise
– utilizări permise cu condiţii
– interdicţii temporare
– interdicţii definitive (permanente).

CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii, în completarea art.17-24 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 8
– orientarea faţă de punctele cardinale
ARTICOLUL 9
– amplasarea faţă de drumurile publice
ARTICOLUL 10 – amplasarea faţă de căi navigabile existente
ARTICOLUL 11 – amplasarea faţă de C.F.
ARTICOLUL 12 – retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat
ARTICOLUL 13 – amplasarea faţă de aliniament
ARTICOLUL 14 – amplasarea în interiorul parcelei.
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii în completarea art.25 şi 26 din R.G.U. cu referire la :
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– accese carosabile
– accese pietonale

3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară în completarea art. 27,28 şi 29 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 17 – racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente
ARTICOLUL 18 – realizarea de reţele tehnico-edilitare
ARTICOLUL 19 – proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
3.4 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor în completarea art. 30,31 32 şi 15 din R.G.U. cu
referire la :
ARTICOLUL 20 – parcelare
ARTICOLUL 21 – înălţimea construcţiilor
ARTICOLUL 22 – aspectul exterior
ARTICOLUL 23 – indici admisibili ( maxim sau minim )POT şi CUT
3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri în completarea art. 33,34 şi 35 din R.G.U. cu
referire la :
ARTICOLUL 24 – parcaje
ARTICOLUL 25 – spaţii verzi
ARTICOLUL 26 – împrejmuiri.

CAP.4

PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR ȘI SUBZONELOR FUNCȚIONALE

UTR. 0
UTR. 1

ZONĂ CENTRALĂ
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GENERALITĂȚI

zona rezervaţiei de arhitectură , cf. P.U.Z. – Zona centrală istorică a municipiului Mediaş – elaborat de
PROIECT BRAȘOV în 2009
Zona centrală a municipiului Mediaş este delimitată de :
-

la nord – malul sudic al râului Târnava, Piaţa Miron Costin

-

la vest – str. Buziaş, str. Michael Weiss, str. Cojocarilor, str. I.C. Brătianu, str. Carpaţi

-

la sud – str. Axente Sever, str. Mărăşeşti, str. Izvorului

-

la est

– str. G. Coşbuc, str. Păstorilor de Jos, str. C. Porumbescu, str. Târnavei

Zona centru istoric al municipiului poziţia 602 cod LMI SB – 11 – a – A – 12418 este cuprinsă în zona
centrală şi a fost împărţită în 7 subzone, pentru fiecare stabilindu-se un regulament determinat de
caracteristicile specifice subzonei.
Tipurile de subzone funcţionale
SIR 1, SIR 2, SIR 3 – subzone aflate în intramuros, SIR 4, SIR 5,SIR 6 şi SIR 7 – subzone aflate în
extramuros.
Subzona istorică de referinţă SIR 1
Cuprinde terenurile şi clădirile aflate pe terenurile aferente ansamblurilor urbane nominalizate în
listele privind protecţia acestora în care intră:
5. Ansamblul urban str. Johannes Honterus – poz. 603 cod LMI SB – II – a – B - 12419
6. Ansamblul urban str. Piaţa Regele Ferdinand I – poz. 604 cod LMI SB – II – a – A - 12420
7. Ansamblul urban Piaţa G. Enescu – poz. 605 cod LMI SB – II – a – A - 12421
8. Ansamblul Bisericii Evanghelice fortificate – poz. 608 – SB – II – a – A - 12424
Zona cuprinde locuinţe cu regim P, P+1 ÷ P+2 niveluri dar şi dotări comerciale, de turism, culte şi
spaţii verzi. Fondul construit existent este alcătuit din construcţii datând din sec. XIII – XX caracterizat prin
ţesutul medieval al străzilor şi parcelelor.
Aceeaşi importanţă se va da ansamblului fortificaţiilor oraşului medieval Mediaş poz. 597 cod LMI SB
– II – a – B – 12417 aflate pe str. M. Eminescu , str. C. Brâncoveanu, str. N. Titulescu, str. După Zid, str.
Fundătura Policlinii, str. Simion Bărnuţiu, str. Cloşca, str. Unirii şi str. Pompierilor.

ARTICOLUL 1

– tipurile de subzone funcţionale

Zona centrală este compusă din următoarele zone şi subzone funcţionale:
MACRO_UTR CENTRU

U.T.R. 0

ZONA CENTRALA VECHE – ZONA PROTEJATA INTRA SI EXTRAMUROS

CARTIER DUPA ZID
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Subzona – L1a

– subzona locuinte individuale și colective mici cu regim de construire izolat
sau cuplat, RMH. = P - P+2 și înălțime max. la coamă de 15,80, situate în
limitele zonei protejate, aparținând țesutului tradițional și/sau parcelări
spontane.

Subzona – M1

– subzona mixtă situată în cadrul limitelor zonei protejate, cu înălțime max.
P+2 și având funcțiunea dominantă locuirea

Subzona – M1a

– subzona mixtă cu regim de înălțime max. P+2 ce cuprinde dotări și servicii
de interes general și care nu include locuirea ca funcțiune secundară

zona centrului vechi / zona protejată intra și extra muros
SIR 1, SIR 2, SIR 3 – subzone aflate în intramuros, SIR 4, SIR 5,SIR 6 şi SIR 7 – subzone aflate în extramuros.
TC1A

– subzona centrală veche aflată în intramuros – zonă de rezervaţie
Cuprinde terenurile şi clădirile aflate în zona istorică limitate de zidurile fostelor
fortificaţii ale oraşului, intramuros, cu excepţia TC1B
Cuprinde:
Ansamblul urban – str. Johannes Honterus
Ansamblul urban – Piaţa Regele Ferdinand I
Ansamblul urban – Piaţa G. Enescu
Ansamblul Bisericii Evanghelice fortificate

TC1B

– subzona centrală veche aflată în intramuros – zonă de rezervaţie
Cuprinde terenurile şi clădirile aflate în zona istorică limitată de zidurile fostei cetăţi
a Mediaşului şi zona TC1A.
Este vorba de frontul vestic al străzii M. Kogălniceanu nr. 2 până la nr. 36 şi frontul
estic al aceleaşi străzi de la nr. 1 la 39.

Cn –Cn1 şi Cn2
Cuprinde terenurile şi clădirile aflate între zona de protecţie a zonei istorice stabilite
prin documentaţia P.U.Z. – Zona centrală istorică a municipiului Mediaş şi limita
zonei centrale a municipiului Mediaş stabilită prin Planul de Urbanism General.
Cuprinde următoarele străzi:
La sud:
str. Axente Sever
str. Herman Oberth
La vest:
str. I. Creangă
str. Ludwig Roth
str. Buziaş
str. Lucian Blaga
str. Michael Weiss
Str. I.C. Bratianu
str. I.C. Brătianu
str. Carpaţi
La nord:
str. Cronicar Neculce
La est:
str. Păstorilor de Jos
str. Coşbuc
str. Mărăşeşti
U.T.R. 1

Subzona – M2

MACRO_UTR IGHISUL

ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI MEDIAS

– subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu înălțime max.
P+4 reprezentând centrul nou ( instituții, servicii publice de interes general,
comerț )
U.T.R. 1_1

ZONA CENTRALA SAT IGHISUL NOU - ZONA PROTEJATA
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NOU

ARTICOLUL 2

– funcţiunea dominantă a zonei

Funcţiunea dominantă a zonei centrale comunale şi a satului component este dată de instituţiile
publice şi serviciile existente: administraţie publică, comerţ, învăţământ, cultură, spaţii verzi ,etc.
ARTICOLUL 3

– funcţiile complementare admise ale zonei.

Funcţiunile complementare admise ale zonei centrale sunt reţelele tehnico – edilitare ce deservesc
zona şi construcţiile aferente, precum şi căile de comunicaţie existente.
CAP. 2

UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
ARTICOLUL 4

– utilizări permise

În zona centrală sunt admise următoarele utilizări:
Subzona – L1a
-

locuințe individuale și colective mici;
dotări : comerciale, prestări servicii, cultură, învăţământ, sănătate şi cult
birouri : administrative, finanţe – bănci, firme particulare

-

locuințe colective medii;
dotări : comerciale, prestări servicii, cultură, învăţământ, sănătate şi cult
birouri : administrative, finanţe – bănci, firme particulare

-

locuințe colective înalte;
dotări : comerciale, prestări servicii, cultură, învăţământ, sănătate şi cult
birouri : administrative, finanţe – bănci, firme particulare

-

institutii, servicii si echipamente publice la nivel de cartier;
lacasuri de cult;
sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare,
cercetare, expertizare, agentii imobilioare,consultanta in diferite
domenii si alte servicii profesionale;
edituri, media;
servicii sociale, colective si personale;
activitati asociative diverse
comert cu amanuntul si piata agro-alimentara;
depozitare mic-gros pentru aprovizionare la domiciliu si pentru
aprovizionarea comertului cu amanuntul;
hoteluri, pensiuni, restaurante, agentii de turism;
loisir si sport in spatii acoperite;
parcaje la sol si multietajate, intretinere autovehicole mici;

Subzona – L2

Subzona – L3

Subzona – M1
Subzona – M1a

Subzona – M2

instituţii publice, servicii şi echipamente publice de nivel municipal:
- sedii ale unor firme, proiecte, circulare, expertize, consultanţe
- servicii financiar bancare
- asistenţă juridică, cabinete de avocatură, cab. notariale
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asistenţă medicală
servicii sociale, colective sau personale
sedii ale unor organizaţii politice profesionale
construcţii pentru învăţământ
comerţ cu amănuntul – mini market-uri în construcţii independente sau
la parterul construcţiilor
hoteluri, pensiuni, agenţii de turism
restaurante, baruri, cofetării, cafenele
spaţii libere pietonale
parcaje pietonale acoperite
spaţii plantate

– utilizări permise cu condiţii

Utilizãri permise cu conditii :
- Localurile care comercializează băuturi alcoolice, discotecile sunt admise cu condiţia de a fi
amplasate la o distanţă mai mare de 100 m faţă de serviciile publice
(policlinici, grădiniţe, şcoli, etc.) şi faţă de biserici.
- Construcţiile pentru echiparea cu instalaţii se pot amplasa cu condiţia să corespundă
necesităţilor şi confortului populaţiei din zona centrală, să nu dăuneze relaţiilor cu vecinătăţile
şi să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător.
- Autorizaţiile de construire pentru obiectivele ce se intenţionează a se construi în zonele
protejate din punct de vedere istoric şi arhitectural,sau pentru orice intervenţie asupra clădirilor
existente în aceste zone, se vor acorda după obţinerea prealabilă a avizului Comisiei teritoriale
a Monumentelor Istorice conform legislaţiei în vigoare.
- Orice intervenţie asupra monumentelor de arhitectură sau de artă plastică din zona centrală se
va efectua cu condiţia obţinerii avizului Comisiei Monumentelor Istorice la nivel teritorial,
conform legislaţiei în vigoare..
- Toate proiectele PUD şi PUZ ce se vor realiza pe terenurile din zonele protejate din punct de
vedere istoric şi arhitectural, vor fi aprobate după obţinerea prealabilă a avizului Comisiei
Zonale a Monumentelor Istorice.
- Autorizaţiile de construire pe terenurile situate în zona de protecţie a infrastructurii feroviare (
100m de-o parte şi de alta a căii ferate) pot fi acordate cu condiţia obţinerii prealabile a avizului
Regionalei CFR.
- În subzonele protejate extinderea aceleiaşi funcţiuni pe 2 sau mai multe parcele învecinate în
clădiri existente se admite numai în condiţii bine justificate şi cu condiţia păstrării individualităţii
fiecărei clădiri de pe fiecare parcelă în parte, a faţadei, a sistemului structural şi al expresiei
arhitecturale.
- În zonele istorice protejate autorizaţiile de demolare ale clădirilor existente situate la stradă se
vor elibera cu condiţia obţinerii prealabile a avizului Comisiei teritoriale a Monumentelor
Istorice.
- Construcţii pentru activităţi productive de mică capacitate, cu condiţia de a fi nepoluante, fără
riscuri tehnologice, de a nu genera trafic greu, de a-şi rezolva staţionarea autovehiculelor în
parcela proprie. fără incomodări datorate utilizării incintei pentru depozitare deşeuri, etc
- Abatoare de mică capacitate, cu condiţia de a nu efectua sacrificări de animale şi cu condiţia ca
studiul de impact să demonstreze că nu sunt poluante.
- In municipiul Medias se admite cresterea a max. 10 pasari de consum in fiecare gospodarie
particulara cu respectarea Ordinului nr. 536 /1997-Norme de igienă şi recomandări privind
mediul de viaţă al populaţiei . In satul apartinator Ighisul Nou anexele pentru creşterea
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animalelor în gospodăriile populaţiei vor fi amplasate la min. 10 m faţă de locuinta cea mai
apropiata şi cu respectarea H.C.L. 52 / 23.02.2005.
ARTICOLUL 6

– interdicţii temporare

Orice intervenţie în zonele propuse pentru locuire, se poate realiza numai pe bază unor
documentaţii PUZ sau PUD aprobate. Până la aprobarea acestora zonele respective se află în interdicţia
temporară de construire.
ARTICOLUL 7

– interdicţii definitive (permanente).

Se interzic :
 Construcţii industriale sau pentru mica industrie chiar dacă produc nocivităţi incompatibile
pentru parcelele vecine.
 Construcţii cu funcţiuni agricole
 Construcţii sau extinderi de depozite care nu sunt legate de activitatea comercială sau
artizanală exercitată în limitele zonei
 Construcţii destinate creşterii animalelor mari
 Orice fel de construcţii adosate zidurilor de incintă, a bastioanelor şi turnurilor, vechilor
fortificaţii.
 A oricăror activităţi de comerţ sau prestaţii servicii desfăşurate în construcţii cu caracter
provizoriu
La construcţiile noi propuse în locul celor demolate sau la cele existente fără valoare ambientală nu
se acceptă funcţiuni care duc la o densitate excesivă pe lotul respectiv.
CAP. 3

CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii, în completarea art.17-24 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 8

– orientarea faţă de punctele cardinale

Conform art. 17 – RGU şi Anexei nr. 3 din RGU, se vor respecta prevederile Ordinului pentru
aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei: Ordinul nr.
536/1997.
ARTICOLUL 9

– amplasarea faţă de drumurile publice

Conform Art. 18- R.G.U., autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuit (locuinţe
şi dotări complementare) este permisă cu respectarea zonelor de protecţie a drumurilor din ORDONANŢĂ
nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor.
ORDONANŢĂ nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, la CAPITOLUL II
ADMINISTRAREA DRUMURILOR, Secţiunea I , Suprafeţele de teren aferente drumurilor publice, specifică
conform articolelor 14 – 19 caracteristicile drumurilor publice:
Art. 14. - Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranţă şi zonele de protecţie.
Art. 15. - Ampriza drumului este suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale
drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de
gardă, ziduri de sprijin şi alte lucrări de artă.
Art. 16. - (1) Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi cealaltă a amprizei
drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, plantaţie rutieră sau pentru alte scopuri legate de
întreţinerea şi exploatarea drumului sau pentru siguranţa circulaţiei. Din zonele de siguranţă fac parte şi
suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de
lucrările de consolidări ale terenului drumului şi alte asemenea. În afara localităţilor, limitele minime ale
zonelor de siguranţă a drumurilor în cale curentă şi aliniament sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta
ordonanţă.
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(2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranţă este interzisă.
Art. 17. - (1) Zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de
siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecţie sunt prevăzute
în anexa nr. 1.
(2) Zonele de protecţie rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în
proprietate, cu obligaţia ca acestea, prin activitatea lor, să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în
siguranţă a traficului prin:
a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător;
b) executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care să provoace înzăpezirea drumului sau să
împiedice vizibilitatea pe drum;
c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului sau modifică regimul apelor subterane
sau de suprafaţă.
Art. 18. - Deţinătorii terenurilor din vecinătatea drumurilor publice sunt obligaţi să permită
instalarea pe aceste terenuri a panourilor de apărare a drumului contra înzăpezirii, fără a percepe vreo
chirie, cu condiţia ca această operaţie să nu împiedice executarea lucrărilor agricole şi să nu producă
degradări culturilor de pe aceste terenuri.
Art. 19. - (1) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele,
spaţiile verzi, pistele pentru ciclişti, suprafeţele adiacente pentru parcaje, suprafeţele de teren necesare
amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare scurgerea apelor trebuie asigurată prin
şanţuri amenajate.
(2) Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi prin documentaţiile
de urbanism şi amenajarea teritoriului.
(3) Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale,
distanţa între gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m
pentru drumurile naţionale, de minimum 24 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 20 m pentru
drumurile comunale.
În cadrul aceleași ORDONANŢE nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, la
CAPITOLUL II ADMINISTRAREA DRUMURILOR, Secţiunea a V-a, Aprobarea amplasării de construcţii şi
instalaţii în zona drumului public, sunt cuprinse prevederile referitoare la amplasarea și autorizarea
construcțiilor în zona drumurilor publice:
Art. 47. - Realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop, se face
cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu
acordul prealabil al administratorului drumului.
Art. 48. - (1) În zona drumului public este interzisă amplasarea de construcţii, panouri publicitare sau
instalaţii care nu aparţin drumului şi care periclitează siguranţa circulaţiei.
(2) În zona mediană a autostrăzilor se pot amplasa numai instalaţii destinate întreţinerii drumurilor şi
siguranţei circulaţiei.
(3) Construcţiile sau instalaţiile temporare ale Ministerului Apărării Naţionale, care au caracter de urgenţă,
se pot executa fără acceptul administratorului drumului, urmând ca acest accept să se obţină ulterior, în
cazul în care construcţiile sau instalaţiile nu se demontează într-un termen stabilit de comun acord cu
administratorul drumului.
(4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor prin amplasarea
supraterană sau subterană a unor construcţii, instalaţii sau panouri publicitare acceptate de administraţia
drumurilor, se aplică tarife de utilizare, care se constituie ca surse financiare pentru administrarea,
exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice.
CAI DE COMUNICAŢIE

ZONE DE SIGURANŢĂ
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Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a
amprizei drumului până la
1,50 m
de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru
drumurile situate la nivelul terenului
2,00 m
de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu
3,00 m
de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în
debleu cu înălţimea până la 5,00 m inclusiv
5,00 m
de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în
debleu cu înălţimea mai mare de 5,00 m
CAI DE COMUNICAŢIE

DRUM NATIONAL
DN 14 / DN 14A
DRUM JUDEŢEAN
DRUM COMUNAL
CIRCULAŢII LOCALE - STRĂZI

ARTICOLUL 10

ZONE DE PROTECȚIE

Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de
siguranţă şi marginile zonei drumului
22m
25m
propus prin documentația de actualizare Plan
Urbanistic General Municipiul Mediaș
20m
18m
15m

– amplasarea faţă de căi navigabile existente

Nu este cazul
ARTICOLUL 11

– amplasarea faţă de C.F.

Amplasarea obiectivelor se va face conform art. 20 din R.G.U. şi a prevederilor de la cap.2,
subcapitolul 2.2.
CATEGORII ZONE DE RISC

ZONE DE SIGURANŢĂ

ZONE DE PROTECŢIE

CAI DE COMUNICAŢIE
CALE FERATĂ

20m.
Zona de siguranţă a infrastructurii
feroviare publice cuprinde fâşiile de
teren, în limita a 20 m fiecare, situate
de o parte şi de alta a axei căii ferate,
necesare
pentru
amplasarea
instalaţiilor de semnalizare şi de
siguranţa circulaţiei şi a celorlalte
instalaţii de conducere operativă a
circulaţiei trenurilor, precum şi a
instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a
mediului. Pe teritoriul localităţilor
zonele de siguranţă vor fi în mod
obligatoriu semnalizate.

ARTICOLUL 12

100m
Zona de protecţie a infrastructurii feroviare
cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de
proprietar, cu lăţimea de 100 m măsurată de la
limita zonei cadastrale CFR, situată de o parte şi de
alta a căii ferate, precum şi terenurile destinate sau
care servesc sub orice formă funcţionării acesteia.
Construcţiile şi amenajările amplasate în zona de
protecţie a infrastructurii feroviare se vor autoriza
numai cu avizul R.A. SNCFR şi a Ministerului
Transporturilor – conform art. 20 din R.G.U.
modificat.

– retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat

Nu este cazul.
ARTICOLUL 13

– amplasarea faţă de aliniament

Aliniament este definitia datã , în acest caz , liniei de demarcatie între terenul apartinând domeniului
public si celui privat .
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Fatã de acesta constructiile pot fi amplasate astfel :
 pe aliniament , în cazul în care fronturile constructiilor existente se confundã cu
linia de demarcatie a proprietãtilor fatã de stradã ;
 retras de la aliniament , astfel :
- înscrierea în regimul de aliniere existent ;
- cu 3 – 5 m pentru a realiza o zonã de protectie fatã de sursele de poluare ale
cãilor de comunicatie ;
- cu 4 – 6 m , în intersectii , pentru a asigura vizibilitatea necesarã în intersectii ;
în eventualitatea lãrgirii preconizate a drumurilor .
- cladirile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 – 10 m sau vor fi
dispuse pe aliniament in functie de profilul activitatii si de normele existente ;
- cladirile care nu au functia de institutii, servicii sau echipamente publice se
amplaseaza pe aliniament cu conditia ca înaltimea maxima la cornișă să nu
depășească distanța dintre acesta si aliniamentul de pe latura opusa a
strazii;
- daca inaltimea cladirii in planul aliniamentului depaseste distanta dintre
aliniamente, cladirea se va retrage de la aliniament cu o distanta minima egala
cu plusul de inaltime al cladirii fata de distanta dintre aliniamentele strazii, dar
nu cu mai putin de 4.0 metri; fac exceptie de la aceasta regula numai situatiile
de marcare prin plus de inaltime a intersectiilor si intoarcerile si racordarile de
inaltime a cladirilor pe strazile laterale conform Articolului 10;
- pentru cladirile care alcatuiesc fronturi continue se stabileste un aliniament
posterior situat la o distanta de maxim 20 metri fata de aliniamentul la strada.
Pentru construcţiile cu statut de monument, cele care în urma studiilor de specialitate pot fi incluse
în lista monumentelor şi cele cu calităţi ambientale se consideră ca aliniament stradal, zidul imobilului
existent, oricare ar fi poziţia acestuia faţă de clădirile învecinate.
Construcţiile noi se vor aşeza pe aliniament la stradă (aliniamentul la stradă este definit ca
delimitarea între domeniul public şi domeniul privat).
ARTICOLUL 14

– amplasarea în interiorul parcelei.

Distantele minime dintre clãdirile de pe aceasi parcelã trebuie sã asigure :
 întretinerea clãdirilor ;
 accesul mijloacelor de stingerea incendiilor ;
 accesul mijloacelor de salvare în caz de alte calamitãti ;
 iluminarea naturalã ;
 însorirea ;
 securitatea ;
 salubritatea , etc .
De regulã , pentru toate constructiile se impun distante minime fatã de limitele laterale sau
posterioare ale parcelei egale cu jumãtate din înãltimea la cornisã a clãdirii , dar nu mai puţin de 3 m.
Exceptiile de la aceastã regulã sunt:
Subzona L1a – TC1A
Clădirile construite în regim înşiruit: se vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele
învecinate pe o adâncime de max. 1,50 m după care se vor retrage cel puţin faţă de una din limitele
de proprietate. Dimensiunea retragerii, necesară pentru luminarea încăperilor de locuit, se va studia
de la caz la caz, prin PUD.
- în cazul segmentării înşiruirii spre interspaţiu se vor întoarce faţade care vor fi retrase de la limita
proprietăţii la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă în punctul cel mai înalt faţă
de teren, dar nu cu mai puţin de 3,0 m.
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- se interzice construirea pe limita laterală a parcelei dacă aceasta este şi linia de separaţie faţă de o
clădire cu acces public dispusă izolat.
Clădirile construite în regim cuplat: clădirile se vor amplasa pe limita de proprietate atunci când se
cuplează cu o clădire posibil de realizat pe parcela alăturată respectând regula de cuplare a străzii,
sau se alipesc de calcanul unei clădiri alăturate protejate sau în stare bună şi sunt îndeplinite
următoarele condiţii:



Parcela alăturată este liberă de construcţii
Peretele realizat pe limita de proprietate atunci când rămâne vizibil din domeniul public va fi
tratat cu aceeaşi atenţie şi aceleaşi materiale de finisaj ca şi celelalte faţade
Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată şi se vor retrage faţă de
cealaltă limită la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă în punctul cel mai înalt faţă
de teren, dar nu cu mai puţin de 3,0 m, în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite
laterale cu clădiri retrase faţă de limita proprietăţii având faţade cu ferestre, clădirea se va realiza în
regim izolat;
Clădirile izolate: se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu cel puţin jumătate din
înălţimea la cornişă, dar nu cu mai puţin de 4,0 m.
-

retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălţimea
la cornişă, măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu mai puţin de 4,0 m.

-

în cazul loturilor puţin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară
a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri
principale de locuit, iar adosarea respectă înălţimea şi lăţimea calcanului acesteia,
prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe şi garaje.

-

prevederea privind posibilitatea cuplării clădirilor pe latura posterioară a parcelei
(numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale
de locuit, iar adosarea respectă înălţimea şi lăţimea acestui calcan), este valabilă şi
pentru parcelele care la data intrării în vigoare a prezentului regulament au mai
puţin de 12,0 m adâncime.

Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condiţiile:
clădirile vor putea fi realizate în regim înşiruit (atingând ambele limite laterale ale parcelei) cu
condiţia de a avea obligatoriu asigurat un acces auto în parcelă la parterul clădirii, având
minimum 3 m lăţime, respectiv 3,80 m în cazul parcelelor mai mari de 500 mp.
Clădirile se vor putea realiza în regim cuplat sau independent cu condiţia ca distanţele
clădirilor faţă de limitele laterale pe care nu le ating, să fie de 1,9 m şi să aibă un acces auto
asigurat în parcelă
Amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr.
536 din 1997 al Ministerului Sănătăţii, Art. 2,3,4,5 şi 16
Amplasarea construcţiilor faţă de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiţii:
- clădirile principale se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 10 m faţă de limită, cu cundiţia să nu
stânjenească însorirea pe parcela vecină; în condiţii bine justificate se acceptă o distanţă minimă
de 6m. Clădirile se pot amplasa pe limită, în condiţiile alipirii de un calcan existent.
- anexele gospodăreşti se vor amplasa la cel puţin 4 m faţă de limită sau pe limită cu condiţia să
nu depăşească înălţimea de 3 m.
Amplasarea unei construcţii principale în spatele unei alte construcţii existente aflate la stradă se
va face doar cu condiţia ca prin înălţimea şi volumetria ei să nu aducă prejudicii aspectului
arhitectural al clădirii existente sau al străzii şi să nu fie perceptibilă din stradă.
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii în completarea art.25 şi 26 din R.G.U. cu referire la :
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– accese carosabile

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile
publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor (conform Art. 25 şi Anexa 4 din
R.G.U.).
Toate parcelele vor avea obligatoriu un acces auto în parcelă, având o lăţime minimă de 3 m.
Accesele trebuie sã îndeplineascã mai multe conditii , conform R.G.U., anexa 4 și în special în cazul
în care parcela se află la drumul național DN14 ( sau Șoseaua Sibiului ):
 sã fie cât mai îndepãrtate de intersectii ;
 sã se facã prin drumuri locale , în cazul unor artere cu circulatie intensã ;
 în cazul loturilor situate în intersectii sã fie permis din strada mai putin circulatã , etc
Conform Anexei 4 la R.G.U. stabilirea numărului admis de accese din străzile de categoria I şi a II-a, ca şi
localizarea acestora se vor face astfel încât să nu afecteze fluenţa circulaţiei.
Construcţii administrative.
Construcţiile administrative cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1-1.1.10 vor fi prevăzute
cu:
 accese carosabile directe din străzi de categoria I şi a II-a, după caz;
 accese carosabile separate: acces oficial, acces pentru personal, acces pentru public, acces de
serviciu, după cum urmează: accesul carosabil oficial va fi prevăzut până la intrarea principală a
clădirii; accesele carosabile pentru personal şi cel pentru public vor fi prevãzute cu locurile de
parcare aferente; aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate fără a intersecta accesul oficial.
Construcţiile administrative cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11-1.1.13 vor fi
prevăzute cu accese carosabile, conform destinaţiei şi capacităţii acestora, avându-se în vedere separarea de
circulaţia publică.
Construcţii financiar-bancare.
Pentru toate categoriile de clădiri financiar-bancare vor fi prevăzute accese carosabile directe din
străzi de categoria I şi a II-a, după caz.
Se vor asigura accese carosabile separate pentru: accesul oficial, accesul personalului, accesul
publicului, acces la tezaur, acces de serviciu.
Construcţii comerciale.
Pentru construcțiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori,
personal şi aprovizionare.
În funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei vor fi prevăzute:
 alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului;
 platforme de depozitare şi accese maşini şi utilaje speciale separate de aleile carosabile
destinate consumatorilor.
Construcţii de cult.
Pentru construcţiile de cult se vor asigura alei carosabile, în legătură cu reţeaua de circulaţie majoră.
Construcţii de cultură.
Pentru toate categoriile de construcþii de culturã se vor asigura accese carosabile separate pentru
vizitatori sau spectatori, pentru personal şi aprovizionare.
În funcţie de destinaţia construcţiei sau a amenajării vor fi prevăzute:
 alei carosabile în interiorul amplasamentului şi parcajele aferente, în cazul în care accesul se face
din străzi de categoria I sau a II-a;
 parcaje necesare în interiorul amplasamentului, în cazul în care accesul se realizează direct din
străzi de categoria a III-a.
Construcţii de învăţământ.
Pentru toate categoriile de construcţii de învăţământ se vor asigura accese carosabile de legătură cu
reţeaua de circulaţie majoră şi cu mijloacele de transport în comun.
Se vor asigura două accese carosabile separate pentru evacuări în caz de urgenţă (cutremure,
inundaţii, incendii).
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Construcţii de sănătate.
Pentru toate categoriile de construcţii de sănătate se va asigura legătura cu reţeaua de circulaţie
majoră prin două accese carosabile separate.
Accesele carosabile ce vor face legătura cu reţeaua de circulaţie majoră de categoria I şi a II-a vor fi
realizate prin:
 străzi de categoria a IV-a de deservire locală;
 străzi de categoria a III-a, colectoare, care asigură accesul vehiculelor şi al persoanelor acţionând
în domeniul sănătăţii, salubrităţii şi P.S.I.
Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi conformate după cum urmează:
 cu o bandă de circulaţie de 3,5 m lăţime pentru cele cu o lungime maximă de 10,00 m;
 cu două benzi de circulaţie de 7 m lăţime pentru cele cu o lungime mai mare de 10,00 m.
Accesul carosabil rezervat salvării sau intervenţiilor de urgenţă nu va intersecta aleile de acces
carosabil pentru personal şi pacienţi.
Construcţii şi amenajări sportive.
Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări sportive se vor asigura accese carosabile
separate pentru public, sportivi şi personalul tehnic de întreţinere.
În interiorul amplasamentului vor fi asigurate:
 circulaţia carosabilă separată de cea pietonală;
 alei carosabile de descongestionare care se vor dimensiona în funcţie de capacitatea sălii sau a
stadionului, dar nu mai puţin de 7 m lăţime;
 alei carosabile de circulaţie curentă de minimum 3,5 m lăţime;
 alei carosabile de serviciu şi întreţinere de minimum 6 m lăţime.
Construcţii şi amenajări de agrement.
Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări de agrement se va asigura accesul carosabil
separat pentru public de accesul se serviciu şi de întreţinere.
Construcţii de turism.
Pentru construcþiile de turism vor fi prevãzute accese carosabile separate pentru utilizatori,
personal şi acces tehnic de întreţinere.
Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor, cu o lungime de maximum 25 m, vor avea o
lăţime minimă de 3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute cu supralărgiri de depăşire şi
suprafeţe pentru manevre de întoarcere.
Numărul acceselor şi conformarea lor se vor face în funcţie de categoria şi capacitatea obiectivului
turistic.
Construcţii de locuinţe.
Pentru locuinţe unifamiliale cu acces şi lot propriu se vor asigura:
 accese carosabile pentru locatari;
 acces carosabil pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a
incendiilor;
 alei (semi)carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o
lăţime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute
supralărgiri de depăşire şi suprafeţe pentru manevre de întoarcere;
 în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de
deservire locală (fundături): cele cu o lungime de 30 m - o singură bandă de 3,5 m lăţime; cele cu
o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puţin pe o latură şi
supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.
Pentru locuinţe semicolective cu acces propriu şi lot folosit în comun se vor asigura:
 accese carosabile pentru locatari;
 accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor;
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în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de
deservire locală (fundături): cele cu o lungime de maximum 30 m - o singură bandă de 3,5 m
lăţime; cele cu o lungime de 30 m până la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu
trotuar cel puţin pe o latură; supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.
Locuinţele colective cu acces şi lot folosit în comun vor fi prevăzute cu:
 accese carosabile pentru locatari;
 accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor;
 accese la parcaje şi garaje.
ARTICOLUL 16

– accese pietonale

Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură
accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.
În sensul Art. 26 din R.G.U, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un
drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe
terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere
publică, potrivit legii sau obiceiului.
În cadrul subzonelor funcţionale rezidenţiale, se va urmări crearea a numeroase legături pietonale
între locuinţă şi obiectivele publice din zona centrului vechi intramuros
Amenajările private pentru circulaţiei vehiculelor sau pietonilor vor trebui să facă obiectul unei
autorizaţii, cu precizarea dispozitivelor de amenajare, îmbrăcăminţi, mobilier urban, semnalizare.
Îmbrăcămintea căilor de circulaţie pietonală se va executa din materiale naturale (pavaje din piatră
cioplită de râu, calupuri de granit de diferite culori, elemente lineare sau de suprafaţă, cărămidă) cu forme
geometrice simple al căror colorit va pune în valoare linearitatea căii.
3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară în completarea art. 27,28 şi 29 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 17

– racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente

Racordarea la reţelele tehnico+edilitare existente se va face in conformitate cu art.27 din RGU.
Toate clădirile noi vor fi dotate cu electricitate şi instalaţii de apă – canal în sistem public sau
individual, proiectate şi executate în conformitate cu normele sanitare.
Toate clădirile de locuit din zona centrală vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de
reţele publice tehnico – edilitare existente cât şi posibilitatea de racordare la viitoarele reţele publice
proiectate. Toate lucrările de infrastructură vor fi asistate de arheologi.
Reţelele electrice, de telefonizare şi racordurile la clădiri cât şi iluminatul public se vor face în
subteran.
Aparatele de măsurare (contoare de apă, gaze, etc) nu se vor amplasa pe faţada spre stradă şi nici în
gangurile de acces. Pentru acestea se vor utiliza firide (construcţie metalică) încastrată în zidărie. Cu ocazia
modificărilor sau refacerilor de reţele sau lucrări de faţadă se vor înlătura toate elementele parazitare sau
reţele inutile şi suporturile lor.
Eliminarea antenelor individuale, atât cele folosite pentru staţiile de radio şi televiziune cât şi a
antenelor parabolice pentru satelit şi folosirea reţelelor C.A.TV.

ARTICOLUL 18

– realizarea de reţele tehnico-edilitare

Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către
investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu consiliul
local.( Conform art. 28 din R.G.U.)
ARTICOLUL 19

– proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
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Conform art. 29 din R.G.U.
Reţelele stradale şi reţelele edilitare aparţin domeniului public.
Domeniul public este constituit din totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate
publică, ce aparţin statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.
3.4 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor în completarea art. 30,31 32 şi 15 din R.G.U. cu
referire la :
ARTICOLUL 20 – parcelare

Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în
vederea realizării de noi construcţii. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea
parcelării şi executarea construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare colectivă care să respecte
normele legale de igienă şi de protecţie a mediului.
Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru
fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiţii:
1. Lungimea aliniamentului parcelei (La) minim este:
8,00m
pentru clădiri înşiruite, care alcătuiesc un front continuu de minim 12 loturi;
12,00m
pentru clădirile amplasate cuplat.
12,00 si 15,00m pentru clădirile amplasate izolat.
2. Adancimea minimă a parcelei (A) nu trebuie sa depaseasca valoarea raportulului între lungimea
aliniamentului parcelei şi adâncimea acesteia, cuprins între 1,00 şi 2,00
3. Suprafaţa minimă a parcelei (Sp) este următoarea:
2
minim 150m
pentru clădiri înşiruite
2
minim 300m
pentru clădirile amplasate cuplat.
2
minim 500m
pentru clădirile amplasate izolat.
ARTICOLUL 21

– înălţimea construcţiilor

La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere:
- protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de
compoziţie arhitectural – urbanistică a zonei;
- respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr. 536
pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei,
etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.
Nici o clădire nu va depăşi 2 niveluri peste parter în subzonele de locuit L1a – TC1A, L1b, L1c, 4
niveluri peste parter în subzonele L2 și respectiv 10 niveluri peste parter în subzonele L3.
Modificarea regimului maxim de înălţime poate fi făcută în situaţii justificate, cu condiţia elaborării
unei documentaţii ce va fi specificată prin avizul de oportunitate eliberat de primărie.
Clădirile cu statut de monument a celor care pot fi incluse în lista monumentelor istorice ca şi cele cu
valoare ambientală, trebuiesc păstrate ca volum general sau readuse la volumul original.
La clădirile fără valoare de monument sau ambientală, care pot fi conservate, ameliorate sau
înlocuite, modificarea înălţimii trebuie justificat prin documentaţii (drum, machete, fotomontaje) care să
permită reprezentarea investiţiei în sit, cât şi relaţia cu clădirile învecinate
Clădirile noi trebuie să se integreze în volumetria generală – să se păstreze înălţimea la cornişe cât şi
la coama acoperişurilor. Diferenţele admise sunt: 0,50 m mai jos sau sus la cornişe şi cu 1,00 m mai jos sau
mai sus la acoperiş.
Recomandari cu privire la mansarde, lucarne, acoperisuri si invelitori in zona centrala veche
(ANEXA 2) – SUBZONA L1a (LOCUINTE INDIVIDUALE)
Proportia de constructii cu mansarda asa cum este ea definita in normativul NP-064-0219 in zona
centrala este mica, regimul de inaltime fiind cuprins intre P - P+2 niveluri cu acoperire in 2 sau 4 versanti cu
grad de inclinare cuprins intre 30° si 60°.
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Astfel că în zona centrala veche nu se admit mansardări la clădirile cu P+2 niveluri, cele vechi fiind
supuse unor activitati de intretinere si reabilitare a sarpantelor istorice si a lucarnelor pentru a se pastra
silueta initiala a constructiilor. Se admit mansardări noi la construcțiile cu P – P+1 niveluri, cu condiția ca
înălțimea maximă să nu depășească înălțimea de 15,80m. la coamă, diferențele la coamă dintre construcții
învecinate nefiind mai mare de 1,00m.
Nu se vor face intervenții asupra volumetriei de ansamblu în zona centrala veche intramuros.
Nu se va modifica forma inițială a acoperișului.
Acoperişuri la constructiile noi:
 Dacă se implantează între două construcţii existente, noua clădire va fi la cornişă cu 0,50 m
mai jos/sus faţă de clădirile existente şi la coamă cu 1 m mai jos/sus faţă de clădirile
existente.
 Dacă se implantează între o clădire existentă şi un spaţiu neconstruit, diferenţa de 0,50 m la
cornişă şi 1 m la coamă, se raportează la clădirea existentă.
 În interiorul parcelelor se aplică aceleaşi reguli privind clădirile alipite sau zidurile de
închidere aşezate pe limitele separatoare.
 În toate cazurile propunerile se vor justifica prin desene, machete, fotomontaje care să
susţină inserţia în sit;
 Nu se va interveni asupra volumetriei de ansamblu existente;
 Nu se admit modificari ale formei acoperisului initial.
Invelitorile:
 invelitorile istorice sunt in general din tigla solzi sau tigla obisnuita, tigla solzi fiind deseori
asociata cu imaginea de ansamblu caracteristica asezarilor sasesti sau de influenta saseasca;
 tiglele de coama si tiglele de protectie ale aticurilor din zidarie trebuie fixate cu mortar;
 se vor respecta cu stricteţe detaliile arhitecturale şi materialele din care sunt executate
acoperişurile, acesta făcând parte din silueta zonei;
 nu se va utiliza la acoperire tabla, cartonul asfaltat, azbozimentul sau alte materiale;
 nu se vor combina pe acelasi acoperis mai multe materiale, tipuri, forme sau culori de
invelitori;
 nu se va strapunge invelitoarea cu tubulaturi de aerisire, nu se vor monta antene TV sau
satelit.
Intervențiile la nivel funcțional nu trebuie să aibă repercursiuni grave la nivel volumetric deoarece se
alterează identitatea și individualitatea zonei centrale vechi date de aspectul tipic și unic al construcțiilor.
ARTICOLUL 22

– aspectul exterior

Se vor respecta prevederile art. 32 din R.G.U.
Ca aspect toate clădirile trebuie să participe la compoziţia ansamblului din care fac parte şi la
punerea în valoare a acestuia, recomandându-se ca arhitectura şi plastica să se armonizeze cu caracterul
zonei protejate.
Autorizarea executării construcţiilor care prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în
contradicţie cu aspectul general al subzonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi
arhitectură, este interzisă.
Se interzic imitatii stilistice dupa arhitecturi straine zonei centrale protejate, pastise, imitatii de
materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau stralucitoare.
Se interzice finisarea diferita a parterului comercial al cladirilor cu doua sau mai multe niveluri.
Firmele si reclamele vor face obiectul unei avizari speciale privind localizarea, dimensiunile si forma
acestora.

Mansarda: Spatiu functional cuprins între învelitoare si ultimul nivel al unei cladiri, care asigura respectarea
cerint elor de siguranta, protectie si confort corespunzatoare utilizarii specifice ( de locuire) . Se include în
numarul de niveluri supraterane.
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A. Dispoziţii generale
a) Autorizarea executării construcţiilor care prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale
urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.
b) Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de tipul dominant al construcţiilor
din zona înconjurătoare.
c) Extinderile clădirilor tradiţionale se vor face în spiritul construcţiei iniţiale.
d) Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ cu cele
principale şi în armonie cu acestea.
e) Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate în volumul
construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică
şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii
aspectului arhitectural al construcţiilor sau al zonei înconjurătoare
f) Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţade. Ele pot fi montate pe
acoperişuri numai pe versantul interior şi retrase obligatoriu cu minimum 3 m sau în podurile
nemansardabile.
B. Faţade
a) În cazul clădirilor cu valoare arhitectural–ambientală din zonele protejate se interzice folosirea
tencuielilor moderne cu textură puternică (terasit, tehnică “stropirii cu mătura”, etc.)
b) Este interzisă placarea faţadelor care iniţial au avut finisaje realizate din tencuială. Zugrăvelile
vor fi în tente naturale sau cu nuanţe, inspirate din culorile originale. Zugrăvelile lavabile
(semilavabile) sunt interzise. Se vor folosi zugrăveli pe bază de pigmenţi minerali.
c) La construcţiile vechi cu valoare arhitecturală din zona protejată este interzisă înlocuirea
tâmplăriilor din lemn cu tâmplării din metal sau plastic. La clădirile cu valoare de monumente,
care pot fi incluse în lista monumentelor şi cu caracter ambiental, refacerea tâmplăriei se va
face identic cu cea existentă şi din acelaşi material, iar în cazul, în care acesta a fost complet
distrusă, refacerea se va face după un model analog de pe o construcţie de acelaşi tip şi din
aceeaşi epocă.Se vor folosi geamuri transparente la exterior. Golurile de uşi, ferestre şi a
porţilor de intrare în ganguri vor fi aduse la forme şi dimensiunile lor originale.
d) Se interzice eliminarea sau acoperirea decoraţiilor de pe faţadele caselor vechi. Este obligatorie
refacerea ornamentelor distruse sau deteriorate, utilizând aceleaşi materiale ca cele iniţiale, pe
bază de material iconografic de epocă.
e) Este interzisă folosirea pe faţadele clădirilor tradiţionale a materialelor scumpe (marmură,
travertin, etc.) la clădiri care nu au folosit astfel de materiale şi înainte. Nobleţea faţadelor va
rezulta din claritatea concepţiei generale, acurateţea detaliilor, etc.
f) Lucrările vechi de feronerie se vor conserva şi restaura (grilaje, balcoane, parapeţi metalici,
decoraţii etc.), iar cele noi se vor face cât mai apropiate ca formă şi dimensiuni cu cele
existente.
g) Intervenţiile asupra clădirilor valoroase existente în zonele protejate vor fi făcute cu păstrarea
golurilor existente în faţadă. În cazuri bine justificate (ex.: deschideri de goluri pentru acces în
spaţiul parterului) este posibilă practicarea unui gol de uşă numai dacă intervenţia nu afectează
coerenţa compoziţională a faţadei sau potenţialul de organizare funcţională a întregului imobil.
h) În zonele protejate clădirile noi vor fi realizate având faţade cu o expresie modernă cu obligaţia
de a ţine seama de scara arhitecturală a faţadelor şi fronturilor învecinate existente, de
cadenţa, ritmul, raportul plin – gol în favoarea plinului, caracteristice clădirilor existente.
C. Firme, reclame, elemente de signalistică
a) Nu se admite montarea pe faţadele vechi a firmelor şi reclamelor deasupra cornişelor peste
parter. Este posibilă montarea lor doar sub linia de demarcaţie dintre parter şi etaj.
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b) Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectură (cornişe, balustrade de
balcon, frontoane, etc.) cu elemente de signalistică, reclame, firme.
Subzona L1a – SIR1
Se interzic :
- imitarea stilurilor arhitecturale sau folosirea materialelor străine zonei.
- imitarea materialelor naturale (piatră, lemn, simulări de paramente)
- utilizarea tâmplăriei metalice (uşi, ferestre şi porţile de intrare în ganguri)
- utilizarea neacoperită a materialelor care trebuie tencuite (cărămizi, plăci BCA, elemente de
beton armat)
- nu se vor utiliza în exterior materiale pentru construcţii provizorii (azbociment, materiale
plastice etc.)
ARTICOLUL 23

– indici admisibili ( maxim sau minim )POT şi CUT

P.O.T. = PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR
C.U.T. = COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR
Valorile indicilor urbanistici se aplică unei parcele, după formulele:
POT = Sc/Sp x 100%
CUT = Sd/Sp unde:
Sc – este suprafaţa construită la sol a clădirii (corp principal şi anexe cu funcţiuni complementare locuirii)
Sd – este suprafaţa desfăşurată a clădirii (suma suprafeţelor construite pe fiecare nivel, precum şi a subsolurilor care au altă
destinaţie decât cea de subsol tehnic sau cu rol pentru gararea autoturismelor)
Sp – este suprafaţa parcelei

P.O.T. trebuie sã exprime limita maximã de suprafatã ocupatã la sol de constructii .
P.O.T. defineste cât din suprafata unei parcele este permis sã fie ocupatã cu constructii , restul
reprezentând spatii libere si plantate .
Pentru subzonele functionale ce intra in componenta zonei centrale si a zonei centrale vechi se
propun :
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P.O.T.

C.U.T.

H.max.

60%

0,80

P+2 /
15,80m.

20% - 35%

1,00

P+4 / 17m.

Observații

Cf. P.U.Z. Zona centrului
vechiMunicipiul Medias
LOCUINŢE INDIVIDUALE
ȘI COLECTIVE MICI

SIR 1 – 420

L1a
LOCUINŢE
MEDII

SIR 7

COLECTIVE

L2
LOCUINŢE
ÎNALTE

COLECTIVE

SIR 7

L3

20%

1,80

P+10/34m.

SIR 4 / Cn1

L1a

60%

0,80

P+2 /
15,80m.

SIR 7 / Cn2

L2

20%

1,00

P+4 / 17m.

SIR 7 / Cn2

L3

20%

1,80

P+10/34m.

M1

40%

0,80

P+2 /
15,80m.

Dominant
locuirea

M1a

50%

0,80

P+2 /
15,80m.

Secundar
locuirea

M2

80%

1,00

P+4 / 17m.

Centrul nou

Subzona centru
locuințe
colective

ZONA MIXTA

SIR 2 / 3

SIR 7 / Cn

SIR 1, SIR 2, SIR 3 – subzone aflate în intramuros, SIR 4, SIR 5,SIR 6 şi SIR 7 – subzone aflate în extramuros.
3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri în completarea art. 33,34 şi 35 din R.G.U. cu
referire la :
ARTICOLUL 24

– parcaje

Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite numai
dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.
Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se
stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene sau de către
primari, conform legii.(Conform Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.)
Anexa 5 din R.G.U. prezintă următoarele specificații pentru locurile de parcare pentru diferitele
subzone funcționale ce intră în componența UTR.0 si 1 – zonă centrala, necesarul de parcaje fiind
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dimensionat conform prevederilor Normativului P 132-93, în funcţie de categoria localităţii în care sunt
amplasate construcţiile.
Construcţii administrative.
Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1-1.1.10 vor fi prevăzute:
a) câte un loc de parcare pentru 10-40 salariaţi;
b) locuri de parcare suplimentare celor rezultate conform lit. a), după cum urmează:
 un spor de 10 % pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11.1.7;
 un spor de 30% pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.71.1.10;
 atunci când construcţiile cuprind săli de conferinţe şi alte spaţii destinate reuniunilor se
vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru autocare.
Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11-1.1.13 vor fi prevăzute câte
un loc de parcare pentru 10-30 salariaţi plus un spor de 20% pentru invitaţi.
Construcţii financiar-bancare.
Pentru toate categoriile de construcţii financiarbancare vor fi prevăzute câte un loc de parcare la 20
de salariaţi şi un spor de 50% pentru clienţi.
În funcţie de destinaţia clădirii şi de amplasament, parcajele pentru salariaţi pot fi organizate
împreună cu cele ale clienţilor, adiacent drumului public.
Construcţii comerciale.
Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienţi, după cum urmează:
 un loc de parcare la 200 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de până la 400
m2;
 un loc de parcare la 100 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 400-600 m2;
 un loc de parcare la 50 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de
600-2 000 m2;
 un loc de parcare la 40 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de
peste 2 000 m2.
Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5-10 locuri la masă.
La acestea se vor adăuga spaţiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate
independent de parcajele clienţilor.
Construcţii de cult.
Pentru construcţiile de cult numărul spaţiilor de parcare va fi stabilit în funcţie de obiectiv, avânduse în vedere un minim de 5 locuri de parcare.
Construcţii culturale.
Pentru construcţiile culturale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru vizitatori sau spectatori şi
personal, după cum urmează:
 pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.5.1 şi 1.5.2, câte un loc de
parcare la 50 m2 spaţiu de expunere;
 pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.5.3-1.5.12, un loc la 10-20 de
locuri în sală.
Construcţii de învăţământ.
Pentru toate categoriile de construcţii de învăţământ vor fi prevăzute 3-4 locuri de parcare la 12
cadre didactice.
Pentru învăţământul universitar, la cele rezultate conform pct. 5.6.1 se va adăuga, în funcţie de
capacitatea construcţiei, un număr de 1-3 locuri de parcare pentru autocare.
Pentru sedii ale taberelor şcolare se vor prevedea locuri de parcare pentru autocare, conform
capacităţii de cazare.
Construcţii de sănătate.
Pentru construcţii de sănătate vor fi prevăzute locuri de parcare după cum urmează:
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pentru cele cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.1-1.7.7, câte un loc de parcare la 4
persoane angajate, cu un spor de 10 %;
 pentru cele cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.8-1.7.10, câte un loc de parcare la
10 persoane angajate.
Parcajele pot fi amplasate diferenţiat pentru personal, pacienţi şi vizitatori, caz în care cele pentru
personal şi pacienţi vor fi amplasate adiacent drumului public.
Construcţii de turism.
Pentru toate categoriile de construcţii de turism vor fi prevăzute locuri de parcare, în funcţie de tipul
de clădire şi de categoria de confort, 1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.
Pentru moteluri se vor asigura 4-10 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.
Construcţii de locuinţe.
Pentru construcţii de locuinţe, în funcţie de indicele de motorizare a localităţii, vor fi prevăzute locuri
de parcare după cum urmează:
 câte un loc de parcare la 1-5 locuinţe unifamiliale cu lot propriu;
 câte un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuinţe semicolective cu acces propriu şi lot
folosit în comun;
 câte un loc de parcare la 2-10 apartamente în locuinţe colective cu acces şi lot în comun.
Din totalul locurilor de parcare pentru locuinţele individuale vor fi prevăzute garaje în procent de 60
- 100 %.

ARTICOLUL 25

– spaţii verzi

Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate
(conform art. 34 , Anexei 6 din R.G.U.).
Se vor menţine spaţiile verzi de aliniament de-a lungul străzilor unde acestea există sau se vor creea
unele noi în lungul drumului național pentru protejarea împotriva noxelor și a zgomotului, dublate de grădini
cu rol reprezentativ.
ARTICOLUL 26

– împrejmuiri.

În cazul zonei centrale cu clădiri valoroase, împrejmuirile tradiţionale vor fi menţinute, renovate,
respectate, cu utilizarea materialelor tradiţionale.
Împrejmuirile noi vor prelua elementele caracteristice ale împrejmuirilor vechi de care se alipesc
( ex: înălţimea parapetului opac, înălţimea totală, montanţi, etc.). În zonele propuse pentru extindere, în
cazul în care împrejmuirile noi nu se alipesc la împrejmuiri vechi, se recomandă ca soclul opac să aibă o
înălţime maxima de 45- 60 cm, iar partea superioară transparentă să nu depăşească o înălţime totală de
1,80m măsuraţi de la nivelul trotuarului.
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– tipurile de subzone funcţionale

FUNCTIUNEA PREDOMINANTA – LOCUIREA , reprezentatã prin :
MACRO_UTR

U.T.R. 2

ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2

GURA CAMPULUI
AUREL VLAICU
MOSNEI
A.S.WERNER
VITROMETAN
WEWERN

Subzona – L1

– subzona locuinte individuale si colective mici cu regim de construire izolat
sau cuplat, RMH. = P – P+2 și înălțime max. la coamă de 15,80m. , în zone
construite aparţinând ţesutului tradiţional și/sau parcelări spontane, situate
în unele cazuri pe versanți neconsolidați;

MACRO_UTR CENTRU

U.T.R. 0

ZONA CENTRALA VECHE – ZONA PROTEJATA INTRA SI EXTRAMUROS

U.T.R. 1

ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI MEDIAS

CARTIER DUPA ZID

Subzona – L1a

– subzona locuinte individuale și colective mici cu regim de construire izolat
sau cuplat, RMH. = P – P+2 și înălțime max. la coamă de 15,80m., situate în
limitele zonei protejate, aparținând țesutului tradițional și/sau parcelări
spontane.
zona centrului vechi / zona protejată intra și extra muros
cu delimitare:


la nord – str. N. Titulescu, str. După Zid



la est – str. După Zid, str. Târnavei, str. Simion Bărnuţiu, str. Cloşca



la sud – str. Unirii



la vest – str. Pompierilor, M. Eminescu, str. C. Brâncoveanu

subzona funcțională:
SIR 1 – 4 / TC1A
– subzona centrală veche aflată în intramuros – zonă de rezervaţie
Cuprinde terenurile şi clădirile aflate în zona istorică limitate de zidurile fostelor
fortificaţii ale oraşului, intramuros, cu excepţia TC1B
Cuprinde:
Ansamblul urban – str. Johannes Honterus
Ansamblul urban – Piaţa Regele Ferdinand I
Ansamblul urban – Piaţa G. Enescu
Ansamblul Bisericii Evanghelice fortificate

Subzona – L1b

– subzona locuinte individuale și colective mici cu regim de construire izolat
sau cuplat, RMH. = P – P+2+M și înălțime max. la coamă de 11,80m, situate
în afara limitelor zonei protejate, în zone aparținând țesutului tradițional
și/sau parcelări spontane.
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– subzona locuinte individuale și colective mici nou propuse, cu regim de
construire izolat sau cuplat, RMH. = P – P+2+M și înălțime max. la coamă ,
11,80m., situate în zone neconstruite

MACRO_UTR

U.T.R. 3

ZONA REZIDENTIALA MAX. P+4

GURA CAMPULUI
AUREL VLAICU
MOSNEI
A.S.WERNER
VITROMETAN
WEWERN

Subzona – L2

– subzona locuinte colective medii, cu regim de înălțime de max. P+4,
situate în afara limitelor zonei protejate și care formează ansambluri
preponderent rezidențiale

MACRO_UTR CENTRU

U.T.R. 0

ZONA CENTRALA VECHE – ZONA PROTEJATA INTRA SI EXTRAMUROS

U.T.R. 1

ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI MEDIAS

CARTIER DUPA ZID

Subzona – L2

– subzona locuinte colective medii, cu regim de înălțime de max. P+4,
situate în afara limitelor zonei protejate

Subzona – L2n

MACRO_UTR

– subzona locuinte colective medii nou propuse, cu regim de construire
izolat sau cuplat, cu înălțime max. P+4, situate în zone neconstruite și care
formează ansambluri preponderent rezidențiale
U.T.R. 4

ZONA REZIDENTIALA MAX. P+10

GURA CAMPULUI

Subzona – L3

– subzona locuinte colective înalte, cu regim de înălțime de max. P+10,
situate în afara limitelor zonei protejate

ARTICOLUL 2

– funcţiunea dominantă a zonei

Funcţiunea dominantă a zonei este aceea de zonă de locuit compusă din:
- locuinţe individuale și colective mici, cu caracter urban și/sau semi-rural
cu o înălțime de max. P+2+M
- locuințe colective medii, de tip urban cu regim de înălțime de max. P+4
- locuințe colective înalte, de tip urban cu regim de înălțime de max. P+10
ARTICOLUL 3

– funcţiile complementare admise ale zonei.

Funcţiunile complementare admise ale zonei:
 instituţii publice şi servicii
 spaţii verzi amenajate
 locuinţe
 dotări : comerciale, prestări servicii, cultură, învăţământ, sănătate şi cult
 birouri : administrative, finanţe – bănci, firme particulare
 accese carosabile, pietonale, piste ciclişti, parcaje, garaje
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UTILIZARE FUNCȚIONALĂ
ARTICOLUL 4

– utilizări permise

Utilizări permise ale terenurilor din cadrul zonelor şi a subzonelor de locuit sunt :
 locuinţe individuale și colective mici cu caracter urban, construcții cu valoare de patrimoniu,
în cadrul zonei protejate centrul vechi, cu o înălțime de max. P+2 sau H.coamă = 11m. –
subzonele L1 și L1a
 locuinţe individuale cu caracter urban și/sau semi-rural, cu o înălțime de max. P+2 sau
H.coamă = 10m. în subzonele funcţionale L1b
 locuinţe colective medii în zonele L2
 locuinţe colective înalte în zonele L3
 conversia locuinţelor în alte funcţiuni ce nu deranjează zona de locuit.
 Funcţiuni complementare zonei de locuit: comerţ, alimentaţie publică, servicii,
administraţie, cultură, culte, învăţămînt, sănătate, spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii,
staţionare autovehicule, instalaţii tehnico-edilitare necesare zonei;
 birouri, sedii financiar-bancare,etc.
La nivelul zonei centrale vechi protejate, în subzona UTR 1 – cu subzonele a,b, şi c (Zona UTR 1 –
cuprinde părți ale zonei centrale vechi cu o pondere mare de monumente istorice, cca. 70% din fondul
construit – Subzona 1a - cuprinde Castelul Mediaşului, Subzona 1b – cuprinde Mănăstirea Franciscanilor ,
Subzona 1c – cuprinde Cazarma Husarilor)21 - UTR 0 și 1, subzonele L1 și L1a propuse prin prezenta
documentație, sunt admise în mod particular următoarele funcțiuni:
 locuirea şi anexele sale;
 activităţi de servicii şi meştuşugăreşti de mică amploare;
 servicii sociale;
 spaţii cu destinaţie culturală sau artistică;
 sedii de instituţii, de dimensiuni reduse;
 extinderi minore ale instalaţiilor şi dotărilor existente;
 lucrări pentru săpături arheologice;
 implantări de mobilier urban;
ARTICOLUL 5

– utilizări permise cu condiţii

Utilizãri permise cu conditii :
- Localurile care comercializează băuturi alcoolice, discotecile sunt admise cu condiţia de a fi
amplasate la o distanţă mai mare de 100 m faţă de serviciile publice
(policlinici, grădiniţe, şcoli, etc.) şi faţă de biserici.
- Construcţiile pentru echiparea cu instalaţii se pot amplasa cu condiţia să corespundă
necesităţilor şi confortului populaţiei din zona centrală, să nu dăuneze relaţiilor cu vecinătăţile
şi să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător.
- Autorizaţiile de construire pentru obiectivele ce se intenţionează a se construi în zonele
protejate din punct de vedere istoric şi arhitectural,sau pentru orice intervenţie asupra clădirilor
existente în aceste zone, se vor acorda după obţinerea prealabilă a avizului Comisiei teritoriale
a Monumentelor Istorice conform legislaţiei în vigoare.
- Orice intervenţie asupra monumentelor de arhitectură sau de artă plastică din zona centrală se
va efectua cu condiţia obţinerii avizului Comisiei Monumentelor Istorice la nivel teritorial,
conform legislaţiei în vigoare..
- Toate proiectele PUD şi PUZ ce se vor realiza pe terenurile din zonele protejate din punct de
vedere istoric şi arhitectural, vor fi aprobate după obţinerea prealabilă a avizului Comisiei
Zonale a Monumentelor Istorice.
21

cf. STUDIUL ISTORIC GENERAL, elaborat de SC. BLOMINFO GEONET SRL., specialist monumente istorice arh. Doina PETRESCU, 2010
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- Autorizaţiile de construire pe terenurile situate în zona de protecţie a infrastructurii feroviare (
100m de-o parte şi de alta a căii ferate) pot fi acordate cu condiţia obţinerii prealabile a avizului
Regionalei CFR.
- În subzonele protejate extinderea aceleiaşi funcţiuni pe 2 sau mai multe parcele învecinate în
clădiri existente se admite numai în condiţii bine justificate şi cu condiţia păstrării individualităţii
fiecărei clădiri de pe fiecare parcelă în parte, a faţadei, a sistemului structural şi al expresiei
arhitecturale.
- În zonele istorice protejate autorizaţiile de demolare ale clădirilor existente situate la stradă se
vor elibera cu condiţia obţinerii prealabile a avizului Comisiei teritoriale a Monumentelor
Istorice.
- Construcţii pentru activităţi productive de mică capacitate, cu condiţia de a fi nepoluante, fără
riscuri tehnologice, de a nu genera trafic greu, de a-şi rezolva staţionarea autovehiculelor în
parcela proprie. fără incomodări datorate utilizării incintei pentru depozitare deşeuri, etc
- Abatoare de mică capacitate, cu condiţia de a nu efectua sacrificări de animale şi cu condiţia ca
studiul de impact să demonstreze că nu sunt poluante.
- In municipiul Medias se admite cresterea a max. 10 pasari de consum in fiecare gospodarie
particulara cu respectarea Ordinului nr. 536 /1997-Norme de igienă şi recomandări privind
mediul de viaţă al populaţiei . In satul apartinator Ighisul Nou anexele pentru creşterea
animalelor în gospodăriile populaţiei vor fi amplasate la min. 10 m faţă de locuinta cea mai
apropiata şi cu respectarea H.C.L. 52 / 23.02.2005.
ARTICOLUL 6

– interdicţii temporare

Orice intervenţie în zonele propuse pentru locuire, se poate realiza numai pe bază unor
documentaţii PUZ sau PUD aprobate. Până la aprobarea acestora zonele respective se află în interdicţia
temporară de construire.
Se impune limitarea riscurilor de alunecare a versantilor instabili de la nordul municipiului din
cartierul Gura Câmpului care pot fi activate daca se va intra în tendinta de indesire prin relotizare si de
inlocuire a cladirilor de tip rural de dimensiuni relativ mici, realizate din materiale usoare si fara racordari la
retele edilitare de apa si canalizare, cu cladiri de tip urban cu P+1- P+3 niveluri, de dimensiuni mari si
echipate modern.
Este obligatoriu ca in zona versantilor sa se efectueze studii si expertize geotehnice, avizate de o
Comisie de specialitate, pentru orice lucrari de constructie reconstructie, extindere, modernizare sau
relotizare, deoarece o interventie incompatibila intr-un anumit punct, prezinta riscul de a antrena
destabilizarea unui intreg sector de versant cu grupuri de alte cladiri precum si cu strazi si retele edilitare
publice, provocand importante pagube si punand in pericol siguranta locuitorilor.
ARTICOLUL 7

– interdicţii definitive (permanente).

Se interzic :
 Construcţii industriale sau pentru mica industrie chiar dacă nu produc nocivităţi incompatibile
pentru parcelele vecine.
 Construcţii cu funcţiuni agricole
 Construcţii sau extinderi de depozite care nu sunt legate de activitatea comercială sau
artizanală exercitată în limitele zonei
 Construcţii destinate creşterii animalelor mari
 Orice fel de construcţii adosate zidurilor de incintă, a bastioanelor şi turnurilor, vechilor
fortificaţii.
 A oricăror activităţi de comerţ sau prestaţii servicii desfăşurate în construcţii cu caracter
provizoriu
La construcţiile noi propuse în locul celor demolate sau la cele existente fără valoare ambientală nu
se acceptă funcţiuni care duc la o densitate excesivă pe lotul respectiv.
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CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii, în completarea art.17-24 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 8

– orientarea faţă de punctele cardinale

Conform art. 17 – RGU şi Anexei nr. 3 din RGU, se vor respecta prevederile Ordinului pentru
aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei: Ordinul nr.
536/1997.
În cadrul zonelor de locuințe nou propuse, construcțiile se vor amplasa astfel încât să se evite
orientarea spre nord a dormitoarelor și cu fațada principală spre sud-est, sud, sud-vest. Este necesar pentru
cel puțin jumătate din numărul încăperilor de locuit și pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada
cea mai favorabilă (sud) să se respecte regula însoririi minime de o oră și jumătate pe zi la solstițiul de iarnă.
Durata minimă de însorire cerută de normele sanitare este de 1 ½ ore la solstițiul de iarnă sau de 2
ore în perioada 21 februarie – 21 octombrie pentru clădirile de locuit.
ARTICOLUL 9

– amplasarea faţă de drumurile publice

Conform Art. 18- R.G.U., autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuit (locuinţe şi dotări
complementare) este permisă cu respectarea zonelor de protecţie a drumurilor din ORDONANŢĂ nr.43 din
28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor.
ORDONANŢĂ nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, la CAPITOLUL II
ADMINISTRAREA DRUMURILOR, Secţiunea I , Suprafeţele de teren aferente drumurilor publice, specifică
conform articolelor 14 – 19 caracteristicile drumurilor publice:
Art. 14. - Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranţă şi zonele de protecţie.
Art. 15. - Ampriza drumului este suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale
drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de
gardă, ziduri de sprijin şi alte lucrări de artă.
Art. 16. - (1) Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi cealaltă a amprizei
drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, plantaţie rutieră sau pentru alte scopuri legate de
întreţinerea şi exploatarea drumului sau pentru siguranţa circulaţiei. Din zonele de siguranţă fac parte şi
suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de
lucrările de consolidări ale terenului drumului şi alte asemenea. În afara localităţilor, limitele minime ale
zonelor de siguranţă a drumurilor în cale curentă şi aliniament sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta
ordonanţă.
(2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranţă este interzisă.
Art. 17. - (1) Zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de
siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecţie sunt prevăzute
în anexa nr. 1.
(2) Zonele de protecţie rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în
proprietate, cu obligaţia ca acestea, prin activitatea lor, să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în
siguranţă a traficului prin:
a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător;
b) executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care să provoace înzăpezirea drumului sau să
împiedice vizibilitatea pe drum;
c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului sau modifică regimul apelor subterane
sau de suprafaţă.
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Art. 18. - Deţinătorii terenurilor din vecinătatea drumurilor publice sunt obligaţi să permită
instalarea pe aceste terenuri a panourilor de apărare a drumului contra înzăpezirii, fără a percepe vreo
chirie, cu condiţia ca această operaţie să nu împiedice executarea lucrărilor agricole şi să nu producă
degradări culturilor de pe aceste terenuri.
Art. 19. - (1) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele,
spaţiile verzi, pistele pentru ciclişti, suprafeţele adiacente pentru parcaje, suprafeţele de teren necesare
amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare scurgerea apelor trebuie asigurată prin
şanţuri amenajate.
(2) Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi prin documentaţiile
de urbanism şi amenajarea teritoriului.
(3) Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale,
distanţa între gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m
pentru drumurile naţionale, de minimum 24 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 20 m pentru
drumurile comunale.
În cadrul aceleași ORDONANŢE nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, la
CAPITOLUL II ADMINISTRAREA DRUMURILOR, Secţiunea a V-a, Aprobarea amplasării de construcţii şi
instalaţii în zona drumului public, sunt cuprinse prevederile referitoare la amplasarea și autorizarea
construcțiilor în zona drumurilor publice:
Art. 47. - Realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop, se face
cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu
acordul prealabil al administratorului drumului.
Art. 48. - (1) În zona drumului public este interzisă amplasarea de construcţii, panouri publicitare sau
instalaţii care nu aparţin drumului şi care periclitează siguranţa circulaţiei.
(2) În zona mediană a autostrăzilor se pot amplasa numai instalaţii destinate întreţinerii drumurilor şi
siguranţei circulaţiei.
(3) Construcţiile sau instalaţiile temporare ale Ministerului Apărării Naţionale, care au caracter de urgenţă,
se pot executa fără acceptul administratorului drumului, urmând ca acest accept să se obţină ulterior, în
cazul în care construcţiile sau instalaţiile nu se demontează într-un termen stabilit de comun acord cu
administratorul drumului.
(4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor prin amplasarea
supraterană sau subterană a unor construcţii, instalaţii sau panouri publicitare acceptate de administraţia
drumurilor, se aplică tarife de utilizare, care se constituie ca surse financiare pentru administrarea,
exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice.
CAI DE COMUNICAŢIE

ZONE DE SIGURANŢĂ

Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a
amprizei drumului până la
1,50 m
de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru
drumurile situate la nivelul terenului
2,00 m
de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu
3,00 m
de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în
debleu cu înălţimea până la 5,00 m inclusiv
5,00 m
de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în
debleu cu înălţimea mai mare de 5,00 m
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CIRCULAŢII LOCALE - STRĂZI

ARTICOLUL 10

LOCAL

DE

URBANISM

ZONE DE PROTECȚIE

Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de
siguranţă şi marginile zonei drumului
22m
25m
propus prin documentația de actualizare Plan
Urbanistic General Municipiul Mediaș
20m
18m
15m

– amplasarea faţă de căi navigabile existente

Nu este cazul
ARTICOLUL 11

– amplasarea faţă de C.F.

Amplasarea obiectivelor se va face conform art. 20 din R.G.U. şi a prevederilor de la cap.2,
subcapitolul 2.2.
CATEGORII ZONE DE RISC

ZONE DE SIGURANŢĂ

ZONE DE PROTECŢIE

CAI DE COMUNICAŢIE
CALE FERATĂ

20m.
Zona de siguranţă a infrastructurii
feroviare publice cuprinde fâşiile de
teren, în limita a 20 m fiecare, situate
de o parte şi de alta a axei căii ferate,
necesare
pentru
amplasarea
instalaţiilor de semnalizare şi de
siguranţa circulaţiei şi a celorlalte
instalaţii de conducere operativă a
circulaţiei trenurilor, precum şi a
instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a
mediului. Pe teritoriul localităţilor
zonele de siguranţă vor fi în mod
obligatoriu semnalizate.

ARTICOLUL 12

100m
Zona de protecţie a infrastructurii feroviare
cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de
proprietar, cu lăţimea de 100 m măsurată de la
limita zonei cadastrale CFR, situată de o parte şi de
alta a căii ferate, precum şi terenurile destinate sau
care servesc sub orice formă funcţionării acesteia.
Construcţiile şi amenajările amplasate în zona de
protecţie a infrastructurii feroviare se vor autoriza
numai cu avizul R.A. SNCFR şi a Ministerului
Transporturilor – conform art. 20 din R.G.U.
modificat.

– retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat

Nu este cazul.
ARTICOLUL 13

– amplasarea faţă de aliniament

Aliniament este definitia datã , în acest caz , liniei de demarcatie între terenul apartinând domeniului
public si celui privat .
Fatã de acesta constructiile pot fi amplasate astfel :
 pe aliniament , în cazul în care fronturile constructiilor existente se confundã cu
linia de demarcatie a proprietãtilor fatã de stradã ;
 retras de la aliniament , astfel :
- înscrierea în regimul de aliniere existent ;
- cu 3 – 5 m pentru a realiza o zonã de protectie fatã de sursele de poluare ale
cãilor de comunicatie ;
- cu 4 – 6 m , în intersectii , pentru a asigura vizibilitatea necesarã în intersectii ;
în eventualitatea lãrgirii preconizate a drumurilor .
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cladirile care nu au functia de institutii, servicii sau echipamente publice se
amplaseaza pe aliniament cu conditia ca înaltimea maxima la cornișă să nu
depășească distanța dintre acesta si aliniamentul de pe latura opusa a
strazii;
- daca inaltimea cladirii in planul aliniamentului depaseste distanta dintre
aliniamente, cladirea se va retrage de la aliniament cu o distanta minima egala
cu plusul de inaltime al cladirii fata de distanta dintre aliniamentele strazii, dar
nu cu mai putin de 4.0 metri; fac exceptie de la aceasta regula numai situatiile
de marcare prin plus de inaltime a intersectiilor si intoarcerile si racordarile de
inaltime a cladirilor pe strazile laterale conform Articolului 10;
- pentru cladirile care alcatuiesc fronturi continue se stabileste un aliniament
posterior situat la o distanta de maxim 20 metri fata de aliniamentul la strada.
Pentru construcţiile cu statut de monument, cele care în urma studiilor de specialitate pot fi incluse
în lista monumentelor şi cele cu calităţi ambientale se consideră ca aliniament stradal, zidul imobilului
existent, oricare ar fi poziţia acestuia faţă de clădirile învecinate.
Construcţiile noi se vor aşeza pe aliniament la stradă (aliniamentul la stradă este definit ca
delimitarea între domeniul public şi domeniul privat).
-

ARTICOLUL 14

– amplasarea în interiorul parcelei.

Distantele minime dintre clãdirile de pe aceasi parcelã trebuie sã asigure :
 întretinerea clãdirilor ;
 accesul mijloacelor de stingerea incendiilor ;
 accesul mijloacelor de salvare în caz de alte calamitãti ;
 iluminarea naturalã ;
 însorirea ;
 securitatea ;
 salubritatea , etc .
De regulã , pentru toate constructiile se impun distante minime fatã de limitele laterale sau
posterioare ale parcelei egale cu jumãtate din înãltimea la cornisã a clãdirii , dar nu mai puţin de 3 m.
Exceptiile de la aceastã regulã sunt:
Subzona L1a – TC1A
Clădirile construite în regim înşiruit: se vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele
învecinate pe o adâncime de max. 1,50 m după care se vor retrage cel puţin faţă de una din limitele
de proprietate. Dimensiunea retragerii, necesară pentru luminarea încăperilor de locuit, se va studia
de la caz la caz, prin PUD.
- în cazul segmentării înşiruirii spre interspaţiu se vor întoarce faţade care vor fi retrase de la limita
proprietăţii la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă în punctul cel mai înalt faţă
de teren, dar nu cu mai puţin de 3,0 m.
- se interzice construirea pe limita laterală a parcelei dacă aceasta este şi linia de separaţie faţă de o
clădire cu acces public dispusă izolat.
Clădirile construite în regim cuplat: clădirile se vor amplasa pe limita de proprietate atunci când se
cuplează cu o clădire posibil de realizat pe parcela alăturată respectând regula de cuplare a străzii,
sau se alipesc de calcanul unei clădiri alăturate protejate sau în stare bună şi sunt îndeplinite
următoarele condiţii:



Parcela alăturată este liberă de construcţii
Peretele realizat pe limita de proprietate atunci când rămâne vizibil din domeniul public va fi
tratat cu aceeaşi atenţie şi aceleaşi materiale de finisaj ca şi celelalte faţade
Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată şi se vor retrage faţă de
cealaltă limită la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă în punctul cel mai înalt faţă
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de teren, dar nu cu mai puţin de 3,0 m, în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite
laterale cu clădiri retrase faţă de limita proprietăţii având faţade cu ferestre, clădirea se va realiza în
regim izolat;
Clădirile izolate: se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu cel puţin jumătate din
înălţimea la cornişă, dar nu cu mai puţin de 4,0 m.
-

retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălţimea
la cornişă, măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu mai puţin de 4,0 m.

-

în cazul loturilor puţin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară
a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri
principale de locuit, iar adosarea respectă înălţimea şi lăţimea calcanului acesteia,
prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe şi garaje.

-

prevederea privind posibilitatea cuplării clădirilor pe latura posterioară a parcelei
(numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale
de locuit, iar adosarea respectă înălţimea şi lăţimea acestui calcan), este valabilă şi
pentru parcelele care la data intrării în vigoare a prezentului regulament au mai
puţin de 12,0 m adâncime.

Pentru subzona L1b retragerile trebuie să respecte următoarele prescripții:
Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condiţiile:
- clădirile vor putea fi realizate în regim înşiruit (atingând ambele limite laterale ale parcelei) cu
condiţia de a avea obligatoriu asigurat un acces auto în parcelă la parterul clădirii, având
minimum 3 m lăţime, respectiv 3,80 m în cazul parcelelor mai mari de 500 mp.
- clădirile se vor putea realiza în regim cuplat sau independent cu condiţia ca distanţele
clădirilor faţă de limitele laterale pe care nu le ating, să fie de1,9 m şi să aibă un acces auto
asigurat în parcelă
- Amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr.
536 din 1997 al Ministerului Sănătăţii, Art. 2,3,4,5 şi 16
Amplasarea construcţiilor faţă de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiţii:
- clădirile principale se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 10 m faţă de limită, cu cundiţia să nu
stânjenească însorirea pe parcela vecină; în condiţii bine justificate se acceptă o distanţă minimă
de 6m.Clădirile se pot amplasa pe limită, în condiţiile alipirii de un calcan existent.
- anexele gospodăreşti se vor amplasa la cel puţin 4 m faţă de limită sau pe limită cu condiţia să
nu depăşească înălţimea de 3 m.
Amplasarea unei construcţii principale în spatele unei alte construcţii existente aflate la stradă se
va face doar cu condiţia ca prin înălţimea şi volumetria ei să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al
clădirii existente sau al străzii şi să nu fie perceptibilă din stradă.
Anexele locuntelor se pot amplasa calcan la calcan cu alte corpuri de clãdire sau pe limita de
proprietate , cu conditia respectãrii prevederilor Codului Civil.
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii în completarea art.25 şi 26 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 15

– accese carosabile

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile
publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor (conform Art. 25 şi Anexa 4 din
R.G.U.).
Toate parcelele vor avea obligatoriu un acces auto în parcelă, având o lăţime minimă de 3 m.
Accesele trebuie sã îndeplineascã mai multe conditii , conform R.G.U., anexa 4 și în special în cazul
în care parcela se află la drumul național DN14 ( sau Șoseaua Sibiului ):



REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIAȘ, JUDEȚUL SIBIU

REGULAMENTUL

LOCAL

DE

URBANISM

 sã fie cât mai îndepãrtate de intersectii ;
 sã se facã prin drumuri locale , în cazul unor artere cu circulatie intensã ;
 în cazul loturilor situate în intersectii sã fie permis din strada mai putin circulatã , etc
Anexa 4 din R.G.U.
Construcţii de locuinţe.
Pentru locuinţe unifamiliale cu acces şi lot propriu se vor asigura:
 accese carosabile pentru locatari;
 acces carosabil pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a
incendiilor;
 alei (semi)carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o
lăţime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute
supralărgiri de depăşire şi suprafeţe pentru manevre de întoarcere;
 în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de
deservire locală (fundături): cele cu o lungime de 30 m - o singură bandă de 3,5 m lăţime; cele cu
o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puţin pe o latură şi
supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.
Pentru locuinţe semicolective cu acces propriu şi lot folosit în comun se vor asigura:
 accese carosabile pentru locatari;
 accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor;
 în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de
deservire locală (fundături): cele cu o lungime de maximum 30 m - o singură bandă de 3,5 m
lăţime; cele cu o lungime de 30 m până la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu
trotuar cel puţin pe o latură; supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.
Locuinţele colective cu acces şi lot folosit în comun vor fi prevăzute cu:
 accese carosabile pentru locatari;
 accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor;
 accese la parcaje şi garaje.
ARTICOLUL 16

– accese pietonale

Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură
accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.
În sensul Art. 26 din R.G.U, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un
drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe
terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere
publică, potrivit legii sau obiceiului.
În cadrul subzonelor funcţionale rezidenţiale, se va urmări crearea a numeroase legături pietonale
între locuinţă şi obiectivele publice din zona centrului vechi intramuros
Amenajările private pentru circulaţiei vehiculelor sau pietonilor vor trebui să facă obiectul unei
autorizaţii, cu precizarea dispozitivelor de amenajare, îmbrăcăminţi, mobilier urban, semnalizare.
Îmbrăcămintea căilor de circulaţie pietonală se va executa din materiale naturale (pavaje din piatră
cioplită de râu, calupuri de granit de diferite culori, elemente lineare sau de suprafaţă, cărămidă) cu forme
geometrice simple al căror colorit va pune în valoare linearitatea căii.
3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară în completarea art. 27,28 şi 29 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 17

– racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente

Racordarea la reţelele tehnico+edilitare existente se va face in conformitate cu art.27 din RGU.
Toate clădirile noi vor fi dotate cu electricitate şi instalaţii de apă – canal în sistem public sau
individual, proiectate şi executate în conformitate cu normele sanitare.
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Toate clădirile de locuit din zona centrală vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de
reţele publice tehnico – edilitare existente cât şi posibilitatea de racordare la viitoarele reţele publice
proiectate. Toate lucrările de infrastructură vor fi asistate de arheologi.
Reţelele electrice, de telefonizare şi racordurile la clădiri cât şi iluminatul public se vor face în
subteran.
Aparatele de măsurare (contoare de apă, gaze, etc) nu se vor amplasa pe faţada spre stradă şi nici în
gangurile de acces. Pentru acestea se vor utiliza firide (construcţie metalică) încastrată în zidărie. Cu ocazia
modificărilor sau refacerilor de reţele sau lucrări de faţadă se vor înlătura toate elementele parazitare sau
reţele inutile şi suporturile lor.
Eliminarea antenelor individuale, atât cele folosite pentru staţiile de radio şi televiziune cât şi a
antenelor parabolice pentru satelit şi folosirea reţelelor C.A.TV.
ARTICOLUL 18

– realizarea de reţele tehnico-edilitare

Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către
investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu consiliul
local.( Conform art. 28 din R.G.U.)
ARTICOLUL 19

– proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

Conform art. 29 din R.G.U.
Reţelele stradale şi reţelele edilitare aparţin domeniului public.
Domeniul public este constituit din totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate
publică, ce aparţin statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.
3.4 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor în completarea art. 30,31 32 şi 15 din R.G.U. cu
referire la :
ARTICOLUL 20

– parcelare

Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în
vederea realizării de noi construcţii. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea
parcelării şi executarea construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare colectivă care să respecte
normele legale de igienă şi de protecţie a mediului.
Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru
fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiţii:
1. Lungimea aliniamentului parcelei (La) minim este:
8,00m
pentru clădiri înşiruite, care alcătuiesc un front continuu de minim 12 loturi;
12,00m
pentru clădirile amplasate cuplat.
12,00 si 15,00m pentru clădirile amplasate izolat.
2. Adancimea minimă a parcelei (A) nu trebuie sa depaseasca valoarea raportulului între lungimea
aliniamentului parcelei şi adâncimea acesteia, cuprins între 1,00 şi 2,00
3. Suprafaţa minimă a parcelei (Sp) este următoarea:
2
minim 150m
pentru clădiri înşiruite
2
minim 300m
pentru clădirile amplasate cuplat.
2
minim 500m
pentru clădirile amplasate izolat.
ARTICOLUL 21

– înălţimea construcţiilor

La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere:
- protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de
compoziţie arhitectural – urbanistică a zonei;
- respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr. 536
pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei,
etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.
Nici o clădire nu va depăşi 1 nivel peste parter în subzonele de locuit L1a – TC1A, L1b, L1c, 4 niveluri
peste parter în subzonele L2 și respectiv 10 niveluri peste parter în subzonele L3.
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Modificarea regimului maxim de înălţime poate fi făcută în situaţii justificate, cu condiţia elaborării
unei documentaţii ce va fi specificată prin avizul de oportunitate eliberat de primărie.
Clădirile cu statut de monument a celor care pot fi incluse în lista monumentelor istorice ca şi cele cu
valoare ambientală, trebuiesc păstrate ca volum general sau readuse la volumul original.
La clădirile fără valoare de monument sau ambientală, care pot fi conservate, ameliorate sau
înlocuite, modificarea înălţimii trebuie justificat prin documentaţii (drum, machete, fotomontaje) care să
permită reprezentarea investiţiei în sit, cât şi relaţia cu clădirile învecinate
Se pot aproba clădiri de locuit parter şi un etaj sau se pot realiza mansardări ale caselor existente,
respectând regulile de comportare ale subzonei. Înălţimea construcţiilor se va stabili pe baza unui PUD
analizându-se frontul stradal şi încadrarea înălţimii propuse în acesta.
Recomandari cu privire la mansarde, lucarne, acoperisuri si invelitori in zona centrala veche
(ANEXA 2) – SUBZONA L1b (LOCUINTE INDIVIDUALE)
Mansarda
In zonele rezidentiale tradiționale ale municipiului Mediaș se admit mansardari noi, cele vechi fiind
supuse unor activitati de intretinere si reabilitare a sarpantelor si a lucarnelor pentru a se pastra silueta
initiala a constructiilor. Mansardarea va fi facuta asa cum este ea definita in normativul NP-064-0222,
regimul de inaltime fiind cuprins intre P - P+2+M niveluri cu acoperire in 2 sau 4 versanti cu grad de inclinare
cuprins intre 30° si 50°.
În zonele de locuințe tradiționale existente din municipiul Mediaș datorită unghiului ascuțit de
acoperire, șarpantele inițiale permit mansardarea fără suprînălțări ale pereților perimetrali sau modificări de
structură a șarpantei.
În cazul unui sistem constructiv din lemn, structura de rezistenta va fi din dulapi de lemn, esenta
fiind recomandata de specialist. Acestia se prind de placa parterului cu suporturi din fier si suruburi speciale.
Dupa realizarea scheletului urmeaza inchiderea mansardei, asigurarea unei bune izolatii termice prin
placarea pe exterior a peretilor cu placi din polistiren expandat, izolarea peretilor la interior cu vata minerala
si gips carton. Compartimentarea mansardei se va realizeaza cu ajutorul peretilor din gips carton.
In cazul in care mansarda este foarta inalta, se poate opta pentru construirea unui tavan fals din
placi din ghips-carton, care va cobori nivelul plafonului, reducând astfel volumul ce trebuie incalzit pe
perioada iernii.
Nu se va depăși înălțimea de 11,80m. la coamă, diferențele la coamă dintre construcții învecinate
nefiind mai mare de 1,00m.
Nu se admit supraînălțarii ale locuințelor individuale dacă se depășește înălțimea maxim admisa
de 11,80m. la coamă.
Acoperişuri la constructiile noi:
 Nu se vor realiza lucarne triunghiulare.
 Nu se vor utiliza mai multe tipuri și dimensiuni de lucarne pe același acoperiș.
Invelitorile:
 nu se va utiliza la acoperire tabla, cartonul asfaltat, azbozimentul sau alte materiale;
 nu se vor combina pe acelasi acoperis mai multe materiale, tipuri, forme sau culori de
invelitori;
 nu se va strapunge invelitoarea cu tubulaturi de aerisire, nu se vor monta antene TV sau
satelit.

22

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA MANSARDELOR LA CLADIRI DE LOCUIT
Aprobat de: MINISTRUL LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUIN TEI cu ordinul nr: 1991 /12 .12 .2002
Mansarda: Spatiu functional cuprins între învelitoare si ultimul nivel al unei cladiri, care asigura respectarea
cerint elor de siguranta, protectie si confort corespunzatoare utilizarii specifice ( de locuire) . Se include în
numarul de niveluri supraterane.
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Lucarnele care vor fi adaugate în procesul de mansardare trebuie distribuite uniform și proporțional
pe toată suprafața acoperișului, ținându-se cont de ritmul golurilor de la nivelurile inferioare (etaj curent sau
parter).
ARTICOLUL 22

– aspectul exterior

Se vor respecta prevederile art. 32 din R.G.U.
Ca aspect toate clădirile trebuie să participe la compoziţia ansamblului din care fac parte şi la
punerea în valoare a acestuia, recomandându-se ca arhitectura şi plastica să se armonizeze cu caracterul
zonei protejate. Orice clădire nouă sau extindere in zona de protecţie, precum şi intervenţiile sau extinderile
din zona protejată vor fi concepute astfel încât să contribuie la punerea în valoare a sectorului din care fac
parte, recomandându-se ca arhitectura şi plastica să se armonizeze cu caracterul zonei.
Autorizarea executării construcţiilor care prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în
contradicţie cu aspectul general al subzonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi
arhitectură, este interzisă.
Se interzic imitatii stilistice dupa arhitecturi straine zonei centrale protejate, pastise, imitatii de
materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau stralucitoare.
A. Dispoziţii generale
f) Autorizarea executării construcţiilor care prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale
urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.
g) Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de tipul dominant al construcţiilor
din zona înconjurătoare.
h) Extinderile clădirilor tradiţionale se vor face în spiritul construcţiei iniţiale.
i) Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ cu cele
principale şi în armonie cu acestea.
j) Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate în volumul
construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică
şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii
aspectului arhitectural al construcţiilor sau al zonei înconjurătoare
f) Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţade. Ele pot fi montate pe
acoperişuri numai pe versantul interior şi retrase obligatoriu cu minimum 3 m sau în podurile
nemansardabile.
B.
i)

Faţade
În cazul clădirilor cu valoare arhitectural–ambientală din zonele protejate se interzice folosirea
tencuielilor moderne cu textură puternică (terasit, tehnică “stropirii cu mătura”, etc.)
j) Este interzisă placarea faţadelor care iniţial au avut finisaje realizate din tencuială. Zugrăvelile
vor fi în tente naturale sau cu nuanţe, inspirate din culorile originale. Zugrăvelile lavabile
(semilavabile) sunt interzise. Se vor folosi zugrăveli pe bază de pigmenţi minerali.
k) La construcţiile vechi cu valoare arhitecturală din zona protejată este interzisă înlocuirea
tâmplăriilor din lemn cu tâmplării din metal sau plastic. La clădirile cu valoare de monumente,
care pot fi incluse în lista monumentelor şi cu caracter ambiental, refacerea tâmplăriei se va
face identic cu cea existentă şi din acelaşi material, iar în cazul, în care acesta a fost complet
distrusă, refacerea se va face după un model analog de pe o construcţie de acelaşi tip şi din
aceeaşi epocă.Se vor folosi geamuri transparente la exterior. Golurile de uşi, ferestre şi a
porţilor de intrare în ganguri vor fi aduse la forme şi dimensiunile lor originale.
l) Se interzice eliminarea sau acoperirea decoraţiilor de pe faţadele caselor vechi. Este obligatorie
refacerea ornamentelor distruse sau deteriorate, utilizând aceleaşi materiale ca cele iniţiale, pe
bază de material iconografic de epocă.
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m) Este interzisă folosirea pe faţadele clădirilor tradiţionale a materialelor scumpe (marmură,
travertin, etc.) la clădiri care nu au folosit astfel de materiale şi înainte. Nobleţea faţadelor va
rezulta din claritatea concepţiei generale, acurateţea detaliilor, etc.
n) Lucrările vechi de feronerie se vor conserva şi restaura (grilaje, balcoane, parapeţi metalici,
decoraţii etc.), iar cele noi se vor face cât mai apropiate ca formă şi dimensiuni cu cele
existente.
o) Intervenţiile asupra clădirilor valoroase existente în zonele protejate vor fi făcute cu păstrarea
golurilor existente în faţadă. În cazuri bine justificate (ex.: deschideri de goluri pentru acces în
spaţiul parterului) este posibilă practicarea unui gol de uşă numai dacă intervenţia nu afectează
coerenţa compoziţională a faţadei sau potenţialul de organizare funcţională a întregului imobil.
p) În zonele protejate clădirile noi vor fi realizate având faţade cu o expresie modernă cu obligaţia
de a ţine seama de scara arhitecturală a faţadelor şi fronturilor învecinate existente, de
cadenţa, ritmul, raportul plin – gol în favoarea plinului, caracteristice clădirilor existente.
C. Vitrine la stradă
a) În cadrul clădirilor noi, vitrinele se vor limita la parter şi vor respecta proporţiile pli-gol specifice
zonei.
b) Pentru imobilele vechi, conţinând goluri amenajate la parter se vor conserva sau reconstitui
vechile străpungeri. Se interzice comasarea golurilor sau desfiinţarea rea reazemului central.
c) Firmele, materialele şi culorile vor fi supuse autorizării de către serviciul de urbanism al
primăriei. Cererile de autorizaţii se vor însoţi cu documente grafice necesare înţelegerii
proiectului şi cu eşantioane de materiale şi culori.
d) Firmele vor putea fi paralele sau perpendiculare cu faţada. Aspectul ganeral va fi în acord cu
arhitectura imobilului sau a imibilelor vecine.
D. Firme, reclame, elemente de signalistică
c) Nu se admite montarea pe faţadele vechi a firmelor şi reclamelor deasupra cornişelor peste
parter. Este posibilă montarea lor doar sub linia de demarcaţie dintre parter şi etaj.
d) Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectură (cornişe, balustrade de
balcon, frontoane, etc.) cu elemente de signalistică, reclame, firme.
La nivelul zonei centrale vechi protejate, în subzona UTR 1 – cu subzonele a,b, şi c (Zona UTR 1 –
cuprinde părți ale zonei centrale vechi cu o pondere mare de monumente istorice, cca. 70% din fondul
construit – Subzona 1a - cuprinde Castelul Mediaşului, Subzona 1b – cuprinde Mănăstirea Franciscanilor ,
Subzona 1c – cuprinde Cazarma Husarilor)23 - UTR 0 și 1, subzonele L1 și L1a propuse prin prezenta
documentație, se interzic :
- imitarea stilurilor arhitecturale străine regiunii sau folosirea de materiale tradiţionale nespecifice
regiunii;
- imitarea materialelor naturale (ex: piatră, lemn, simulări de paramente);
- utilizarea tâmplăriei metalice sau de PVC (pentru uşi, ferestre, etc.);
- utilizarea neacoperită a unor materiale care trebuiesc tencuite sau acoperite cu parament
(cărămizi, plăci de b.a., etc.);
- paramente sau elemente de beton armat lăsate aparente, buciardate sau brut decorate decât,
dacă cofrajele, granulometria şi culoarea agregatelor şi cimentului sunt acceptate de către
reprezentantul sectorului de urbanism al primăriei în condiţiile indicate în preambul.
- Nu se vor utiliza (vizibile) în exterior materiale pentru construcţii provizorii (azbociment,
materiale plastice, ş.a.), dispozitive sclipitoare, inscripţii luminoase dinamice, inscripţii sub
marchize sau cornişe, inscripţii pe balcoane, cornişe sau acoperişuri, reclame pe zidurile
clădirilor;
- Se autorizează inscripţii privind natura activităţii, excluzând orice publicitate de marcă.
23

cf. STUDIUL ISTORIC GENERAL, elaborat de SC. BLOMINFO GEONET SRL., specialist monumente istorice arh. Doina PETRESCU, 2010
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-

Se recomandă materiale de calitate, grafisme care figurează simbolic activitatea, efecte de
transparenţă şi decupaj.
- Se interzic texte cu citire verticală, ca şi mascări ale elementelor de arhitectură sau decor al
faţadei;
- Grafica se va adapta arhitecturii clădirii şi va permite o lecturare uşoară. Se recomandă utilizarea
de litere aplícate;
- Reclamele perpendiculare pe faţadă se vor constitui de regulă dintr-un motiv grafic, cu text
redus.
Subzona L1b – cartierele municipiului Mediaș / păstrarea imagini tradiționale a cartierelor prin modul de
acoperire și înălțimea maxim admisă
În tabelul de mai jos sunt prezentate zonele din municipiul Mediaș în care se permite doar un regim de
înălțime de max. P+1 / 7,60m. la coamă, în restul zonei delimitate ca UTR.2, subzona L1b fiind permis un
regim de înălțime de P+2+M / 11,80m. la coamă.
MACRO_UTR

U.T.R. 2

ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2

MOSNEI

Subzona L1b

Strada Mosnei – DJ14

RMH. = P + M

H.max. = 7,40m.

Agnita

RMH. = P + 1

H.max. = 7,60m.

Acoperire in 4 versanti 30˚/50˚
nu se admite mansardare la construcțiile P+1
MACRO_UTR

U.T.R. 2

ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2

AUREL VLAICU

Subzona L1b

Strada Aurel Vlaicu

RMH. = P + M

H.max. = 7,00m.

RMH. = P + 1

H.max. = 7,00m.

Acoperire in 4 versanti -

30˚

nu se admite mansardare la construcțiile P+1
MACRO_UTR

U.T.R. 2

ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2

VITROMETAN

Subzona L1b

Strada A.P. Cehov –

RMH. = P + M

H.max. = 7,40m.

Strada Bucegi

RMH. = P + 1

H.max. = 7,60m.

Acoperire in 4 versanti 30˚/50˚
nu se admite mansardare la construcțiile P+1
MACRO_UTR

U.T.R. 2

ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2

GLORIA

Subzona L1b

Strada Gloria

RMH. = P + M

H.max. = 7,40m.

RMH. = P + 1

H.max. = 7,60m.

Acoperire in 4 versanti 30˚/50˚
nu se admite mansardare la construcțiile P+1
MACRO_UTR

U.T.R. 2

ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2

WEWERN

Subzona L1b

Strada Wewern

RMH. = P + M

H.max. = 7,40m.

RMH. = P + 1

H.max. = 7,60m.

Acoperire in 4 versanti -

30˚/50˚

nu se admite mansardare la construcțiile P+1

ARTICOLUL 23

– indici admisibili ( maxim sau minim )POT şi CUT

P.O.T. = PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR
C.U.T. = COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR
Valorile indicilor urbanistici se aplică unei parcele, după formulele:
POT = Sc/Sp x 100%
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CUT = Sd/Sp unde:
Sc – este suprafaţa construită la sol a clădirii (corp principal şi anexe cu funcţiuni complementare locuirii)
Sd – este suprafaţa desfăşurată a clădirii (suma suprafeţelor construite pe fiecare nivel, precum şi a subsolurilor care au altă
destinaţie decât cea de subsol tehnic sau cu rol pentru gararea autoturismelor)
Sp – este suprafaţa parcelei

P.O.T. trebuie sã exprime limita maximã de suprafatã ocupatã la sol de constructii .
P.O.T. defineste cât din suprafata unei parcele este permis sã fie ocupatã cu constructii , restul
reprezentând spatii libere si plantate .
Pentru subzonele de locuinţe se propun :
SUBZONA
FUNCȚIONALĂ

P.O.T.

C.U.T.

H.max.

Observații

L1a

60%

0,80

P+2 / 15,80m.

L1b

40%

0,80

P+M

7,40m.

P+1

7,60m.

P+1+M

9,00m.

LOCUINŢE
INDIVIDUALE
ȘI
COLECTIVE MICI

L1n

P+2

10,30m.

P+2+M

11,80m.

10%
din P.O.T.max.
admis poate fi destinat
anexelor gospodărești in
subzona L1b.
Acoperirea
anexelor
gospodărești poate fi
făcută și cu acoperiș în
terasă.

LOCUINŢE
COLECTIVE MEDII

L2
L2n

20%

1,00

P+4 / 17m.

20%

1,80

P+10 / 34m.

LOCUINŢE
COLECTIVE ÎNALTE

L3

3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri în completarea art. 33,34 şi 35 din R.G.U. cu
referire la :
ARTICOLUL 24

– parcaje

Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite numai
dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.
Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se
stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene sau de către
primari, conform legii.(Conform Art. 33 din R.G.U.)
Anexa 5 din R.G.U.
5.11. Construcţii de locuinţe.
5.11.1 Pentru construcţii de locuinţe, în funcţie de indicele de motorizare a localităţii, vor fi
prevăzute locuri de parcare după cum urmează:
 câte un loc de parcare la 1-5 locuinţe unifamiliale cu lot propriu;
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câte un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuinţe semicolective cu acces propriu şi lot
folosit în comun;
 câte un loc de parcare la 2-10 apartamente în locuinţe colective cu acces şi lot în comun.
5.11.2 Din totalul locurilor de parcare pentru locuinţele individuale vor fi prevăzute garaje în
procent de 60 - 100 %.

ARTICOLUL 25

– spaţii verzi

Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate
(conform art. 34 , Anexei 6 din R.G.U.).
Se vor menţine spaţiile verzi de aliniament de-a lungul străzilor unde acestea există sau se vor creea
unele noi în lungul drumului național pentru protejarea împotriva noxelor și a zgomotului, dublate de grădini
cu rol reprezentativ.
ARTICOLUL 26

– împrejmuiri.

În cazul zonei centrale cu clădiri valoroase, împrejmuirile tradiţionale vor fi menţinute, renovate,
respectate, cu utilizarea materialelor tradiţionale.
Împrejmuirile noi vor prelua elementele caracteristice ale împrejmuirilor vechi de care se alipesc
( ex: înălţimea parapetului opac, înălţimea totală, montanţi, etc.). În zonele propuse pentru extindere, în
cazul în care împrejmuirile noi nu se alipesc la împrejmuiri vechi, se recomandă ca soclul opac să aibă o
înălţime maxima de 45- 60 cm, iar partea superioară transparentă să nu depăşească o înălţime totală de
1,80m măsuraţi de la nivelul trotuarului.
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Zona este constituita din mixtarea diferitelor functiuni publice si de interes general cu locuintele
dispuse in lungul principalelor artere de circulatie, in prelungirea zonei centrale si a centrelor de cartier si in
jurul altor punctelor de concentrare a locuitorilor ( autogara, gara, zona de activitati etc).
In aceasta zona sa admite conversia locuintelor in alte functiuni cu conditia ca pe ansamblu acestea
sa continue sa reprezinte cel putin 30% din ADC.
ARTICOLUL 1

– tipurile de subzone funcţionale

FUNCTIUNEA PREDOMINANTA – LOCUIREA , reprezentatã prin :
MACRO_UTR

U.T.R. 5

ZONA ACTIVITATI MIXTE

AUREL VLAICU
VITROMETAN
SOSEAUA SIBIULUI
GLORIEI
DUPĂ ZID

Subzona – M1

– subzona mixtă situată în cadrul limitelor zonei protejate, cu înălțime max.
P+1 - P+2 și având funcțiunea dominantă locuirea

Subzona – M1a

– subzona mixtă cu regim de înălțime max. P+1 - P+2 ce cuprinde dotări și
servicii de interes general și care nu include locuirea ca funcțiune secundară

Subzona – M2

– subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu înălțime max.
P+4 reprezentând centrul nou ( instituții, servicii publice de interes general,
comerț )

Subzona – M2a

– subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu înălțime max.
P+2 ce cuprinde dotări dedicate exclusiv funcțiunilor comerciale și/sau
depozitărilor de mici dimensiuni

Subzona – M2b

– subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu înălțime intre
P+5 si P+9 max., reprezentand centrul civic Sf. Maria – Strada V.Madgearu
( locuinte, birouri, comert si servicii )

Subzona – M2c

– subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu înălțime max.
P+3, reprezentand centrul civic Sf. Maria – Strada V.Madgearu
( sanatate, cultura, culte )

Subzona – M3

– subzona mixtă ce cuprinde instituții, servicii de interes general și
echipamente publice, activități productive mici, nepoluante și locuințe, cu
înălțime max. P+4

Subzona – M3a

– subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, ce cuprinde
instituții, servicii de interes general și echipamente publice, activități
productive mici, nepoluante, având funcțiunea dominantă locuirea, RMH. =
P+2
Excepție face zona din MUTR AUREL VLAICU, strada Aurel Vlaicu unde se
admite un regim de înâlțime de P+1 / H.max. = 7m.
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– funcţiunea dominantă a zonei

Funcţiunea dominantă a zonei mixte este dată de instituțiile, serviciile publice, dotările, spațiile
complexe şi mica producţie prezente.
ARTICOLUL 3

– funcţiile complementare admise ale zonei.

Funcţiunile complementare admise ale zonei mixte sunt:
- Locuinţe
- Zone de agrement, turism şi practicarea sporturilor
- Spaţii verzi amenajate
- Accese pietonale, carosabile, parcaje
- Reţele şi instalaţii tehnico – edilitare.
CAP. 2

UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
ARTICOLUL 4

– utilizări permise

În zona mixtă sunt admise următoarele utilizări:
Subzona – M1 / M1a
-

Subzona – M2 / M2a / M2b / M2c

institutii, servicii si echipamente publice la nivel de cartier;
lacasuri de cult;
sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare,
cercetare, expertizare, agentii imobilioare,consultanta in diferite
domenii si alte servicii profesionale;
edituri, media;
servicii sociale, colective si personale;
activitati asociative diverse
hoteluri, pensiuni, restaurante, agentii de turism;
loisir si sport in spatii acoperite;
restaurante, baruri, cofetării, cafenele
spaţii libere pietonale
locuințe individuale și colective mici

instituţii publice, servicii şi echipamente publice de nivel municipal:
- primăria
- servicii financiar bancare
- asistenţă juridică, cabinete de avocatură, cab. notariale
- asistenţă medicală (dispensar, centru de ingrijire persoane varstnice )
- servicii sociale, colective sau personale
- sedii ale unor organizaţii politice profesionale
- construcţii pentru învăţământ
- comerţ cu amănuntul – mini market-uri în construcţii independente sau
la parterul construcţiilor
- piata agro-alimentara;
- depozitare mic-gros pentru aprovizionare la domiciliu si pentru
aprovizionarea comertului cu amanuntul;
- spatii pentru activitati comunitare ( clubul I.L. Caragiale, clubul elevilor,
centru ingrijire persoane varstnice )
- centru de afaceri si galerii comerciale
- spaţii plantate
- parcaje la sol si multietajate, intretinere autovehicole mici;
Subzona – M3 / M3a
-

institutii, servicii si echipamente publice la nivel de cartier;
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sedii ale unor firme, proiecte, circulare, expertize, consultanţe
asistenţă juridică, cabinete de avocatură, cab. notariale
asistenţă medicală
servicii sociale, colective sau personale
construcţii pentru învăţământ
comerţ cu amănuntul la parterul construcţiilor
spaţii plantate
locuințe individuale, colective mici și medii
locuințe cu partiu obisnuit;
locuințe cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberale;

– utilizări permise cu condiţii

Utilizãri permise cu conditii :
- Localurile care comercializează băuturi alcoolice, discotecile sunt admise cu condiţia de a fi
amplasate la o distanţă mai mare de 100 m faţă de serviciile publice
(policlinici, grădiniţe, şcoli, etc.) şi faţă de biserici.
- Construcţiile pentru echiparea cu instalaţii se pot amplasa cu condiţia să corespundă
necesităţilor şi confortului populaţiei din zona centrală, să nu dăuneze relaţiilor cu vecinătăţile
şi să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător.
- Autorizaţiile de construire pentru obiectivele ce se intenţionează a se construi în zonele
protejate din punct de vedere istoric şi arhitectural,sau pentru orice intervenţie asupra clădirilor
existente în aceste zone, se vor acorda după obţinerea prealabilă a avizului Comisiei teritoriale
a Monumentelor Istorice conform legislaţiei în vigoare.
- Orice intervenţie asupra monumentelor de arhitectură sau de artă plastică din zona centrală se
va efectua cu condiţia obţinerii avizului Comisiei Monumentelor Istorice la nivel teritorial,
conform legislaţiei în vigoare..
- Toate proiectele PUD şi PUZ ce se vor realiza pe terenurile din zonele protejate din punct de
vedere istoric şi arhitectural, vor fi aprobate după obţinerea prealabilă a avizului Comisiei
Zonale a Monumentelor Istorice.
- Autorizaţiile de construire pe terenurile situate în zona de protecţie a infrastructurii feroviare (
100m de-o parte şi de alta a căii ferate) pot fi acordate cu condiţia obţinerii prealabile a avizului
Regionalei CFR.
- În subzonele protejate extinderea aceleiaşi funcţiuni pe 2 sau mai multe parcele învecinate în
clădiri existente se admite numai în condiţii bine justificate şi cu condiţia păstrării individualităţii
fiecărei clădiri de pe fiecare parcelă în parte, a faţadei, a sistemului structural şi al expresiei
arhitecturale.
- În zonele istorice protejate autorizaţiile de demolare ale clădirilor existente situate la stradă se
vor elibera cu condiţia obţinerii prealabile a avizului Comisiei teritoriale a Monumentelor
Istorice.
- Construcţii pentru activităţi productive de mică capacitate, cu condiţia de a fi nepoluante, fără
riscuri tehnologice, de a nu genera trafic greu, de a-şi rezolva staţionarea autovehiculelor în
parcela proprie. fără incomodări datorate utilizării incintei pentru depozitare deşeuri, etc
- Abatoare de mică capacitate, cu condiţia de a nu efectua sacrificări de animale şi cu condiţia ca
studiul de impact să demonstreze că nu sunt poluante.
ARTICOLUL 6

– interdicţii temporare

Orice intervenţie în zonele propuse pentru locuire, se poate realiza numai pe bază unor
documentaţii PUZ sau PUD aprobate. Până la aprobarea acestora zonele respective se află în interdicţia
temporară de construire.
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– interdicţii definitive (permanente).

Se interzic :
 Construcţii industriale sau pentru mica industrie chiar dacă produc nocivităţi incompatibile
pentru parcelele vecine.
 Construcţii cu funcţiuni agricole
 Construcţii sau extinderi de depozite care nu sunt legate de activitatea comercială sau
artizanală exercitată în limitele zonei
 Construcţii destinate creşterii animalelor mari
 Orice fel de construcţii adosate zidurilor de incintă, a bastioanelor şi turnurilor, vechilor
fortificaţii.
 A oricăror activităţi de comerţ sau prestaţii servicii desfăşurate în construcţii cu caracter
provizoriu
La construcţiile noi propuse în locul celor demolate sau la cele existente fără valoare ambientală nu
se acceptă funcţiuni care duc la o densitate excesivă pe lotul respectiv.
CAP. 3

CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

UNITATI DE INVATAMANT
CRITERII DE AMPLASARE :
 Cuplarea , în mãsura posibilitãtilor , a unitãtilor de niveluri diferite ;
 Asigurarea spațiilor verzi și de joacã ;
 Favorizarea conlucrãrii cu amenajãrile sportive publice ;
 Evitarea amplasãrii la artere cu trafic intens .

1. GRADINITE
Cerere potentialã :
Normã :
Suprafata deservitã :
Raza de servire :
2. SCOLI PRIMARE SI GIMNAZIALE
Cerere potentialã :
Normã :
Suprafata deservitã :
Raza de servire :

populația prescolarã de 3-6 ani ;
20 locuri / 1000 locuitori
prag minim de eficientã – zonã cu 1000 locuitori
prag maxim de eficientã – zonã cu 6000 locuitori
300-500 m ( 5 min de mers pe jos )

populația cu scolarizare obligatorie ( 7 – 14 ani ) ;
40 locuri / 1000 locuitori
prag minim de eficientã – zonã cu 3000 locuitori
prag maxim de eficientã – zonã cu 12000 locuitori
500-1000 m ( 15 min de mers pe jos )

UNITATI SANITARE
CRITERII DE AMPLASARE :
 Retragere minimã de 40 m faþã de axul drumurilor foarte circulate ;
 Aferente locuirii , independente sau cuplate cu alte unitãti de acelasi tip;
 Asigurarea spatiilor verzi ;
 Acces direct la sistemul de transport public .
1. CREȘA
Cerere potentialã :
Normã :

populatia prescolarã de 0-3 ani ;
12-15 locuri / 1000 locuitori
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prag minim de eficientã – zonã cu 2000 locuitori
prag maxim de eficientã – zonã cu 6000 locuitori
200-300 m

2.DISPENSAR URBAN ( CU 2-4 CIRCUNSCRIPTII )
Cerere potentialã :
6000 consultatii / an / 1000 locuitori
Normã :
5000 locuitori / circumscriptie
Suprafata deservitã :
prag minim de eficientã – zonã cu 10000 locuitori
prag maxim de eficientã – zonã cu 20000 locuitori
Raza de servire :
1000-1200 m ( 20 min de mers pe jos )
3. DISPENSAR POLICLINIC ( GR. 1, 2, 3 )
Cerere potentialã :
total populatie
Normã :
7000 consultatii / an /1000 locuitori
Suprafata deservitã :
prag minim de eficientã – zonã cu 25000 locuitori
Raza de servire :
1000-1500 m ( 20- 25 min de mers pe jos )

UNITATI DE CULTURA
CRITERII DE AMPLASARE :
 Retragere minimã de 40 m fatã de axul drumurilor foarte circulate ;
 Accese si evacuare rapidã ;
 Asigurarea spatiilor verzi ;
 De preferintã în vecinãtatea unor alte institutii de culturã , educatie , agrement .
1. CINEMATOGRAF
Cerere potentialã:
Normã :
Suprafata polarizare :
Raza de servire :

total populatie
20-35locuri / 1000 locuitori
prag minim de eficientã – zonã cu 10000 locuitori
prag maxim de eficientã – zonã cu 30000 locuitori
nenormatã

2. CLUB - pentru segmentul de populatie : tineri , pensionari , categorii profesionale
Cerere potentialã:
total populatie
Normã :
3-4 locuri / 1000 locuitori
Suprafata polarizare :
prag minim de eficientã – zonã cu 3000 locuitori
prag maxim de eficientã – zonã cu 310000 locuitori
Raza de servire :
500-1000 m

UNITATI DE ASISTENTA SOCIALA
CRITERII DE AMPLASARE :
 Retragere minimã de 40 m fatã de axul drumurilor foarte circulate ;
 Aferente locuirii , independente sau cuplate cu alte unitãti de acelasi tip;
 Asigurarea spatiilor verzi pentru ceremonii ;
 Acces direct la sistemul de transport public si la drumurile publice principale .
UNITATI DE TURISM
CRITERII DE AMPLASARE :
 In zona centralã sau în zonele specializate , cu potential turistic ;
 Acces direct la sistemul de transport public si la drumurile publice principale ;
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Asociere favorabilã cu institutii culturale , comerciale , de alimentatie publicã ;
Protejarea constructiilor existente cu valoare de patrimoniu ;
În zone lipsite de nocivitãti , umiditate sau care prezintã pericol de alunecare sau inundatii ;
Asigurarea spatiilor verzi cu vegetatie bogatã , cadru natural pitoresc
( pentru motel , han , camping ) .

1. HOTEL , MOTEL , CAMPING
Cerere potentialã :
Raza de servire :

populatie în deplasare în scopuri turistice sau de afaceri
nenormată

UNITATI FINANCIAR - BANCARE
CRITERII DE AMPLASARE :
 In zona centralã sau , dupã importantã , în functie de organizarea sistemului în retea ;
 Acces direct la sistemul de transport public si la drumurile publice principale ;
 Asociere favorabilã cu institutii cu functiuni administrative ;
 Protejarea constructiilor existente cu valoare de patrimoniu ;
 Tratare urbanistic arhitecturalã în functie de impotanta clãdirii
( unicat sau repetabile)
1. UNITATI BANCARE
2. UNITATI DE ASIGURARE
Cerere potentialã :
Suprafata polarizatã :
Raza de servire :

total populatie
localitate , teritoriu administrativ
nenormatã

UNITATI ADMINISTRATIVE
CRITERII DE AMPLASARE :
 In zona centralã ;
 Acces direct la sistemul de transport public si la drumurile publice principale ;
 Asociere favorabilã cu institutii cu alte functiuni administrative ;
 Protejarea constructiilor existente cu valoare de patrimoniu ;
 Tratare urbanistic arhitecturalã în functie de impotanta clãdirii
( unicat sau repetabile) ;
 In zonele de interes pentru sectorul privat .
SEDII BIROURI , FIRME ( IN DOMENIUL PROFESIONAL , COMECIAL , INDUSTRIAL)
Cerere potentialã :
Suprafata polarizatã :
Raza de servire :

total populatie activã calificatã
conform interesului investitorului de stat sau privat
nenormatã

UNITATI COMERT
CRITERII DE AMPLASARE :
 In toate zonele cu functiuni urbane din intravilan , conform ierarhizãrii pe trepte de complexitate
 Ca centru de greutate al ansablului de locuit , zone centrale , zone specializate ;
 In zone care asigurã rentabilitatea ( cu vad comercial ) ;
 Acces direct la sistemul de transport public si la drumurile publice principale ;
 Protejarea constructiilor existente cu valoare de patrimoniu ;
 Tratare urbanistic arhitecturalã în functie de impotanta clãdirii



REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIAȘ, JUDEȚUL SIBIU

REGULAMENTUL

LOCAL

DE

URBANISM

( unicat sau repetabile) .
1. COMPLEX COMERCIAL
Cerere potentialã :
Normã :
Suprafata polarizatã :
Raza de servire :

total populatie
200 mp Adc / 1000 locuitori
prag minim de eficientã – zonã cu 2000 locuitori
prag maxim de eficientã – zonã cu 5000 locuitori
300 – 500 m ( 5 min. mers pe jos )

2. CENTRU COMERCIAL ( COMERT ALIMENTAR , NEALIMENTAR , ALIMENTATIE PUBLICA , PRESTARI
SERVICII DE SOLICITARE PERIODICA , EC )
Cerere potentialã :
total populatie
Normã :
135 mp Adc / 1000 locuitori
Suprafata polarizatã :
prag minim de eficientã – zonã cu 6000 locuitori
prag maxim de eficientã – zonã cu 12000 locuitori
Raza de servire :
500 – 1000 m ( 15 min. mers pe jos )
3. MAGAZIN UNIVERSAL ( COMERT ALIMENTAR SI NEALIMENTAR DE FOLOSINTA RARA , ALIMENTATIE
PUBLICA )
Cerere potentialã :
total populatie
Normã :
300 mp Adc / 1000 locuitori
Suprafata polarizatã :
prag minim de eficientã – zonã cu 30000 locuitori
Raza de servire :
nenormatã
4. PIATA AGROALIMENTARA
Cerere potentialã :
Normã :
Suprafata polarizatã :
Raza de servire :

total populatie
120 mp Adc / 1000 locuitori
oras sau teritoriu ( minim 7000 locuitori )
nenormatã

3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii, în completarea art.17-24 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 8

– orientarea faţă de punctele cardinale

Conform art. 17 – RGU şi Anexei nr. 3 din RGU, se vor respecta prevederile Ordinului pentru
aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei: Ordinul nr.
536/1997.
ARTICOLUL 9

– amplasarea faţă de drumurile publice

Conform Art. 18- R.G.U., autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuit (locuinţe
şi dotări complementare) este permisă cu respectarea zonelor de protecţie a drumurilor din ORDONANŢĂ
nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor.
ORDONANŢĂ nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, la CAPITOLUL II
ADMINISTRAREA DRUMURILOR, Secţiunea I , Suprafeţele de teren aferente drumurilor publice, specifică
conform articolelor 14 – 19 caracteristicile drumurilor publice:
Art. 14. - Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranţă şi zonele de protecţie.
Art. 15. - Ampriza drumului este suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale
drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de
gardă, ziduri de sprijin şi alte lucrări de artă.
Art. 16. - (1) Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi cealaltă a amprizei
drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, plantaţie rutieră sau pentru alte scopuri legate de
întreţinerea şi exploatarea drumului sau pentru siguranţa circulaţiei. Din zonele de siguranţă fac parte şi
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suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de
lucrările de consolidări ale terenului drumului şi alte asemenea. În afara localităţilor, limitele minime ale
zonelor de siguranţă a drumurilor în cale curentă şi aliniament sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta
ordonanţă.
(2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranţă este interzisă.
Art. 17. - (1) Zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de
siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecţie sunt prevăzute
în anexa nr. 1.
(2) Zonele de protecţie rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în
proprietate, cu obligaţia ca acestea, prin activitatea lor, să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în
siguranţă a traficului prin:
a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător;
b) executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care să provoace înzăpezirea drumului sau să
împiedice vizibilitatea pe drum;
c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului sau modifică regimul apelor subterane
sau de suprafaţă.
Art. 18. - Deţinătorii terenurilor din vecinătatea drumurilor publice sunt obligaţi să permită
instalarea pe aceste terenuri a panourilor de apărare a drumului contra înzăpezirii, fără a percepe vreo
chirie, cu condiţia ca această operaţie să nu împiedice executarea lucrărilor agricole şi să nu producă
degradări culturilor de pe aceste terenuri.
Art. 19. - (1) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele,
spaţiile verzi, pistele pentru ciclişti, suprafeţele adiacente pentru parcaje, suprafeţele de teren necesare
amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare scurgerea apelor trebuie asigurată prin
şanţuri amenajate.
(2) Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi prin documentaţiile
de urbanism şi amenajarea teritoriului.
(3) Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale,
distanţa între gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m
pentru drumurile naţionale, de minimum 24 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 20 m pentru
drumurile comunale.
În cadrul aceleași ORDONANŢE nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, la
CAPITOLUL II ADMINISTRAREA DRUMURILOR, Secţiunea a V-a, Aprobarea amplasării de construcţii şi
instalaţii în zona drumului public, sunt cuprinse prevederile referitoare la amplasarea și autorizarea
construcțiilor în zona drumurilor publice:
Art. 47. - Realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop, se face
cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu
acordul prealabil al administratorului drumului.
Art. 48. - (1) În zona drumului public este interzisă amplasarea de construcţii, panouri publicitare sau
instalaţii care nu aparţin drumului şi care periclitează siguranţa circulaţiei.
(2) În zona mediană a autostrăzilor se pot amplasa numai instalaţii destinate întreţinerii drumurilor şi
siguranţei circulaţiei.
(3) Construcţiile sau instalaţiile temporare ale Ministerului Apărării Naţionale, care au caracter de urgenţă,
se pot executa fără acceptul administratorului drumului, urmând ca acest accept să se obţină ulterior, în
cazul în care construcţiile sau instalaţiile nu se demontează într-un termen stabilit de comun acord cu
administratorul drumului.
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(4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor prin amplasarea
supraterană sau subterană a unor construcţii, instalaţii sau panouri publicitare acceptate de administraţia
drumurilor, se aplică tarife de utilizare, care se constituie ca surse financiare pentru administrarea,
exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice.
CAI DE COMUNICAŢIE

ZONE DE SIGURANŢĂ

Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a
amprizei drumului până la
1,50 m
de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru
drumurile situate la nivelul terenului
2,00 m
de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu
3,00 m
de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în
debleu cu înălţimea până la 5,00 m inclusiv
5,00 m
de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în
debleu cu înălţimea mai mare de 5,00 m
CAI DE COMUNICAŢIE

DRUM NATIONAL
DN 14 / DN 14A
DRUM JUDEŢEAN
DRUM COMUNAL
CIRCULAŢII LOCALE - STRĂZI
ARTICOLUL 10

ZONE DE PROTECȚIE

Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de
siguranţă şi marginile zonei drumului
22m
25m
propus prin documentația de actualizare Plan
Urbanistic General Municipiul Mediaș
20m
18m
15m
– amplasarea faţă de căi navigabile existente

Nu este cazul
ARTICOLUL 11

– amplasarea faţă de C.F.

Amplasarea obiectivelor se va face conform art. 20 din R.G.U. şi a prevederilor de la cap.2,
subcapitolul 2.2.
CATEGORII ZONE DE RISC

ZONE DE SIGURANŢĂ

ZONE DE PROTECŢIE

CAI DE COMUNICAŢIE
CALE FERATĂ

20m.
Zona de siguranţă a infrastructurii
feroviare publice cuprinde fâşiile de
teren, în limita a 20 m fiecare, situate
de o parte şi de alta a axei căii ferate,
necesare
pentru
amplasarea
instalaţiilor de semnalizare şi de
siguranţa circulaţiei şi a celorlalte
instalaţii de conducere operativă a
circulaţiei trenurilor, precum şi a
instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a
mediului. Pe teritoriul localităţilor
zonele de siguranţă vor fi în mod
obligatoriu semnalizate.

ARTICOLUL 12

100m
Zona de protecţie a infrastructurii feroviare
cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de
proprietar, cu lăţimea de 100 m măsurată de la
limita zonei cadastrale CFR, situată de o parte şi de
alta a căii ferate, precum şi terenurile destinate sau
care servesc sub orice formă funcţionării acesteia.
Construcţiile şi amenajările amplasate în zona de
protecţie a infrastructurii feroviare se vor autoriza
numai cu avizul R.A. SNCFR şi a Ministerului
Transporturilor – conform art. 20 din R.G.U.
modificat.

– retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat

Nu este cazul.
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– amplasarea faţă de aliniament

Aliniament este definitia datã , în acest caz , liniei de demarcatie între terenul apartinând domeniului
public si celui privat .
Fatã de acesta constructiile pot fi amplasate astfel :
 pe aliniament , în cazul în care fronturile constructiilor existente se confundã cu
linia de demarcatie a proprietãtilor fatã de stradã ;
 retras de la aliniament , astfel :
- înscrierea în regimul de aliniere existent ;
- cu 3 – 5 m pentru a realiza o zonã de protectie fatã de sursele de poluare ale
cãilor de comunicatie ;
- cu 4 – 6 m , în intersectii , pentru a asigura vizibilitatea necesarã în intersectii ;
în eventualitatea lãrgirii preconizate a drumurilor .
- cladirile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 – 10 m sau vor fi
dispuse pe aliniament in functie de profilul activitatii si de normele existente ;
- cladirile care nu au functia de institutii, servicii sau echipamente publice se
amplaseaza pe aliniament cu conditia ca înaltimea maxima la cornișă să nu
depășească distanța dintre acesta si aliniamentul de pe latura opusa a
strazii;
- daca inaltimea cladirii in planul aliniamentului depaseste distanta dintre
aliniamente, cladirea se va retrage de la aliniament cu o distanta minima egala
cu plusul de inaltime al cladirii fata de distanta dintre aliniamentele strazii, dar
nu cu mai putin de 4.0 metri; fac exceptie de la aceasta regula numai situatiile
de marcare prin plus de inaltime a intersectiilor si intoarcerile si racordarile de
inaltime a cladirilor pe strazile laterale conform Articolului 10;
- pentru cladirile care alcatuiesc fronturi continue se stabileste un aliniament
posterior situat la o distanta de maxim 20 metri fata de aliniamentul la strada.
ARTICOLUL 14

– amplasarea în interiorul parcelei.

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR
Suprafata minimã parcelã
 Unitãti de învãtãmânt :
GRADINITE
SCOLI PRIMARE SI GIMNAZIALE

– 22 mp teren / copil
– 15-20 mp teren / copil

 Unitãti sanitare :
DISPENSAR URBAN
DISPENSAR POLICLINIC

– 0,04 mp teren / locuitor
– 3,0 mp / consultatie

 Unitãti culturã :
CINEMATOGRAF
CLUB
TEATRU

- 0,25 mp teren / locuitor
– 0,10 – 0,20 mp teren pe locuitor
– 0,10 mp teren / locuitor

 Unitãti cult :
BISERICA PAROHIALA

– 0,8 – 0,9 mp teren / enorias

 Unitãti asistentã socialã :
CAMIN BATRANI
LEAGAN COPII
CENTRU DE ASISTENTA SOCIALA

– 0,85 mp teren / asistat
– 5 mp teren / copil
– 0,85 mp teren / locuitor
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 Unitãti turism :
HOTEL
MOTEL
CAMPING

– 50 – 150 mp teren / locuitor
– 75 – 100 mp teren / locuitor
– 100 mp teren / locuitor

 Unitãti financiar – bancare :
UNITATI DE ASIGURARI
UNITATI BANCARE

– 0,05 mp teren / locuitor
– 0,05 mp teren / locuitor

 Unitãti administrative :
SEDII , BIROURI , FIRME

– 0,05 mp teren / locuitor

 Unitãti comert :
COMPLEX COMERCIAL
CENTRU COMERCIAL
MAGAZIN UNIVERSAL
PIATA AGROALIMENTARA

– 0,50 mp teren / locuitor
– 0,65 mp teren / locuitor
– 0,35 mp teren / locuitor
– 0,20 mp teren / locuitor

Distantele minime dintre clãdirile de pe aceasi parcelã trebuie sã asigure :
 întretinerea clãdirilor ;
 accesul mijloacelor de stingerea incendiilor ;
 accesul mijloacelor de salvare în caz de alte calamitãti ;
 iluminarea naturalã ;
 însorirea ;
 securitatea ;
 salubritatea , etc .
De regulã , pentru toate constructiile se impun distante minime fatã de limitele laterale sau
posterioare ale parcelei egale cu jumãtate din înãltimea la cornisã a clãdirii , dar nu mai puţin de 3 m.,
existând și excepții în cazul:
- cladirile publice se vor amplasa in regim izolat, cladirile care adapostesc restul
functiunilor se recomanda sa fie realizate predominant in regim continuu sau
discontinuu;
- cladirile vor alcatui fronturi continue prin alipire de calcanele cladirilor invecinate daca
acestea sunt dispuse pe limitele laterale ale parcelelor, pana la o distanta de maxim
20.0 metri de la aliniament;
- fronturilor discontinue, in care parcela se invecineaza numai pe una dintre limitele
laterale cu o cladire avand calcan pe limita de proprietate iar pe cealalta latura se
invecineaza cu o cladire retrasa de la limita laterala a parcelei si avand pe fatada
laterala ferestre, noua cladire se va alipi de calcanul existent iar fata de limita opusa se
va retrage obligatoriu la o distanta egala cu jumatate din inaltime dar nu mai putin de
3.0 metri;
- se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta este si linia de separatie a
subzonei mixte de o functiune publica izolata, de o biserica sau de subzona
predominant rezidentiala relizata in regim discontinuu; in aceste cazuri se admite
numai realizarea cu o retragere fata de limitele parcelei egala cu jumatate din inaltimea
la cornise dar nu mai putin de 5.0 metri;
- distanta dintre cladirea unei biserici ortodoxe si limitele laterale si posterioara ale
parcelei este de minim 10.0 metri; cladirile apartinand altor confesiuni pot fi integrate
in fronturi continue;
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cladirile se vor retrage fata de limita posterioara la o distanta de cel putin jumatate din
inaltimea cladirii masurata la cornise dar nu mai putin de 5.0 metri;
se recomanda ca parapetul ferestrelor cladirilor cu activitati productive de pe fatadele
orientate spre parcelele laterale care prezinta ferestrele unor locuinte situate la mai
putin de 10.0 metri sa aiba parapetul ferestrelor la minim 1.90 metri de la pardoseala
incaperilor;
cladirilor comerciale si de productie se admite regimul compact de construire cu
conditia respectarii celorlalte prevederi ale regulamentului.

Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condiţiile:
- clădirile vor putea fi realizate în regim înşiruit (atingând ambele limite laterale ale
parcelei) cu condiţia de a avea obligatoriu asigurat un acces auto în parcelă la parterul;
- clădirii, având minimum 3 m lăţime, respectiv 3,80 m în cazul parcelelor mai mari de
600 mp;
- clădirile se vor putea realiza în regim cuplat sau independent cu condiţia ca distanţele
clădirilor faţă de limitele laterale pe care nu le ating, să fie de1,9 m şi să aibă un acces
auto asigurat în parcelă;
- amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în
Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului Sănătăţii, Art. 2,3,4,5 şi 16
Amplasarea construcţiilor faţă de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiţii:
- clădirile principale se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 10 m faţă de limită, cu
condiţia să nu stânjenească însorirea pe parcela vecină; în condiţii bine justificate se
acceptă o distanţă minimă de 6m. Clădirile se pot amplasa pe limită, în condiţiile alipirii
de un calcan existent.
Amplasarea unei construcţii principale în spatele unei alte construcţii existente aflate la stradă se
va face doar cu condiţia ca prin înălţimea şi volumetria ei să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al
clădirii existente sau al străzii şi să nu fie perceptibilă din stradă.
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii în completarea art.25 şi 26 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 15

– accese carosabile

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile
publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor (conform Art. 25 şi Anexa 4 din
R.G.U.).
Toate parcelele vor avea obligatoriu un acces auto în parcelă, având o lăţime minimă de 3 m.
Accesele trebuie sã îndeplineascã mai multe conditii , conform R.G.U., anexa 4 și în special în cazul
în care parcela se află la drumul național DN14 ( sau Șoseaua Sibiului ):
 sã fie cât mai îndepãrtate de intersectii ;
 sã se facã prin drumuri locale , în cazul unor artere cu circulatie intensã ;
 în cazul loturilor situate în intersectii sã fie permis din strada mai putin circulatã , etc
Conform Anexei 4 la R.G.U. stabilirea numărului admis de accese din străzile de categoria I şi a II-a, ca şi
localizarea acestora se vor face astfel încât să nu afecteze fluenţa circulaţiei.
Construcţii administrative.
Construcţiile administrative cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1-1.1.10 vor fi prevăzute
cu:
 accese carosabile directe din străzi de categoria I şi a II-a, după caz;
 accese carosabile separate: acces oficial, acces pentru personal, acces pentru public, acces de
serviciu, după cum urmează: accesul carosabil oficial va fi prevăzut până la intrarea principală a
clădirii; accesele carosabile pentru personal şi cel pentru public vor fi prevãzute cu locurile de
parcare aferente; aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate fără a intersecta accesul oficial.
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Construcţiile administrative cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11-1.1.13 vor fi
prevăzute cu accese carosabile, conform destinaţiei şi capacităţii acestora, avându-se în vedere separarea de
circulaţia publică.
Construcţii financiar-bancare.
Pentru toate categoriile de clădiri financiar-bancare vor fi prevăzute accese carosabile directe din
străzi de categoria I şi a II-a, după caz.
Se vor asigura accese carosabile separate pentru: accesul oficial, accesul personalului, accesul
publicului, acces la tezaur, acces de serviciu.
Construcţii comerciale.
Pentru construcțiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori,
personal şi aprovizionare.
În funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei vor fi prevăzute:
 alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului;
 platforme de depozitare şi accese maşini şi utilaje speciale separate de aleile carosabile
destinate consumatorilor.
Construcţii de cult.
Pentru construcţiile de cult se vor asigura alei carosabile, în legătură cu reţeaua de circulaţie majoră.
Construcţii de cultură.
Pentru toate categoriile de construcþii de culturã se vor asigura accese carosabile separate pentru
vizitatori sau spectatori, pentru personal şi aprovizionare.
În funcţie de destinaţia construcţiei sau a amenajării vor fi prevăzute:
 alei carosabile în interiorul amplasamentului şi parcajele aferente, în cazul în care accesul se face
din străzi de categoria I sau a II-a;
 parcaje necesare în interiorul amplasamentului, în cazul în care accesul se realizează direct din
străzi de categoria a III-a.
Construcţii de învăţământ.
Pentru toate categoriile de construcţii de învăţământ se vor asigura accese carosabile de legătură cu
reţeaua de circulaţie majoră şi cu mijloacele de transport în comun.
Se vor asigura două accese carosabile separate pentru evacuări în caz de urgenţă (cutremure,
inundaţii, incendii).
Construcţii de sănătate.
Pentru toate categoriile de construcţii de sănătate se va asigura legătura cu reţeaua de circulaţie
majoră prin două accese carosabile separate.
Accesele carosabile ce vor face legătura cu reţeaua de circulaţie majoră de categoria I şi a II-a vor fi
realizate prin:
 străzi de categoria a IV-a de deservire locală;
 străzi de categoria a III-a, colectoare, care asigură accesul vehiculelor şi al persoanelor acţionând
în domeniul sănătăţii, salubrităţii şi P.S.I.
Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi conformate după cum urmează:
 cu o bandă de circulaţie de 3,5 m lăţime pentru cele cu o lungime maximă de 10,00 m;
 cu două benzi de circulaţie de 7 m lăţime pentru cele cu o lungime mai mare de 10,00 m.
Accesul carosabil rezervat salvării sau intervenţiilor de urgenţă nu va intersecta aleile de acces
carosabil pentru personal şi pacienţi.
Construcţii şi amenajări sportive.
Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări sportive se vor asigura accese carosabile
separate pentru public, sportivi şi personalul tehnic de întreţinere.
În interiorul amplasamentului vor fi asigurate:
 circulaţia carosabilă separată de cea pietonală;
 alei carosabile de descongestionare care se vor dimensiona în funcţie de capacitatea sălii sau a
stadionului, dar nu mai puţin de 7 m lăţime;
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alei carosabile de circulaţie curentă de minimum 3,5 m lăţime;
alei carosabile de serviciu şi întreţinere de minimum 6 m lăţime.

Construcţii şi amenajări de agrement.
Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări de agrement se va asigura accesul carosabil
separat pentru public de accesul se serviciu şi de întreţinere.
Construcţii de turism.
Pentru construcþiile de turism vor fi prevãzute accese carosabile separate pentru utilizatori,
personal şi acces tehnic de întreţinere.
Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor, cu o lungime de maximum 25 m, vor avea o
lăţime minimă de 3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute cu supralărgiri de depăşire şi
suprafeţe pentru manevre de întoarcere.
Numărul acceselor şi conformarea lor se vor face în funcţie de categoria şi capacitatea obiectivului
turistic.
Construcţii de locuinţe.
Pentru locuinţe unifamiliale cu acces şi lot propriu se vor asigura:
 accese carosabile pentru locatari;
 acces carosabil pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a
incendiilor;
 alei (semi)carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o
lăţime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute
supralărgiri de depăşire şi suprafeţe pentru manevre de întoarcere;
 în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de
deservire locală (fundături): cele cu o lungime de 30 m - o singură bandă de 3,5 m lăţime; cele cu
o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puţin pe o latură şi
supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.
Pentru locuinţe semicolective cu acces propriu şi lot folosit în comun se vor asigura:
 accese carosabile pentru locatari;
 accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor;
 în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de
deservire locală (fundături): cele cu o lungime de maximum 30 m - o singură bandă de 3,5 m
lăţime; cele cu o lungime de 30 m până la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu
trotuar cel puţin pe o latură; supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.
Locuinţele colective cu acces şi lot folosit în comun vor fi prevăzute cu:
 accese carosabile pentru locatari;
 accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor;
 accese la parcaje şi garaje.
ARTICOLUL 16

– accese pietonale

Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură
accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.
În sensul Art. 26 din R.G.U, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un
drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe
terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere
publică, potrivit legii sau obiceiului.
În cadrul subzonelor funcţionale rezidenţiale, se va urmări crearea a numeroase legături pietonale
între locuinţă şi obiectivele publice din zona centrului vechi intramuros
Amenajările private pentru circulaţiei vehiculelor sau pietonilor vor trebui să facă obiectul unei
autorizaţii, cu precizarea dispozitivelor de amenajare, îmbrăcăminţi, mobilier urban, semnalizare.
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Îmbrăcămintea căilor de circulaţie pietonală se va executa din materiale naturale (pavaje din piatră
cioplită de râu, calupuri de granit de diferite culori, elemente lineare sau de suprafaţă, cărămidă) cu forme
geometrice simple al căror colorit va pune în valoare linearitatea căii.
3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară în completarea art. 27,28 şi 29 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 17

– racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente

Racordarea la reţelele tehnico+edilitare existente se va face in conformitate cu art.27 din RGU.
Toate clădirile noi vor fi dotate cu electricitate şi instalaţii de apă – canal în sistem public sau
individual, proiectate şi executate în conformitate cu normele sanitare.
Toate clădirile de locuit din zona centrală vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de
reţele publice tehnico – edilitare existente cât şi posibilitatea de racordare la viitoarele reţele publice
proiectate. Toate lucrările de infrastructură vor fi asistate de arheologi.
Reţelele electrice, de telefonizare şi racordurile la clădiri cât şi iluminatul public se vor face în
subteran.
Aparatele de măsurare (contoare de apă, gaze, etc) nu se vor amplasa pe faţada spre stradă şi nici în
gangurile de acces. Pentru acestea se vor utiliza firide (construcţie metalică) încastrată în zidărie. Cu ocazia
modificărilor sau refacerilor de reţele sau lucrări de faţadă se vor înlătura toate elementele parazitare sau
reţele inutile şi suporturile lor.
Eliminarea antenelor individuale, atât cele folosite pentru staţiile de radio şi televiziune cât şi a
antenelor parabolice pentru satelit şi folosirea reţelelor C.A.TV.
ARTICOLUL 18

– realizarea de reţele tehnico-edilitare

Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către
investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu consiliul
local.( Conform art. 28 din R.G.U.)
ARTICOLUL 19

– proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

Conform art. 29 din R.G.U.
Reţelele stradale şi reţelele edilitare aparţin domeniului public.
Domeniul public este constituit din totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate
publică, ce aparţin statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.
3.4 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor în completarea art. 30,31 32 şi 15 din R.G.U. cu
referire la :
ARTICOLUL 20

– parcelare

Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în
vederea realizării de noi construcţii. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea
parcelării şi executarea construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare colectivă care să respecte
normele legale de igienă şi de protecţie a mediului.
Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru
fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiţii:
1. Lungimea aliniamentului parcelei (La) minim este:
8,00m
pentru clădiri înşiruite, care alcătuiesc un front continuu de minim 12 loturi;
12,00m
pentru clădirile amplasate cuplat.
12,00 si 15,00m pentru clădirile amplasate izolat.
2. Adancimea minimă a parcelei (A) nu trebuie sa depaseasca valoarea raportulului între lungimea
aliniamentului parcelei şi adâncimea acesteia, cuprins între 1,00 şi 2,00
3. Suprafaţa minimă a parcelei (Sp) este următoarea:
2
minim 150m
pentru clădiri înşiruite
2
minim 300m
pentru clădirile amplasate cuplat.
2
minim 500m
pentru clădirile amplasate izolat.
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– înălţimea construcţiilor

La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere:
- protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de
compoziţie arhitectural – urbanistică a zonei;
- respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr. 536
pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei,
etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.
Modificarea regimului maxim de înălţime poate fi făcută în situaţii justificate, cu condiţia elaborării
unei documentaţii ce va fi specificată prin avizul de oportunitate eliberat de primărie.
Clădirile cu statut de monument a celor care pot fi incluse în lista monumentelor istorice ca şi cele cu
valoare ambientală, trebuiesc păstrate ca volum general sau readuse la volumul original.
La clădirile fără valoare de monument sau ambientală, care pot fi conservate, ameliorate sau
înlocuite, modificarea înălţimii trebuie justificat prin documentaţii (drum, machete, fotomontaje) care să
permită reprezentarea investiţiei în sit, cât şi relaţia cu clădirile învecinate
Clădirile noi trebuie să se integreze în volumetria generală – să se păstreze înălţimea la cornişe cât şi
la coama acoperişurilor. Diferenţele admise sunt: 0,50 m mai jos sau sus la cornişe şi cu 1,00 m mai jos sau
mai sus la acoperiş.
În interiorul parcelelor se aplică aceleaşi reguli.
Se pot aproba clădiri de locuit parter şi un etaj sau se pot realiza mansardări ale caselor existente,
respectând regulile de comportare ale subzonei. Înălţimea construcţiilor se va stabili pe baza unui PUD
analizându-se frontul stradal şi încadrarea înălţimii propuse în acesta.
ARTICOLUL 22

– aspectul exterior

Se vor respecta prevederile art. 32 din R.G.U.
Ca aspect toate clădirile trebuie să participe la compoziţia ansamblului din care fac parte şi la
punerea în valoare a acestuia, recomandându-se ca arhitectura şi plastica să se armonizeze cu caracterul
zonei protejate.
Autorizarea executării construcţiilor care prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în
contradicţie cu aspectul general al subzonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi
arhitectură, este interzisă.
Se interzic imitatii stilistice dupa arhitecturi straine zonei centrale protejate, pastise, imitatii de
materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau stralucitoare.
A. Dispoziţii generale
k) Autorizarea executării construcţiilor care prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale
urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.
l) Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de tipul dominant al construcţiilor
din zona înconjurătoare.
m) Extinderile clădirilor tradiţionale se vor face în spiritul construcţiei iniţiale.
n) Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ cu cele
principale şi în armonie cu acestea.
o) Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate în volumul
construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică
şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii
aspectului arhitectural al construcţiilor sau al zonei înconjurătoare
f) Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţade. Ele pot fi montate pe
acoperişuri numai pe versantul interior şi retrase obligatoriu cu minimum 3 m sau în podurile
nemansardabile.
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B. Faţade
q) În cazul clădirilor cu valoare arhitectural–ambientală din zonele protejate se interzice folosirea
tencuielilor moderne cu textură puternică (terasit, tehnică “stropirii cu mătura”, etc.)
r) Este interzisă placarea faţadelor care iniţial au avut finisaje realizate din tencuială. Zugrăvelile
vor fi în tente naturale sau cu nuanţe, inspirate din culorile originale. Zugrăvelile lavabile
(semilavabile) sunt interzise. Se vor folosi zugrăveli pe bază de pigmenţi minerali.
s) La construcţiile vechi cu valoare arhitecturală din zona protejată este interzisă înlocuirea
tâmplăriilor din lemn cu tâmplării din metal sau plastic. La clădirile cu valoare de monumente,
care pot fi incluse în lista monumentelor şi cu caracter ambiental, refacerea tâmplăriei se va
face identic cu cea existentă şi din acelaşi material, iar în cazul, în care acesta a fost complet
distrusă, refacerea se va face după un model analog de pe o construcţie de acelaşi tip şi din
aceeaşi epocă.Se vor folosi geamuri transparente la exterior. Golurile de uşi, ferestre şi a
porţilor de intrare în ganguri vor fi aduse la forme şi dimensiunile lor originale.
t) Se interzice eliminarea sau acoperirea decoraţiilor de pe faţadele caselor vechi. Este obligatorie
refacerea ornamentelor distruse sau deteriorate, utilizând aceleaşi materiale ca cele iniţiale, pe
bază de material iconografic de epocă.
u) Este interzisă folosirea pe faţadele clădirilor tradiţionale a materialelor scumpe (marmură,
travertin, etc.) la clădiri care nu au folosit astfel de materiale şi înainte. Nobleţea faţadelor va
rezulta din claritatea concepţiei generale, acurateţea detaliilor, etc.
v) Lucrările vechi de feronerie se vor conserva şi restaura (grilaje, balcoane, parapeţi metalici,
decoraţii etc.), iar cele noi se vor face cât mai apropiate ca formă şi dimensiuni cu cele
existente.
w) Intervenţiile asupra clădirilor valoroase existente în zonele protejate vor fi făcute cu păstrarea
golurilor existente în faţadă. În cazuri bine justificate (ex.: deschideri de goluri pentru acces în
spaţiul parterului) este posibilă practicarea unui gol de uşă numai dacă intervenţia nu afectează
coerenţa compoziţională a faţadei sau potenţialul de organizare funcţională a întregului imobil.
x) În zonele protejate clădirile noi vor fi realizate având faţade cu o expresie modernă cu obligaţia
de a ţine seama de scara arhitecturală a faţadelor şi fronturilor învecinate existente, de
cadenţa, ritmul, raportul plin – gol în favoarea plinului, caracteristice clădirilor existente.
C. Firme, reclame, elemente de signalistică
e) Nu se admite montarea pe faţadele vechi a firmelor şi reclamelor deasupra cornişelor peste
parter. Este posibilă montarea lor doar sub linia de demarcaţie dintre parter şi etaj.
f) Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectură (cornişe, balustrade de
balcon, frontoane, etc.) cu elemente de signalistică, reclame, firme.

ARTICOLUL 23

– indici admisibili ( maxim sau minim )POT şi CUT

P.O.T. = PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR
C.U.T. = COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR
Valorile indicilor urbanistici se aplică unei parcele, după formulele:
POT = Sc/Sp x 100%
CUT = Sd/Sp unde:
Sc – este suprafaţa construită la sol a clădirii (corp principal şi anexe cu funcţiuni complementare locuirii)
Sd – este suprafaţa desfăşurată a clădirii (suma suprafeţelor construite pe fiecare nivel, precum şi a subsolurilor care au altă
destinaţie decât cea de subsol tehnic sau cu rol pentru gararea autoturismelor)
Sp – este suprafaţa parcelei

P.O.T. trebuie sã exprime limita maximã de suprafatã ocupatã la sol de constructii .
P.O.T. defineste cât din suprafata unei parcele este permis sã fie ocupatã cu constructii , restul
reprezentând spatii libere si plantate .
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Pentru subzonele mixte se propun :
SUBZONA
FUNCȚIONALĂ

P.O.T.

C.U.T.

H.max.

Observații

M1
M1a
M2
M2a
M2b

40%

0,80

P+2+M / 15,80m.

Dominant locuirea

50%

0,80

P+2+M / 15,80m.

Secundar locuirea

80%

1,00

P+4 / 17m.

Centrul Nou

85%

1,20

P+2+M / 11,80m.

Comercial

40%

1,80

P+9 / 47m

M2c

40%

1,80

P+3 / 15m

M3

70%

1,00

P+4 / 17m.

M3a

50%

0,80

P+2 / 10,00m.

M3a

40%

0,80

P+1 / 7,00m

Centru civic Sf.
Maria
Locuinte, birouri
Centru civic Sf.
Maria
Sanatate, cultura
Institutii, servicii,
echipamente
publice, culte
Institutii, servicii,
dotari si
echipamente de
proximitate –
dominant locuirea
Dominant locuire +
servicii

Strada Aurel Vlaicu
De la intrarea
dinspre Sighisoara si
pana la Strada Mica

3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri în completarea art. 33,34 şi 35 din R.G.U. cu
referire la :
ARTICOLUL 24

– parcaje

Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite numai
dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.
Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se
stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene sau de către
primari, conform legii, conform Art. 33 din R.G.U.
Anexa 5 din R.G.U. prezintă următoarele specificații pentru locurile de parcare pentru diferitele
subzone funcționale ce intră în componența UTR.5 – zonă activități mixte, necesarul de parcaje fiind
dimensionat conform prevederilor Normativului P 132-93, în funcţie de categoria localităţii în care sunt
amplasate construcţiile.
Construcţii administrative.
Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1-1.1.10 vor fi prevăzute:
a) câte un loc de parcare pentru 10-40 salariaţi;
b) locuri de parcare suplimentare celor rezultate conform lit. a), după cum urmează:
 un spor de 10 % pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11.1.7;
 un spor de 30% pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.71.1.10;
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atunci când construcţiile cuprind săli de conferinţe şi alte spaţii destinate reuniunilor se
vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru autocare.
Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11-1.1.13 vor fi prevăzute câte
un loc de parcare pentru 10-30 salariaţi plus un spor de 20% pentru invitaţi.
Construcţii financiar-bancare.
Pentru toate categoriile de construcţii financiarbancare vor fi prevăzute câte un loc de parcare la 20
de salariaţi şi un spor de 50% pentru clienţi.
În funcţie de destinaţia clădirii şi de amplasament, parcajele pentru salariaţi pot fi organizate
împreună cu cele ale clienţilor, adiacent drumului public.
Construcţii comerciale.
Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienţi, după cum urmează:
 un loc de parcare la 200 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de până la 400
m2;
 un loc de parcare la 100 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 400-600 m2;
 un loc de parcare la 50 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de
600-2 000 m2;
 un loc de parcare la 40 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de
peste 2 000 m2.
Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5-10 locuri la masă.
La acestea se vor adăuga spaţiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate
independent de parcajele clienţilor.
Construcţii de cult.
Pentru construcţiile de cult numărul spaţiilor de parcare va fi stabilit în funcţie de obiectiv, avânduse în vedere un minim de 5 locuri de parcare.
Construcţii culturale.
Pentru construcţiile culturale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru vizitatori sau spectatori şi
personal, după cum urmează:
 pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.5.1 şi 1.5.2, câte un loc de
parcare la 50 m2 spaţiu de expunere;
 pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.5.3-1.5.12, un loc la 10-20 de
locuri în sală.
Construcţii de învăţământ.
Pentru toate categoriile de construcţii de învăţământ vor fi prevăzute 3-4 locuri de parcare la 12
cadre didactice.
Pentru învăţământul universitar, la cele rezultate conform pct. 5.6.1 se va adăuga, în funcţie de
capacitatea construcţiei, un număr de 1-3 locuri de parcare pentru autocare.
Pentru sedii ale taberelor şcolare se vor prevedea locuri de parcare pentru autocare, conform
capacităţii de cazare.
Construcţii de sănătate.
Pentru construcţii de sănătate vor fi prevăzute locuri de parcare după cum urmează:
 pentru cele cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.1-1.7.7, câte un loc de parcare la 4
persoane angajate, cu un spor de 10 %;
 pentru cele cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.8-1.7.10, câte un loc de parcare la
10 persoane angajate.
Parcajele pot fi amplasate diferenţiat pentru personal, pacienţi şi vizitatori, caz în care cele pentru
personal şi pacienţi vor fi amplasate adiacent drumului public.
Construcţii de turism.
Pentru toate categoriile de construcţii de turism vor fi prevăzute locuri de parcare, în funcţie de tipul
de clădire şi de categoria de confort, 1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.
Pentru moteluri se vor asigura 4-10 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.
Construcţii de locuinţe.
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Pentru construcţii de locuinţe, în funcţie de indicele de motorizare a localităţii, vor fi prevăzute locuri
de parcare după cum urmează:
 câte un loc de parcare la 1-5 locuinţe unifamiliale cu lot propriu;
 câte un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuinţe semicolective cu acces propriu şi lot
folosit în comun;
 câte un loc de parcare la 2-10 apartamente în locuinţe colective cu acces şi lot în comun.
Din totalul locurilor de parcare pentru locuinţele individuale vor fi prevăzute garaje în procent de 60
- 100 %.
ARTICOLUL 25

– spaţii verzi

Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate
(conform art. 34 , Anexei 6 din R.G.U.).
Se vor menţine spaţiile verzi de aliniament de-a lungul străzilor unde acestea există sau se vor creea
unele noi în lungul drumului național pentru protejarea împotriva noxelor și a zgomotului, dublate de grădini
cu rol reprezentativ.
Construcţii administrative şi financiar-bancare.
Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1-1.1.10 vor fi prevăzute spaţii
verzi cu rol decorativ, minimum 15 % din suprafaţa terenului.
Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11-1.1.13 şi 1.2 vor fi prevăzute
spaţii verzi cu rol decorativ şi de protecţie, minimum 10 % din suprafaţa totală a terenului.
Construcţii comerciale.
Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, cu rol decorativ şi de
agrement, în exteriorul clădirii sau în curţi interioare - 2-5 % din suprafaţa totală a terenului.
Construcţii de cult.
Pentru construcţiile de cult vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, cu rol decorativ şi de protecţie,
dimensionate în funcţie de amplasarea în localitate şi de condiţiile impuse prin regulamentul local de
urbanism.
Construcţii culturale.
Pentru toate categoriile de construcţii culturale vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, spaţii de joc
şi de odihnă, în funcţie de capacitatea construcţiei - 10-20 % din suprafaţa totală a terenului.
Construcţii de sănătate.
Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.1-1.7.8 vor fi prevăzute spaţii
verzi şi plantate în interiorul incintei, după cum urmează:
 aliniamente simple sau duble, cu rol de protecţie;
 parc organizat cu o suprafaţă de 10-15 m2/bolnav.
Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.9-1.7.10 vor fi prevăzute spaţii
verzi şi plantate de 10-15 m2/copil.
Construcţii de turism şi agrement.
Pentru construcţii de turism şi agrement vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de
destinaţie şi de gradul de confort, dar nu mai puţin de 25% din suprafaţa totală a terenului.
Construcţii de locuinţe
Pentru construcţiile de locuinţe vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de tipul de locuire,
dar nu mai puţin de 2 m2/locuitor.
ARTICOLUL 26

– împrejmuiri.

În cazul zonei centrale cu clădiri valoroase, împrejmuirile tradiţionale vor fi menţinute, renovate,
respectate, cu utilizarea materialelor tradiţionale.
Împrejmuirile noi vor prelua elementele caracteristice ale împrejmuirilor vechi de care se alipesc
( ex: înălţimea parapetului opac, înălţimea totală, montanţi, etc.). În zonele propuse pentru extindere, în
cazul în care împrejmuirile noi nu se alipesc la împrejmuiri vechi, se recomandă ca soclul opac să aibă o
înălţime maxima de 45- 60 cm, iar partea superioară transparentă să nu depăşească o înălţime totală de
1,80m măsuraţi de la nivelul trotuarului.
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UTR. 6

ZONĂ ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE

CAP. 1

GENERALITĂȚI

Zona este constituita din mixtarea diferitelor functiuni publice si de interes general cu locuintele
dispuse in lungul principalelor artere de circulatie, in prelungirea zonei centrale si a centrelor de cartier si in
jurul altor punctelor de concentrare a locuitorilor ( autogara, gara, zona de activitati etc).
In aceasta zona sa admite conversia locuintelor in alte functiuni cu conditia ca pe ansamblu acestea
sa continue sa reprezinte cel putin 30% din ADC.
ARTICOLUL 1
MACRO_UTR

U.T.R. 6

– tipurile de subzone funcţionale
ZONA ACTIVITATI PRODUCTIVE

DUPA ZID
AUREL VLAICU
VITROMETAN
SOSEAUA SIBIULUI
IGHISUL NOU

Subzona – UCD

– subzona de cercetare, dezvoltare și implementare tehnologii noi și unități
productive mici și mijlocii





A 1 - Subzona unitatilor mici si mijlocii productive si de servicii, cercetare si
implementare tehnologii noi
A 2 - Unitati industriale mici si mijlocii productive si de servicii dispersate
A 3 - Parc de activitati

Subzona – AP_ui






– subzona unităților industriale existente, de servicii și depozitare
A 4 - Zona activitatilor productive si de servicii
A 4a - Subzona unitatilor predominant industriale
A 4b - Subzona unitatilor industriale si de servicii
 A 4b1 - Activitati productive, de depozitare comerciala si alte servicii legate de
accesul pe cai rutiere
 A 4b2 - Activitati productive, de depozitare comerciala si de transporturi legate de
accesul pe cale ferata
A 4c - Activitati tertiare pentru zona industriala

Subzona – AP_ua


– subzona unităților agricole
A 5 – Zona de activitati agro-industriale

ARTICOLUL 2

– funcţiunea dominantă a zonei

Funcţiunea dominantă a zonei este compusă din terenuri pentru unităţi de cercetare și dezvoltare în
cazul reconversiei funcționale a zonelor de activități intrate în declin economic, unități industriale şi
depozite, parc industrial existente.
ARTICOLUL 3

– funcţiile complementare admise ale zonei.

Funcţiunile complementare admise ale zonei de activități productive sunt:
- servicii
- accese pietonale şi carosabile
- spaţii verzi amenajate
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reţele tehnico edilitare
racorduri de cale ferată

CAP. 2

UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
ARTICOLUL 4

– utilizări permise

În zona de activități productive sunt admise următoarele utilizări:
Subzona – UCD
unităţi de industrie mică şi servicii diversificate, nepoluante
unităţi de producţie şi de depozitare specializate pe diverse profile de activitate, nepoluante
unități de cercetare, laboratoare și spații de implementare a tehnologiilor noi și nepoluante
spaţii pentru administraţia coordonatoare a zonei, sedii pentru firme, spaţii de prezentare şi
expunere, spaţii comerciale şi de alimentaţie publică, spaţii de cazare
- centru comercial- spaţii multifuncţionale
- centru afaceri
- târg expoziţional
- spaţii verzi amenajate, plantaţii de protecţie, amenajări sportive
- spații de parcare
Subzona – AP_ui / AP_ua
-

-

-

-

-

-

Activitati productive agro-industriale nepoluante desfasurate sau nu in constructii agroindustriale mari, distributia si depozitarea bunurilor si materialelor, cercetarea agroindustriala care necesita suprafete mari de teren.
Activitati industriale productive nepoluante desfasurate in constructii industriale mari,
cercetarea care necesita suprafete mari de teren.
Activitati industriale productive si de servicii, IMM cu profil nepoluant desfasurate in
constructii industriale mari si mijlocii, distributia si depozitarea bunurilor si materialelor
produse, cercetarea industriala care necesita suprafete mari de teren.
Activitati tertiare pentru zona industriala, transporturi, depozitare comerciala, servicii
comerciale legate de transporturi si depozitare - in S max de 3000 mp Adc ( 1500 mp S
vanzare ), per amplasament individual, care necesita suprafete mari de teren.
Activitati productive desfasurate in constructii industriale mici si mijlocii, distributiei si
depozitarii bunurilor si materialelor, cercetarii industriale si anumitor activitati comerciale
(dar nu de vanzare cu amanuntul) care necesita suprafete mari de teren
Activitati productive, desfasurate in constructii industriale mici si mijlocii, care nu necesita
suprafete mari de teren.
construcţii cu funcţiune de regulă industrială, administrativă, de depozitare, comerţ,
servicii, precum şi echipamente legate de funcţionarea zonei
spaţii verzi amenajate, perdele de protecţie
construcţii pentru gospodărie comunală
staţionări auto

ARTICOLUL 5

– utilizări permise cu condiţii

Utilizãri permise cu conditii :
- Funcţiunile mai sus menţionate sunt permise în zona de protecţie a infrastructurii feroviare
şi în zona de protecţie a drumurilor publice, cu condiţia obţinerii avizului Regionalei C.F., şi
C.N. “Căi Ferate CFR” SA respectiv avizul D.R.D.P.
- Pe terenurile situate în zona istorică veche sunt permise funcţiunile precizate la Art. 4, cu
condiţia obţinerii avizului Comisiei Monumentelor Istorice la nivel teritorial, conform
legislaţiei în vigoare. De asemenea, orice intervenţie asupra construcţiilor clasificate ca
monumente istorice este condiţionată de obţinerea aceluiaşi aviz.
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- Autorizaţia de construire pe terenurile situate în zona de protecţie a drumurilor publice
poate fi acordată cu condiţia obţinerii prealabile a avizelor instituţiilor abilitate conform
legii.
- Unităţile de producţie propuse se vor amplasa numai pe baza de PUZ sau PUD aprobat
- La reconversia vechilor zone industriale se va elabora un studiu de impact care va stabili
dacă există pericole sau inconveniente care să le facă incompatibile cu vecinătăţile ei şi cu
condiţia să fie luate toate măsurile pentru evitarea poluării mediului şi a altor pericole
- Amplasarea oricărei construcţii faţă de canalele de desecare se va face avându-se în vedere
H.G. 611/1997 “Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii
Îmbunătăţirii Funciare nr. 84/1996”, care reglementează afectarea amenajării de
îmbunătăţiri funciare în funcţiune de către investitori. La întocmirea documentaţiilor
tehnice de execuţie se va solicita avizul R.A.I.F. pentru stabilirea condiţiilor necesare a fi
respectate.
ARTICOLUL 6

– interdicţii temporare

Orice intervenţie în zonele propuse pentru locuire, se poate realiza numai pe bază unor
documentaţii PUZ sau PUD aprobate. Până la aprobarea acestora zonele respective se află în interdicţia
temporară de construire.
ARTICOLUL 7

– interdicţii definitive (permanente).

Se interzic :
- unităţi ce prezintă riscuri tehnologice
- unităţi de producţie în zonele industriale şi de depozitare în care P.U.G. propune reconversie
funcţională
- construcţii de locuinţe
- depozite de deşeuri
- construcţii în perimetrele de protecţie ale forajelor de apă potabilă.
CAP. 3

CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

In ZONA ACTVITĂȚILOR PRODUCTIVE parcelele construibile trebuie sã îndeplineascã conditiile
impuse de necesitãtile tehnologice.
Pentru a fi construibile parcelele vor avea un front minim la strada de 40,0 metri in cadrul U.T.R.6 si
o suprafata minima de 3000 mp. Parcelele cu dimensiuni si suprafete mai mici ca cele anterior specificate nu
sunt construibile pentru activitati productive. Dimensiunile se pastreaza si in cazul parcelelor nou aparute
prin diviziunea unor parcele anterioare ( prin schimb, instrainare etc. ).
3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii, în completarea art.17-24 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 8

– orientarea faţă de punctele cardinale

Conform art. 17 – RGU şi Anexei nr. 3 din RGU, se vor respecta prevederile Ordinului pentru
aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei: Ordinul nr.
536/1997.
ARTICOLUL 9

– amplasarea faţă de drumurile publice

Conform Art. 18- R.G.U., autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuit (locuinţe
şi dotări complementare) este permisă cu respectarea zonelor de protecţie a drumurilor din ORDONANŢĂ
nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor.
ORDONANŢĂ nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, la CAPITOLUL II
ADMINISTRAREA DRUMURILOR, Secţiunea I , Suprafeţele de teren aferente drumurilor publice, specifică
conform articolelor 14 – 19 caracteristicile drumurilor publice:
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Art. 14. - Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranţă şi zonele de protecţie.
Art. 15. - Ampriza drumului este suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale
drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de
gardă, ziduri de sprijin şi alte lucrări de artă.
Art. 16. - (1) Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi cealaltă a amprizei
drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, plantaţie rutieră sau pentru alte scopuri legate de
întreţinerea şi exploatarea drumului sau pentru siguranţa circulaţiei. Din zonele de siguranţă fac parte şi
suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de
lucrările de consolidări ale terenului drumului şi alte asemenea. În afara localităţilor, limitele minime ale
zonelor de siguranţă a drumurilor în cale curentă şi aliniament sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta
ordonanţă.
(2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranţă este interzisă.
Art. 17. - (1) Zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de
siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecţie sunt prevăzute
în anexa nr. 1.
(2) Zonele de protecţie rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în
proprietate, cu obligaţia ca acestea, prin activitatea lor, să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în
siguranţă a traficului prin:
a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător;
b) executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care să provoace înzăpezirea drumului sau să
împiedice vizibilitatea pe drum;
c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului sau modifică regimul apelor subterane
sau de suprafaţă.
Art. 18. - Deţinătorii terenurilor din vecinătatea drumurilor publice sunt obligaţi să permită
instalarea pe aceste terenuri a panourilor de apărare a drumului contra înzăpezirii, fără a percepe vreo
chirie, cu condiţia ca această operaţie să nu împiedice executarea lucrărilor agricole şi să nu producă
degradări culturilor de pe aceste terenuri.
Art. 19. - (1) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele,
spaţiile verzi, pistele pentru ciclişti, suprafeţele adiacente pentru parcaje, suprafeţele de teren necesare
amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare scurgerea apelor trebuie asigurată prin
şanţuri amenajate.
(2) Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi prin documentaţiile
de urbanism şi amenajarea teritoriului.
(3) Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale,
distanţa între gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m
pentru drumurile naţionale, de minimum 24 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 20 m pentru
drumurile comunale.
În cadrul aceleași ORDONANŢE nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, la
CAPITOLUL II ADMINISTRAREA DRUMURILOR, Secţiunea a V-a, Aprobarea amplasării de construcţii şi
instalaţii în zona drumului public, sunt cuprinse prevederile referitoare la amplasarea și autorizarea
construcțiilor în zona drumurilor publice:
Art. 47. - Realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop, se face
cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu
acordul prealabil al administratorului drumului.
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Art. 48. - (1) În zona drumului public este interzisă amplasarea de construcţii, panouri publicitare sau
instalaţii care nu aparţin drumului şi care periclitează siguranţa circulaţiei.
(2) În zona mediană a autostrăzilor se pot amplasa numai instalaţii destinate întreţinerii drumurilor şi
siguranţei circulaţiei.
(3) Construcţiile sau instalaţiile temporare ale Ministerului Apărării Naţionale, care au caracter de urgenţă,
se pot executa fără acceptul administratorului drumului, urmând ca acest accept să se obţină ulterior, în
cazul în care construcţiile sau instalaţiile nu se demontează într-un termen stabilit de comun acord cu
administratorul drumului.
(4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor prin amplasarea
supraterană sau subterană a unor construcţii, instalaţii sau panouri publicitare acceptate de administraţia
drumurilor, se aplică tarife de utilizare, care se constituie ca surse financiare pentru administrarea,
exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice.
CAI DE COMUNICAŢIE

ZONE DE SIGURANŢĂ

Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a
amprizei drumului până la
1,50 m
de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru
drumurile situate la nivelul terenului
2,00 m
de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu
3,00 m
de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în
debleu cu înălţimea până la 5,00 m inclusiv
5,00 m
de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în
debleu cu înălţimea mai mare de 5,00 m
CAI DE COMUNICAŢIE

DRUM NATIONAL
DN 14 / DN 14A
DRUM JUDEŢEAN
DRUM COMUNAL
CIRCULAŢII LOCALE - STRĂZI

ARTICOLUL 10

ZONE DE PROTECȚIE

Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de
siguranţă şi marginile zonei drumului
22m
25m
propus prin documentația de actualizare Plan
Urbanistic General Municipiul Mediaș
20m
18m
15m

– amplasarea faţă de căi navigabile existente

Nu este cazul
ARTICOLUL 11

– amplasarea faţă de C.F.

Amplasarea obiectivelor se va face conform art. 20 din R.G.U. şi a prevederilor de la cap.2,
subcapitolul 2.2.

CATEGORII ZONE DE RISC

ZONE DE SIGURANŢĂ

ZONE DE PROTECŢIE

CAI DE COMUNICAŢIE
CALE FERATĂ

20m.
Zona de siguranţă a infrastructurii
feroviare publice cuprinde fâşiile de
teren, în limita a 20 m fiecare, situate

100m
Zona de protecţie a infrastructurii feroviare
cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de
proprietar, cu lăţimea de 100 m măsurată de la
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de o parte şi de alta a axei căii ferate,
necesare
pentru
amplasarea
instalaţiilor de semnalizare şi de
siguranţa circulaţiei şi a celorlalte
instalaţii de conducere operativă a
circulaţiei trenurilor, precum şi a
instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a
mediului. Pe teritoriul localităţilor
zonele de siguranţă vor fi în mod
obligatoriu semnalizate.

ARTICOLUL 12

URBANISM
limita zonei cadastrale CFR, situată de o parte şi de
alta a căii ferate, precum şi terenurile destinate sau
care servesc sub orice formă funcţionării acesteia.
Construcţiile şi amenajările amplasate în zona de
protecţie a infrastructurii feroviare se vor autoriza
numai cu avizul R.A. SNCFR şi a Ministerului
Transporturilor – conform art. 20 din R.G.U.
modificat.

– retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat

Nu este cazul.
ARTICOLUL 13

– amplasarea faţă de aliniament

Conform Art. 23- R.G.U. prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.
Unităţile de producţie nepoluante din zonele rezidenţiale sau din preajma lor vor respecta distanţele
minime obligatorii ale zonei respective.
La fiecare situaţie în parte se vor asigura coerenţa fronturilor stradale, luând în considerare situaţia
vecinilor imediaţi şi caracterul general al străzii.
Pentru unităţile poluante amplasate în zonele industriale, se recomandă un regim de aliniere retras
cu cel puţin 6,0 m faţă de aliniament, în vederea realizării unei plantaţii de protecţie spre căile de
comunicaţie.
ARTICOLUL 14

– amplasarea în interiorul parcelei.

Distantele minime dintre clãdirile de pe aceasi parcelã trebuie sã asigure :
 întretinerea clãdirilor ;
 accesul mijloacelor de stingerea incendiilor ;
 accesul mijloacelor de salvare în caz de alte calamitãti ;
 iluminarea naturalã ;
 însorirea ;
 securitatea ;
 salubritatea , etc .
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii în completarea art.25 şi 26 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 15

– accese carosabile

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile
publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor (conform Art. 25 şi Anexa 4 din
R.G.U.).
Toate parcelele vor avea obligatoriu un acces auto în parcelă, având o lăţime minimă de 3 m.
Accesele trebuie sã îndeplineascã mai multe conditii , conform R.G.U., anexa 4 și în special în cazul
în care parcela se află la drumul național DN14 ( sau Șoseaua Sibiului ):
 sã fie cât mai îndepãrtate de intersectii ;
 sã se facã prin drumuri locale , în cazul unor artere cu circulatie intensã ;
 în cazul loturilor situate în intersectii sã fie permis din strada mai putin circulatã , etc
Conform Anexei 4 la R.G.U. stabilirea numărului admis de accese din străzile de categoria I şi a II-a, ca şi
localizarea acestora se vor face astfel încât să nu afecteze fluenţa circulaţiei.
Toate categoriile de construcţii.
Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de
incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.
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În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se
va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3 m şi o înălţime de 3,5 m.
Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie
păstrate libere în permanenţă.
ARTICOLUL 16

– accese pietonale

Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură
accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.
În sensul Art. 26 din R.G.U, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un
drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe
terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere
publică, potrivit legii sau obiceiului.
În cadrul subzonelor funcţionale rezidenţiale, se va urmări crearea a numeroase legături pietonale
între locuinţă şi obiectivele publice din zona centrului vechi intramuros
Amenajările private pentru circulaţiei vehiculelor sau pietonilor vor trebui să facă obiectul unei
autorizaţii, cu precizarea dispozitivelor de amenajare, îmbrăcăminţi, mobilier urban, semnalizare.
Îmbrăcămintea căilor de circulaţie pietonală se va executa din materiale naturale (pavaje din piatră
cioplită de râu, calupuri de granit de diferite culori, elemente lineare sau de suprafaţă, cărămidă) cu forme
geometrice simple al căror colorit va pune în valoare linearitatea căii.
3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară în completarea art. 27,28 şi 29 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 17

– racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente

Racordarea la reţelele tehnico+edilitare existente se va face in conformitate cu art.27 din RGU.
Toate clădirile noi vor fi dotate cu electricitate şi instalaţii de apă – canal în sistem public sau
individual, proiectate şi executate în conformitate cu normele sanitare.
Toate clădirile de locuit din zona centrală vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de
reţele publice tehnico – edilitare existente cât şi posibilitatea de racordare la viitoarele reţele publice
proiectate. Toate lucrările de infrastructură vor fi asistate de arheologi.
Reţelele electrice, de telefonizare şi racordurile la clădiri cât şi iluminatul public se vor face în
subteran.
Aparatele de măsurare (contoare de apă, gaze, etc) nu se vor amplasa pe faţada spre stradă şi nici în
gangurile de acces. Pentru acestea se vor utiliza firide (construcţie metalică) încastrată în zidărie. Cu ocazia
modificărilor sau refacerilor de reţele sau lucrări de faţadă se vor înlătura toate elementele parazitare sau
reţele inutile şi suporturile lor.
Eliminarea antenelor individuale, atât cele folosite pentru staţiile de radio şi televiziune cât şi a
antenelor parabolice pentru satelit şi folosirea reţelelor C.A.TV.
ARTICOLUL 18

– realizarea de reţele tehnico-edilitare

Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către
investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu consiliul
local.( Conform art. 28 din R.G.U.)
ARTICOLUL 19

– proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

Conform art. 29 din R.G.U.
Reţelele stradale şi reţelele edilitare aparţin domeniului public.
Domeniul public este constituit din totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate
publică, ce aparţin statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.
3.4 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor în completarea art. 30,31 32 şi 15 din R.G.U. cu
referire la :
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– parcelare

Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în
vederea realizării de noi construcţii. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea
parcelării şi executarea construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare colectivă care să respecte
normele legale de igienă şi de protecţie a mediului.
Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru
fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiţii:
1. Lungimea aliniamentului parcelei (La) minim este:
8,00m
pentru clădiri înşiruite, care alcătuiesc un front continuu de minim 12 loturi;
12,00m
pentru clădirile amplasate cuplat.
12,00 si 15,00m pentru clădirile amplasate izolat.
2. Adancimea minimă a parcelei (A) nu trebuie sa depaseasca valoarea raportulului între lungimea
aliniamentului parcelei şi adâncimea acesteia, cuprins între 1,00 şi 2,00
3. Suprafaţa minimă a parcelei (Sp) este următoarea:
2
minim 150m
pentru clădiri înşiruite
2
minim 300m
pentru clădirile amplasate cuplat.
2
minim 500m
pentru clădirile amplasate izolat.
ARTICOLUL 21

– înălţimea construcţiilor

La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere:
- protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de
compoziţie arhitectural – urbanistică a zonei;
- respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr.
536 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al
populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi
acestora.
Modificarea regimului maxim de înălţime poate fi făcută în situaţii justificate, cu condiţia elaborării
unei documentaţii ce va fi specificată prin avizul de oportunitate eliberat de primărie.
ARTICOLUL 22

– aspectul exterior

Se vor respecta prevederile art. 32 din R.G.U.
Ca aspect toate clădirile trebuie să participe la compoziţia ansamblului din care fac parte şi la
punerea în valoare a acestuia, recomandându-se ca arhitectura şi plastica să se armonizeze cu caracterul
zonei protejate.
Autorizarea executării construcţiilor care prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în
contradicţie cu aspectul general al subzonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi
arhitectură, este interzisă.
ARTICOLUL 23

– indici admisibili ( maxim sau minim )POT şi CUT

P.O.T. = PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR
C.U.T. = COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR
Valorile indicilor urbanistici se aplică unei parcele, după formulele:
POT = Sc/Sp x 100%
CUT = Sd/Sp unde:
Sc – este suprafaţa construită la sol a clădirii (corp principal şi anexe cu funcţiuni complementare locuirii)
Sd – este suprafaţa desfăşurată a clădirii (suma suprafeţelor construite pe fiecare nivel, precum şi a subsolurilor care au altă
destinaţie decât cea de subsol tehnic sau cu rol pentru gararea autoturismelor)
Sp – este suprafaţa parcelei

P.O.T. trebuie sã exprime limita maximã de suprafatã ocupatã la sol de constructii .
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P.O.T. defineste cât din suprafata unei parcele este permis sã fie ocupatã cu constructii , restul
reprezentând spatii libere si plantate .
Pentru subzona activităților productive se propun :
SUBZONA
FUNCȚIONALĂ

P.O.T.

C.U.T.

H.max.

UCD

40% - 50%

Se va respecta un coeficient
volumetric de utilizare a
terenului
care
sa
nu
depaseasca 4,5mc/mp teren

15m.

AP_ui

50%

Se va respecta un coeficient
volumetric de utilizare a
terenului care sa nu
depaseasca 10mc/mp teren

15m.

AP_ua

35% - 40%

Se va respecta un coeficient
volumetric de utilizare a
terenului
care
sa
nu
depaseasca 10mc/mp teren

15m.

Observații

3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri în completarea art. 33,34 şi 35 din R.G.U. cu
referire la :
ARTICOLUL 24

– parcaje

Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite numai
dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.
Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se
stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene sau de către
primari, conform legii, conform Art. 33 din R.G.U.
Anexa 5 din R.G.U. prezintă următoarele specificații pentru locurile de parcare pentru diferitele
subzone funcționale ce intră în componența UTR.5 – zonă activități mixte, necesarul de parcaje fiind
dimensionat conform prevederilor Normativului P 132-93, în funcţie de categoria localităţii în care sunt
amplasate construcţiile.
Construcţii industriale.
Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii, după cum urmează:
 activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10-100 m2, un loc de parcare la 25 m2;
 activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100-1 000 m2, un loc de parcare la 150 m2;
 activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1 000 m2, un loc de parcare la o suprafaţă de
100 m2.
Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii, pentru care există norme diferite de
dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de
parcare.
ARTICOLUL 25

– spaţii verzi

Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate
(conform art. 34 , Anexei 6 din R.G.U.).
Se vor menţine spaţiile verzi de aliniament de-a lungul străzilor unde acestea există sau se vor creea
unele noi în lungul drumului național pentru protejarea împotriva noxelor și a zgomotului, dublate de grădini
cu rol reprezentativ.
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Construcţii industriale
Pentru construcţiile industriale vor fi prevăzute spaţii verzi şi aliniamente cu rol de protecţie, în
funcţie de categoria acestora, dar nu mai puţin de 20% din suprafaţa totală a terenului.
ARTICOLUL 26 – împrejmuiri.
Împrejmuirile spre strada vor fi transparente cu inaltimi de maxim 2.20 metri din care un soclu de

0.30m., vor fi dublate cu gard viu. In cazul necesitatii unei protectii suplimentare se recomanda dublarea
spre interior la 4.0 metri distanta cu un al doilea gard transparent de 2.20 m inaltime, intre cele doua
garduri fiind plantati dens arbori si arbusti.
Portile de intrare vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite stationarea vehicolelor tehnice
inainte de admitarea lor in incinta pentru a nu incomoda circulatia pe drumurile publice.
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CAP. 1

GENERALITĂȚI
ARTICOLUL 1

MACRO_UTR

U.T.R. 7
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DE COMUNICAȚIE

– tipurile de subzone funcţionale
ZONA CAILOR DE COMUNICATIE

VITROMETAN
SOSEAUA SIBIULUI

Subzona – CC-cf1

– subzona cai de comunicatie feroviara si amenajari aferente – extindere cai
ferate

Subzona – CC-cf2

– subzona cai de comunicatie feroviara si amenajari aferente – triaj

ARTICOLUL 2

– funcţiunea dominantă a zonei

Căi de comunicaţie şi construcţii aferente.
Zona este compusă din terenuri pentru:
- căi de comunicaţie rutiere şi construcţii aferente existente sau propuse în cadrul subzonelor CCr
- căi de comunicaţie feroviare şi construcţii aferente în cadrul subzonelor CCf
ARTICOLUL 3

– funcţiile complementare admise ale zonei.

Funcţiunile complementare sunt cele legate de servicii compatibile functiei de bazã a zonei.
CAP. 2

UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
ARTICOLUL 4

– utilizări permise

Utilizări permise:
- căi de comunicaţie
- parcaje publice, parking-uri
- platforme sau alveole carosabile pentru transportul în comun
- trotuare, alei pentru ciclişti
- spaţii verzi
- refugii şi treceri pentru pietoni
- spaţii de depozitare aferente activităţilor de transport feroviar
- construcţii şi amenajări, instalaţii necesare şi specifice activităţilor feroviare
- lucrări de artă
- lucrări de terasament
- lucrări pentru protecţia împotriva poluării vizuale şi fonice: parapeţi de protecţie, plantaţii
de protecţie, etc.
- gări, autogări şi funcţiuni complementare pentru deservirea populaţiei
ARTICOLUL 5

– utilizări permise cu condiţii

Utilizãri permise cu conditii :
 CCf
Autorizaţiile de construire pentru obiectivele ce se intenţionează a se construi în incinta CF sau în
zona de protecţie a infrastructurii feroviare (100 m de-o parte şi de alta a limitei carosabile a
infrastructurii feroviare) vor fi acordate cu condiţia obţinerii prealabile a avizului REGIONALEI C.F.R.
şi Ministerul Transporturilor. În zona de protecţie a infrastructurii feroviare se poate construi sau
planta arbori cu condiţia ca aceste construcţii sau plantaţii să nu împiedice vizibilitatea liniei sau a
semnalelor feroviare.
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Construcţiile permise pot fi realizate cu condiţia să se ia toate măsurile pentru a nu provoca
alunecări de teren, surpări sau a nu modifica echilibrul pânzei freatice.
Se vor respecta toate condiţiile impuse de art. 20 din R.G.U.
 CCr
Autorizaţiile de construire pentru obiectivele ce se intenţionează a se construi în zona drumului
public se vor elibera cu condiţia obţinerii prealabile a avizului Direcţiei Regionale de Drumuri şi
Poduri.
Orice construcţie va respecta toate condiţiile impuse de art. 18 din R.G.U.
ARTICOLUL 6

– interdicţii temporare

Orice intervenţie în zonele propuse pentru locuire, se poate realiza numai pe bază unor
documentaţii PUZ sau PUD aprobate. Până la aprobarea acestora zonele respective se află în interdicţia
temporară de construire.
ARTICOLUL 7

– interdicţii definitive (permanente).

Se interzice amplasarea oricărei construcţii în zona de siguranţă a infrastructurii feroviare (20 m de o
parte şi de alta a căii ferate).
CAP. 3

CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii, în completarea art.17-24 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 8

– orientarea faţă de punctele cardinale

Conform art. 17 – RGU şi Anexei nr. 3 din RGU, se vor respecta prevederile Ordinului pentru
aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei: Ordinul nr.
536/1997.
ARTICOLUL 9

– amplasarea faţă de drumurile publice

Conform Art. 18- R.G.U., autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuit (locuinţe
şi dotări complementare) este permisă cu respectarea zonelor de protecţie a drumurilor din ORDONANŢĂ
nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor.
ORDONANŢĂ nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, la CAPITOLUL II
ADMINISTRAREA DRUMURILOR, Secţiunea I , Suprafeţele de teren aferente drumurilor publice, specifică
conform articolelor 14 – 19 caracteristicile drumurilor publice:
Art. 14. - Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranţă şi zonele de protecţie.
Art. 15. - Ampriza drumului este suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale
drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de
gardă, ziduri de sprijin şi alte lucrări de artă.
Art. 16. - (1) Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi cealaltă a amprizei
drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, plantaţie rutieră sau pentru alte scopuri legate de
întreţinerea şi exploatarea drumului sau pentru siguranţa circulaţiei. Din zonele de siguranţă fac parte şi
suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de
lucrările de consolidări ale terenului drumului şi alte asemenea. În afara localităţilor, limitele minime ale
zonelor de siguranţă a drumurilor în cale curentă şi aliniament sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta
ordonanţă.
(2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranţă este interzisă.
Art. 17. - (1) Zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de
siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecţie sunt prevăzute
în anexa nr. 1.
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(2) Zonele de protecţie rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în
proprietate, cu obligaţia ca acestea, prin activitatea lor, să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în
siguranţă a traficului prin:
a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător;
b) executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care să provoace înzăpezirea drumului sau să
împiedice vizibilitatea pe drum;
c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului sau modifică regimul apelor subterane
sau de suprafaţă.
Art. 18. - Deţinătorii terenurilor din vecinătatea drumurilor publice sunt obligaţi să permită
instalarea pe aceste terenuri a panourilor de apărare a drumului contra înzăpezirii, fără a percepe vreo
chirie, cu condiţia ca această operaţie să nu împiedice executarea lucrărilor agricole şi să nu producă
degradări culturilor de pe aceste terenuri.
Art. 19. - (1) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele,
spaţiile verzi, pistele pentru ciclişti, suprafeţele adiacente pentru parcaje, suprafeţele de teren necesare
amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare scurgerea apelor trebuie asigurată prin
şanţuri amenajate.
(2) Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi prin documentaţiile
de urbanism şi amenajarea teritoriului.
(3) Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale,
distanţa între gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m
pentru drumurile naţionale, de minimum 24 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 20 m pentru
drumurile comunale.
În cadrul aceleași ORDONANŢE nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, la
CAPITOLUL II ADMINISTRAREA DRUMURILOR, Secţiunea a V-a, Aprobarea amplasării de construcţii şi
instalaţii în zona drumului public, sunt cuprinse prevederile referitoare la amplasarea și autorizarea
construcțiilor în zona drumurilor publice:
Art. 47. - Realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop, se face
cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu
acordul prealabil al administratorului drumului.
Art. 48. - (1) În zona drumului public este interzisă amplasarea de construcţii, panouri publicitare sau
instalaţii care nu aparţin drumului şi care periclitează siguranţa circulaţiei.
(2) În zona mediană a autostrăzilor se pot amplasa numai instalaţii destinate întreţinerii drumurilor şi
siguranţei circulaţiei.
(3) Construcţiile sau instalaţiile temporare ale Ministerului Apărării Naţionale, care au caracter de urgenţă,
se pot executa fără acceptul administratorului drumului, urmând ca acest accept să se obţină ulterior, în
cazul în care construcţiile sau instalaţiile nu se demontează într-un termen stabilit de comun acord cu
administratorul drumului.
(4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor prin amplasarea
supraterană sau subterană a unor construcţii, instalaţii sau panouri publicitare acceptate de administraţia
drumurilor, se aplică tarife de utilizare, care se constituie ca surse financiare pentru administrarea,
exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice.
Distanţele ce se vor respecta între parcaje şi diferite tipuri de clădiri vor fi stabilite în conformitate
cu “Normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturism în localităţi urbane” – indicativ P132-93 şi vor fi
următoarele:
 parcaje pe carosabil sau pe trotuar faţă de frontul de comerţ sau
întreprinderi productive şi servicii :
5 m;
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 parcaje sau garaje pentru mai puţin de 50 autovehicule faţă de frontul
de locuinţe, birouri:
 parcaje cu mai puţin de 50 vehicule faţă de grădiniţe, şcoli, aziluri,
spitale:
 parcaje cu peste 50 vehicule faţă de grădiniţe, şcoli, aziluri, spitale:
 parcaje situate paralel cu calcanul clădirilor:
CAI DE COMUNICAŢIE

15 m;
25 m;
75 m;
5 m.

ZONE DE SIGURANŢĂ

Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a
amprizei drumului până la
1,50 m
de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru
drumurile situate la nivelul terenului
2,00 m
de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu
3,00 m
de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în
debleu cu înălţimea până la 5,00 m inclusiv
5,00 m
de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în
debleu cu înălţimea mai mare de 5,00 m
CAI DE COMUNICAŢIE

DRUM NATIONAL
DN 14 / DN 14A
DRUM JUDEŢEAN
DRUM COMUNAL
CIRCULAŢII LOCALE - STRĂZI

ARTICOLUL 10

ZONE DE PROTECȚIE

Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de
siguranţă şi marginile zonei drumului
22m
25m
propus prin documentația de actualizare Plan
Urbanistic General Municipiul Mediaș
20m
18m
15m

– amplasarea faţă de căi navigabile existente

Nu este cazul
ARTICOLUL 11

– amplasarea faţă de C.F.

Amplasarea obiectivelor se va face conform art. 20 din R.G.U. şi a prevederilor de la cap.2,
subcapitolul 2.2.
CATEGORII ZONE DE RISC

ZONE DE SIGURANŢĂ

ZONE DE PROTECŢIE

CAI DE COMUNICAŢIE
CALE FERATĂ

20m.
Zona de siguranţă a infrastructurii
feroviare publice cuprinde fâşiile de
teren, în limita a 20 m fiecare, situate
de o parte şi de alta a axei căii ferate,
necesare
pentru
amplasarea
instalaţiilor de semnalizare şi de
siguranţa circulaţiei şi a celorlalte
instalaţii de conducere operativă a
circulaţiei trenurilor, precum şi a
instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a
mediului. Pe teritoriul localităţilor
zonele de siguranţă vor fi în mod
obligatoriu semnalizate.

100m
Zona de protecţie a infrastructurii feroviare
cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de
proprietar, cu lăţimea de 100 m măsurată de la
limita zonei cadastrale CFR, situată de o parte şi de
alta a căii ferate, precum şi terenurile destinate sau
care servesc sub orice formă funcţionării acesteia.
Construcţiile şi amenajările amplasate în zona de
protecţie a infrastructurii feroviare se vor autoriza
numai cu avizul R.A. SNCFR şi a Ministerului
Transporturilor – conform art. 20 din R.G.U.
modificat.
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– retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat

Nu este cazul.
ARTICOLUL 13

– amplasarea faţă de aliniament

Conform Art. 23- R.G.U. prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.
Pentru constructiile si amenajarile pentru gararea si intretinerea mijloacelor de transport rutiere si
pe cale fixa legate de transportul in comun si de functiuni de transport de marfa precum si serviciile anexe
aferente se va respecta urmatoare prevedere :
- constructiile se vor dispune izolat si se vor retrage de la aliniament cu minim 8.0 metri pe strazi
de categoria III si 10.0 metri pe strazi de categoria II si I.
ARTICOLUL 14

– amplasarea în interiorul parcelei.

Distantele minime dintre clãdirile de pe aceasi parcelã trebuie sã asigure :
 întretinerea clãdirilor ;
 accesul mijloacelor de stingerea incendiilor ;
 accesul mijloacelor de salvare în caz de alte calamitãti ;
 iluminarea naturalã ;
 însorirea ;
 securitatea ;
 salubritatea , etc .
Pentru constructiile si amenajarile pentru gararea si intretinerea mijloacelor de transport rutiere si
pe cale fixa legate de transportul in comun si de functiuni de transport de marfa precum si serviciile anexe
aferente se va respecta urmatoare prevedere :
- distanta fata de limitele parcelei va fi de minim jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin
de 6,0 metri;
- distanta minima intre cladiri va fi egala cu media inaltimilor fronturilor opuse dar nu mai putin
de 6.0 metri sau conform normelor tehnice legate de tipul mijloacelor de transport;
- distanta de mai sus dintre cladiri se poate reduce la jumatate daca nu sunt accese in cladire si nu
sunt ferestre care lumineaza incaperi in care se desfasoara activitati permanente;
- in toate cazurile se vor respecta conditiile de protectie fata de incendii.
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii în completarea art.25 şi 26 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 15

– accese carosabile

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile
publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor (conform Art. 25 şi Anexa 4 din
R.G.U.).
Toate parcelele vor avea obligatoriu un acces auto în parcelă, având o lăţime minimă de 3 m.
Accesele trebuie sã îndeplineascã mai multe conditii , conform R.G.U., anexa 4 și în special în cazul
în care parcela se află la drumul național DN14 ( sau Șoseaua Sibiului ):
 sã fie cât mai îndepãrtate de intersectii ;
 sã se facã prin drumuri locale , în cazul unor artere cu circulatie intensã ;
 în cazul loturilor situate în intersectii sã fie permis din strada mai putin circulatã , etc
Conform Anexei 4 la R.G.U. stabilirea numărului admis de accese din străzile de categoria I şi a II-a, ca şi
localizarea acestora se vor face astfel încât să nu afecteze fluenţa circulaţiei.
Toate categoriile de construcţii.
Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de
incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.
În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se
va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3 m şi o înălţime de 3,5 m.
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Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie
păstrate libere în permanenţă.
ARTICOLUL 16

– accese pietonale

Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură
accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.
În sensul Art. 26 din R.G.U, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un
drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe
terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere
publică, potrivit legii sau obiceiului.
În cadrul subzonelor funcţionale rezidenţiale, se va urmări crearea a numeroase legături pietonale
între locuinţă şi obiectivele publice din zona centrului vechi intramuros
Amenajările private pentru circulaţiei vehiculelor sau pietonilor vor trebui să facă obiectul unei
autorizaţii, cu precizarea dispozitivelor de amenajare, îmbrăcăminţi, mobilier urban, semnalizare.
Îmbrăcămintea căilor de circulaţie pietonală se va executa din materiale naturale (pavaje din piatră
cioplită de râu, calupuri de granit de diferite culori, elemente lineare sau de suprafaţă, cărămidă) cu forme
geometrice simple al căror colorit va pune în valoare linearitatea căii.
3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară în completarea art. 27,28 şi 29 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 17

– racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente

Racordarea la reţelele tehnico+edilitare existente se va face in conformitate cu art.27 din RGU.
Toate clădirile noi vor fi dotate cu electricitate şi instalaţii de apă – canal în sistem public sau
individual, proiectate şi executate în conformitate cu normele sanitare.
Toate clădirile de locuit din zona centrală vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de
reţele publice tehnico – edilitare existente cât şi posibilitatea de racordare la viitoarele reţele publice
proiectate. Toate lucrările de infrastructură vor fi asistate de arheologi.
Reţelele electrice, de telefonizare şi racordurile la clădiri cât şi iluminatul public se vor face în
subteran.
Aparatele de măsurare (contoare de apă, gaze, etc) nu se vor amplasa pe faţada spre stradă şi nici în
gangurile de acces. Pentru acestea se vor utiliza firide (construcţie metalică) încastrată în zidărie. Cu ocazia
modificărilor sau refacerilor de reţele sau lucrări de faţadă se vor înlătura toate elementele parazitare sau
reţele inutile şi suporturile lor.
Eliminarea antenelor individuale, atât cele folosite pentru staţiile de radio şi televiziune cât şi a
antenelor parabolice pentru satelit şi folosirea reţelelor C.A.TV.
ARTICOLUL 18

– realizarea de reţele tehnico-edilitare

Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către
investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu consiliul
local.( Conform art. 28 din R.G.U.)
ARTICOLUL 19

– proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

Conform art. 29 din R.G.U.
Reţelele stradale şi reţelele edilitare aparţin domeniului public.
Domeniul public este constituit din totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate
publică, ce aparţin statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.
3.4 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor în completarea art. 30,31 32 şi 15 din R.G.U. cu
referire la :
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– parcelare

Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în
vederea realizării de noi construcţii. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea
parcelării şi executarea construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare colectivă care să respecte
normele legale de igienă şi de protecţie a mediului.
Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru
fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiţii:
1. Lungimea aliniamentului parcelei (La) minim este:
8,00m
pentru clădiri înşiruite, care alcătuiesc un front continuu de minim 12 loturi;
12,00m
pentru clădirile amplasate cuplat.
12,00 si 15,00m pentru clădirile amplasate izolat.
2. Adancimea minimă a parcelei (A) nu trebuie sa depaseasca valoarea raportulului între lungimea
aliniamentului parcelei şi adâncimea acesteia, cuprins între 1,00 şi 2,00
3. Suprafaţa minimă a parcelei (Sp) este următoarea:
2
minim 150m
pentru clădiri înşiruite
2
minim 300m
pentru clădirile amplasate cuplat.
2
minim 500m
pentru clădirile amplasate izolat.
ARTICOLUL 21

– înălţimea construcţiilor

La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere:
- protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de
compoziţie arhitectural – urbanistică a zonei;
- respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr.
536 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al
populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi
acestora.
Inaltimea cladirilor nu va depasi 12.0 metri cu exceptia instalatiilor si a cosurilor.
ARTICOLUL 22

– aspectul exterior

Se vor respecta prevederile art. 32 din R.G.U.
Ca aspect toate clădirile trebuie să participe la compoziţia ansamblului din care fac parte şi la
punerea în valoare a acestuia, recomandându-se ca arhitectura şi plastica să se armonizeze cu caracterul
zonei protejate.
Autorizarea executării construcţiilor care prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în
contradicţie cu aspectul general al subzonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi
arhitectură, este interzisă.
ARTICOLUL 23

– indici admisibili ( maxim sau minim )POT şi CUT

P.O.T. = PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR
C.U.T. = COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR
Valorile indicilor urbanistici se aplică unei parcele, după formulele:
POT = Sc/Sp x 100%
CUT = Sd/Sp unde:
Sc – este suprafaţa construită la sol a clădirii (corp principal şi anexe cu funcţiuni complementare locuirii)
Sd – este suprafaţa desfăşurată a clădirii (suma suprafeţelor construite pe fiecare nivel, precum şi a subsolurilor care au altă
destinaţie decât cea de subsol tehnic sau cu rol pentru gararea autoturismelor)
Sp – este suprafaţa parcelei

P.O.T. trebuie sã exprime limita maximã de suprafatã ocupatã la sol de constructii .
P.O.T. defineste cât din suprafata unei parcele este permis sã fie ocupatã cu constructii , restul
reprezentând spatii libere si plantate .
Pentru subzona activităților productive se propun :



REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIAȘ, JUDEȚUL SIBIU

REGULAMENTUL

LOCAL

DE

URBANISM

SUBZONA
FUNCȚIONALĂ

P.O.T.

C.U.T.

H.max.

CC_cf1

50%

Se va respecta un coeficient
volumetric de utilizare a
terenului
care
sa
nu
depaseasca 15mc/mp teren

12m.

CC_cf2

50%

Se va respecta un coeficient
volumetric de utilizare a
terenului care sa nu
depaseasca 15mc/mp teren

12m.

Observații

3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri în completarea art. 33,34 şi 35 din R.G.U. cu
referire la :
ARTICOLUL 24

– parcaje

Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite numai
dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.
Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se
stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene sau de către
primari, conform legii, conform Art. 33 din R.G.U.
Anexa 5 din R.G.U. prezintă următoarele specificații pentru locurile de parcare pentru diferitele
subzone funcționale ce intră în componența UTR.5 – zonă activități mixte, necesarul de parcaje fiind
dimensionat conform prevederilor Normativului P 132-93, în funcţie de categoria localităţii în care sunt
amplasate construcţiile.
ARTICOLUL 25

– spaţii verzi

Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate
(conform art. 34 , Anexei 6 din R.G.U.).
Se vor menţine spaţiile verzi de aliniament de-a lungul străzilor unde acestea există sau se vor creea
unele noi în lungul drumului național pentru protejarea împotriva noxelor și a zgomotului, dublate de grădini
cu rol reprezentativ.
Construcţii industriale
Pentru construcţiile industriale vor fi prevăzute spaţii verzi şi aliniamente cu rol de protecţie, în
funcţie de categoria acestora, dar nu mai puţin de 20% din suprafaţa totală a terenului.
ARTICOLUL 26

– împrejmuiri.

Împrejmuirile spre strada vor fi transparente cu inaltimi de maxim 2.20 metri din care un soclu de
0.30m., vor fi dublate cu gard viu. In cazul necesitatii unei protectii suplimentare se recomanda dublarea
spre interior la 4.0 metri distanta cu un al doilea gard transparent de 2.20 m inaltime, intre cele doua
garduri fiind plantati dens arbori si arbusti.
Portile de intrare vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite stationarea vehicolelor tehnice
inainte de admitarea lor in incinta pentru a nu incomoda circulatia pe drumurile publice.
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ZONĂ SPAȚIILOR PLANTATE

CAP. 1

GENERALITĂȚI
ARTICOLUL 1

MACRO_UTR

U.T.R. 8

URBANISM

– tipurile de subzone funcţionale
ZONA SPATIILOR PLANTATE

GURA CAMPULUI
AUREL VLAICU
MOSNEI
A.S.WERNER
VITROMETAN
WEWERN
STADIONULUI

Subzona – V1

– subzona verde apartinand centrului vechi, cu spatii publice cu acces
nelimitat (parcuri, scuaruri, gradini) si/sau spatii verzi private clasate si
protejate

Subzona – V2

– subzona spatiilor de agrement, complexe si dotari sportive

Subzona – V3

– subzona perdelelor de protectie / paduri
ARTICOLUL 2

– funcţiunea dominantă a zonei

Spatii plantate, agrement si sport, cu rol de protejare si imbunatatire a calitatii vietii in Municipiul
Medias.
ARTICOLUL 3

– funcţiile complementare admise ale zonei.

Funcţiunile complementare sunt cele legate de servicii compatibile functiei de bazã a zonei.
CAP. 2

UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
ARTICOLUL 4

– utilizări permise

subzonele V1 si V2:
- construcţii specifice activităţilor sportive
- terenuri de sport, stadion, patinoar, săli de înot, săli de gimnastică, săli polivalente, etc.
- construcţii şi amenajări specifice funcţiunii de ştrand ( administraţie, vestiare, bazine de
înot,spaţii alimentaţie publică )
- parc de distracţii, alimentaţie publică
- instalaţii tehnico – edilitare pentru necesităţile dotărilor de sport şi agrement
- plantaţii, amenajări spaţii verzi
- parcaje
- amenajări specifice parcurilor,grădinilor publice, scuarurilor ( alei pietonale, obiecte de
mobilier urban, fântâni arteziene, oglinzi de apă amenajate, pergole, obiecte decorative,
locuri de joacă pentru copii,etc.)
- pentru spaţiile verzi de aliniament stradal: plantaţii,obiecte de mobilier urban ( stâlpi de
iluminat,semnalizatoare auto, suporturi biciclete, bănci,suporturi reclame )
- construcţii pentru activităţi sportive , de agrement şi terenuri plantate, în condiţiile în care
plantaţia este preponderentă
subzona V3:
- plantaţii de protecţie
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se mentin functiunile specifice in zonele verzi protejate nu se admit nici un fel de interventii
care depreciaza caracterul zonei protajate;

ARTICOLUL 5

– utilizări permise cu condiţii

Utilizãri permise cu conditii :
Orice interventie necesita documentatii specifice aprobate de organele competente in conformitate
cu prevederile Legii nr. 137/1995 si cu normele de protectie stabilite pe plan local.
Se admite utilizarea pentru agrement cu conditia ca prin dimensionarea si configurarea spatiilor
libere fara vegetatie inalta sa nu fie deminuat efectul de ameliorare a climatului local.
Suporturile pentru reclame sunt permise în spaţiile verzi de aliniament, cu condiţia de a nu optura
imagini de perspectivă asupra unor obiecte de arhitectură sau ansambluri urbanistice valoroase sau a nu
aduce prejudicii peisajului urban.
ARTICOLUL 6

– interdicţii temporare

Orice intervenţie în zonele propuse pentru locuire, se poate realiza numai pe bază unor
documentaţii PUZ sau PUD aprobate. Până la aprobarea acestora zonele respective se află în interdicţia
temporară de construire.
ARTICOLUL 7

– interdicţii definitive (permanente).

Se interzice construirea oricăror obiective altele decât cele mai sus menţionate la art. 4 al acestui
regulament.
Se interzic orice interventii care contravin legilor si normelor in vigoare.
Se interzic orice schimbari ale functiilor spatiilor verzi publice si specializate si diminuarea
suprafetelor inverzite.
Nu se admit nici un fel de interventii care depreciaza caracterul zonei protajate.
Este deasemenea interzis ca in perimetrul de protectie amplasarea de obiective si desfasurarea de
activitati cu efecte daunatoare asupra vegetariei si amenajarillor .
Se interzic orice amenajari care sa atraga locuitorii in spatiile de protectie fata de infrastructura
tehnica reprezentata de circulatii majore si de retele de transport a energiei electrice si gazelor.
Se interzice taierea arborilor fara autorizatia autoritatii locale abilitate.

CAP. 3

CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii, în completarea art.17-24 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 8

– orientarea faţă de punctele cardinale

Conform art. 17 – RGU şi Anexei nr. 3 din RGU, se vor respecta prevederile Ordinului pentru
aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei: Ordinul nr.
536/1997.
ARTICOLUL 9

– amplasarea faţă de drumurile publice

Conform Art. 18- R.G.U., autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuit (locuinţe
şi dotări complementare) este permisă cu respectarea zonelor de protecţie a drumurilor din ORDONANŢĂ
nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor.
ORDONANŢĂ nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, la CAPITOLUL II
ADMINISTRAREA DRUMURILOR, Secţiunea I , Suprafeţele de teren aferente drumurilor publice, specifică
conform articolelor 14 – 19 caracteristicile drumurilor publice:
Art. 14. - Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranţă şi zonele de protecţie.
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Art. 15. - Ampriza drumului este suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale
drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de
gardă, ziduri de sprijin şi alte lucrări de artă.
Art. 16. - (1) Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi cealaltă a amprizei
drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, plantaţie rutieră sau pentru alte scopuri legate de
întreţinerea şi exploatarea drumului sau pentru siguranţa circulaţiei. Din zonele de siguranţă fac parte şi
suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de
lucrările de consolidări ale terenului drumului şi alte asemenea. În afara localităţilor, limitele minime ale
zonelor de siguranţă a drumurilor în cale curentă şi aliniament sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta
ordonanţă.
(2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranţă este interzisă.
Art. 17. - (1) Zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de
siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecţie sunt prevăzute
în anexa nr. 1.
(2) Zonele de protecţie rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în
proprietate, cu obligaţia ca acestea, prin activitatea lor, să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în
siguranţă a traficului prin:
a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător;
b) executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care să provoace înzăpezirea drumului sau să
împiedice vizibilitatea pe drum;
c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului sau modifică regimul apelor subterane
sau de suprafaţă.
Art. 18. - Deţinătorii terenurilor din vecinătatea drumurilor publice sunt obligaţi să permită
instalarea pe aceste terenuri a panourilor de apărare a drumului contra înzăpezirii, fără a percepe vreo
chirie, cu condiţia ca această operaţie să nu împiedice executarea lucrărilor agricole şi să nu producă
degradări culturilor de pe aceste terenuri.
Art. 19. - (1) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele,
spaţiile verzi, pistele pentru ciclişti, suprafeţele adiacente pentru parcaje, suprafeţele de teren necesare
amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare scurgerea apelor trebuie asigurată prin
şanţuri amenajate.
(2) Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi prin documentaţiile
de urbanism şi amenajarea teritoriului.
(3) Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale,
distanţa între gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m
pentru drumurile naţionale, de minimum 24 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 20 m pentru
drumurile comunale.
În cadrul aceleași ORDONANŢE nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, la
CAPITOLUL II ADMINISTRAREA DRUMURILOR, Secţiunea a V-a, Aprobarea amplasării de construcţii şi
instalaţii în zona drumului public, sunt cuprinse prevederile referitoare la amplasarea și autorizarea
construcțiilor în zona drumurilor publice:
Art. 47. - Realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop, se face
cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu
acordul prealabil al administratorului drumului.
Art. 48. - (1) În zona drumului public este interzisă amplasarea de construcţii, panouri publicitare sau
instalaţii care nu aparţin drumului şi care periclitează siguranţa circulaţiei.
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(2) În zona mediană a autostrăzilor se pot amplasa numai instalaţii destinate întreţinerii drumurilor şi
siguranţei circulaţiei.
(3) Construcţiile sau instalaţiile temporare ale Ministerului Apărării Naţionale, care au caracter de urgenţă,
se pot executa fără acceptul administratorului drumului, urmând ca acest accept să se obţină ulterior, în
cazul în care construcţiile sau instalaţiile nu se demontează într-un termen stabilit de comun acord cu
administratorul drumului.
(4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor prin amplasarea
supraterană sau subterană a unor construcţii, instalaţii sau panouri publicitare acceptate de administraţia
drumurilor, se aplică tarife de utilizare, care se constituie ca surse financiare pentru administrarea,
exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice.
CAI DE COMUNICAŢIE

ZONE DE SIGURANŢĂ

Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a
amprizei drumului până la
1,50 m
de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru
drumurile situate la nivelul terenului
2,00 m
de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu
3,00 m
de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în
debleu cu înălţimea până la 5,00 m inclusiv
5,00 m
de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în
debleu cu înălţimea mai mare de 5,00 m
CAI DE COMUNICAŢIE

DRUM NATIONAL
DN 14 / DN 14A
DRUM JUDEŢEAN
DRUM COMUNAL
CIRCULAŢII LOCALE - STRĂZI
ARTICOLUL 10

ZONE DE PROTECȚIE

Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de
siguranţă şi marginile zonei drumului
22m
25m
propus prin documentația de actualizare Plan
Urbanistic General Municipiul Mediaș
20m
18m
15m
– amplasarea faţă de căi navigabile existente

Nu este cazul
ARTICOLUL 11

– amplasarea faţă de C.F.

Amplasarea obiectivelor se va face conform art. 20 din R.G.U. şi a prevederilor de la cap.2,
subcapitolul 2.2.
CATEGORII ZONE DE RISC

ZONE DE SIGURANŢĂ

ZONE DE PROTECŢIE

CAI DE COMUNICAŢIE
CALE FERATĂ

20m.
Zona de siguranţă a infrastructurii
feroviare publice cuprinde fâşiile de
teren, în limita a 20 m fiecare, situate
de o parte şi de alta a axei căii ferate,
necesare
pentru
amplasarea
instalaţiilor de semnalizare şi de
siguranţa circulaţiei şi a celorlalte
instalaţii de conducere operativă a
circulaţiei trenurilor, precum şi a
instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a
mediului. Pe teritoriul localităţilor

100m
Zona de protecţie a infrastructurii feroviare
cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de
proprietar, cu lăţimea de 100 m măsurată de la
limita zonei cadastrale CFR, situată de o parte şi de
alta a căii ferate, precum şi terenurile destinate sau
care servesc sub orice formă funcţionării acesteia.
Construcţiile şi amenajările amplasate în zona de
protecţie a infrastructurii feroviare se vor autoriza
numai cu avizul R.A. SNCFR şi a Ministerului
Transporturilor – conform art. 20 din R.G.U.
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obligatoriu semnalizate.

ARTICOLUL 12

URBANISM
modificat.

– retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat

Nu este cazul.
ARTICOLUL 13

– amplasarea faţă de aliniament

Conform Art. 23- R.G.U. prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.
ARTICOLUL 14

– amplasarea în interiorul parcelei.

Amenajarea de spatii plantate, configurarea spatiilor de agrement si a dotarilor sportive trebuie sa
respecte distantele minime dintre clãdirile de pe aceasi parcelã, fiind necesar asigurarea:
 întretinerea clãdirilor ;
 accesul mijloacelor de stingerea incendiilor ;
 accesul mijloacelor de salvare în caz de alte calamitãti ;
 iluminarii naturale ;
 însoririi ;
 securitatii ;
 salubritatii , etc .
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii în completarea art.25 şi 26 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 15

– accese carosabile

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile
publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor (conform Art. 25 şi Anexa 4 din
R.G.U.).
Toate parcelele vor avea obligatoriu un acces auto în parcelă, având o lăţime minimă de 3 m.
Accesele trebuie sã îndeplineascã mai multe conditii , conform R.G.U., anexa 4 și în special în cazul
în care parcela se află la drumul național DN14 ( sau Șoseaua Sibiului ):
 sã fie cât mai îndepãrtate de intersectii ;
 sã se facã prin drumuri locale , în cazul unor artere cu circulatie intensã ;
 în cazul loturilor situate în intersectii sã fie permis din strada mai putin circulatã , etc
ARTICOLUL 16

– accese pietonale

Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură
accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.
În sensul Art. 26 din R.G.U, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un
drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe
terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere
publică, potrivit legii sau obiceiului.
În cadrul subzonelor funcţionale rezidenţiale, se va urmări crearea a numeroase legături pietonale
între locuinţă şi obiectivele publice din zona centrului vechi intramuros
Amenajările private pentru circulaţiei vehiculelor sau pietonilor vor trebui să facă obiectul unei
autorizaţii, cu precizarea dispozitivelor de amenajare, îmbrăcăminţi, mobilier urban, semnalizare.
Îmbrăcămintea căilor de circulaţie pietonală se va executa din materiale naturale (pavaje din piatră
cioplită de râu, calupuri de granit de diferite culori, elemente lineare sau de suprafaţă, cărămidă) cu forme
geometrice simple al căror colorit va pune în valoare linearitatea căii.
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3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară în completarea art. 27,28 şi 29 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 17

– racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente

Racordarea la reţelele tehnico+edilitare existente se va face in conformitate cu art.27 din RGU.
Toate clădirile noi pentru dotarile sportive vor fi dotate cu electricitate şi instalaţii de apă – canal în
sistem public sau individual, proiectate şi executate în conformitate cu normele sanitare.
Toate clădirile de locuit din zona centrală vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de
reţele publice tehnico – edilitare existente cât şi posibilitatea de racordare la viitoarele reţele publice
proiectate. Toate lucrările de infrastructură vor fi asistate de arheologi.
Reţelele electrice, de telefonizare şi racordurile la clădiri cât şi iluminatul public se vor face în
subteran.
Aparatele de măsurare (contoare de apă, gaze, etc) nu se vor amplasa pe faţada spre stradă şi nici în
gangurile de acces. Pentru acestea se vor utiliza firide (construcţie metalică) încastrată în zidărie. Cu ocazia
modificărilor sau refacerilor de reţele sau lucrări de faţadă se vor înlătura toate elementele parazitare sau
reţele inutile şi suporturile lor.
Eliminarea antenelor individuale, atât cele folosite pentru staţiile de radio şi televiziune cât şi a
antenelor parabolice pentru satelit şi folosirea reţelelor C.A.TV.
ARTICOLUL 18

– realizarea de reţele tehnico-edilitare

Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către
investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu consiliul
local.( Conform art. 28 din R.G.U.)
ARTICOLUL 19

– proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

Conform art. 29 din R.G.U.
Reţelele stradale şi reţelele edilitare aparţin domeniului public.
Domeniul public este constituit din totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate
publică, ce aparţin statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.
3.4 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor în completarea art. 30,31 32 şi 15 din R.G.U. cu
referire la :
ARTICOLUL 20

– parcelare

Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în
vederea realizării de noi construcţii. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea
parcelării şi executarea construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare colectivă care să respecte
normele legale de igienă şi de protecţie a mediului.
Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru
fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiţii:
1. Lungimea aliniamentului parcelei (La) minim este:
8,00m
pentru clădiri înşiruite, care alcătuiesc un front continuu de minim 12 loturi;
12,00m
pentru clădirile amplasate cuplat.
12,00 si 15,00m pentru clădirile amplasate izolat.
2. Adancimea minimă a parcelei (A) nu trebuie sa depaseasca valoarea raportulului între lungimea
aliniamentului parcelei şi adâncimea acesteia, cuprins între 1,00 şi 2,00
3. Suprafaţa minimă a parcelei (Sp) este următoarea:
2
minim 150m
pentru clădiri înşiruite
2
minim 300m
pentru clădirile amplasate cuplat.
2
minim 500m
pentru clădirile amplasate izolat.
ARTICOLUL 21

– înălţimea construcţiilor
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La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere:
- protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de
compoziţie arhitectural – urbanistică a zonei;
- respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr.
536 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al
populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi
acestora.
ARTICOLUL 22

– aspectul exterior

Se vor respecta prevederile art. 32 din R.G.U.
ARTICOLUL 23

– indici admisibili ( maxim sau minim )POT şi CUT

P.O.T. = PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR
C.U.T. = COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR
Valorile indicilor urbanistici se aplică unei parcele, după formulele:
POT = Sc/Sp x 100%
CUT = Sd/Sp unde:
Sc – este suprafaţa construită la sol a clădirii (corp principal şi anexe cu funcţiuni complementare locuirii)
Sd – este suprafaţa desfăşurată a clădirii (suma suprafeţelor construite pe fiecare nivel, precum şi a subsolurilor care au altă
destinaţie decât cea de subsol tehnic sau cu rol pentru gararea autoturismelor)
Sp – este suprafaţa parcelei

P.O.T. trebuie sã exprime limita maximã de suprafatã ocupatã la sol de constructii .
P.O.T. defineste cât din suprafata unei parcele este permis sã fie ocupatã cu constructii , restul
reprezentând spatii libere si plantate .
Pentru subzona spatiilor verzi se propun :
SUBZONA
FUNCȚIONALĂ

P.O.T.

C.U.T.

V1

20%

-

V2

50%

-

H.max.

Observații

Construcţii şi amenajări
sportive.
Pentru construcţiile
şi amenajările sportive cuprinse
în anexa nr. 1 la regulament la
pct. 1.8.1-1.8.5, amplasamentul
trebuie să permită organizarea
în trei zone funcţionale,
dimensionate conform
capacităţii construcţiei:

zona pentru
construcţii;

zona pentru
spaţii verzi;
 zona pentru
alei, drumuri şi
parcaje.

V3

30%

-
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3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri în completarea art. 33,34 şi 35 din R.G.U. cu
referire la :
ARTICOLUL 24

– parcaje

Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite numai
dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.
Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se
stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene sau de către
primari, conform legii, conform Art. 33 din R.G.U.

ARTICOLUL 25

– spaţii verzi

Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate
(conform art. 34 , Anexei 6 din R.G.U.).
Se vor menţine spaţiile verzi de aliniament de-a lungul străzilor unde acestea există sau se vor creea
unele noi în lungul drumului național pentru protejarea împotriva noxelor și a zgomotului, dublate de grădini
cu rol reprezentativ.
ARTICOLUL 26 – împrejmuiri.
Împrejmuirile spre strada vor fi transparente cu inaltimi de maxim 2.20 metri din care un soclu de

0.30m., vor fi dublate cu gard viu. In cazul necesitatii unei protectii suplimentare se recomanda dublarea
spre interior la 4.0 metri distanta cu un al doilea gard transparent de 2.20 m inaltime, intre cele doua
garduri fiind plantati dens arbori si arbusti.
Portile de intrare vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite stationarea vehicolelor tehnice
inainte de admitarea lor in incinta pentru a nu incomoda circulatia pe drumurile publice.



REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIAȘ, JUDEȚUL SIBIU

REGULAMENTUL

LOCAL

DE

URBANISM

ALTE SUBZONE FUNCTIONALE

ZONĂ PENTRU INSTITUŢII ŞI SERVICII DE
INTERES GENERAL – ACTIVITĂȚI LEGATE DE
CULTE
ZONĂ PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ
ZONĂ UNITATI CU DESTINATIE SPECIALA
ZONĂ PENTRU ECHIPARE EDILITARĂ
ZONĂ TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE

IS

GC
S
TE
TH

ZONĂ PENTRU INSTITUŢII ŞI SERVICII DE INTERES GENERAL – ACTIVITĂȚI
LEGATE DE CULTE
CAP. 1

IS

GENERALITĂȚI
ARTICOLUL 1

– tipurile de subzone funcţionale

FUNCTIUNEA PREDOMINANTA – INSTITUŢII ŞI SERVICII DE INTERES GENERAL , reprezentatã prin :
Subzona – IS

– instituții și servicii de interes general , în zone construite aparţinând
ţesutului tradiţional;
IS ct.

– construcţii de cult

ARTICOLUL 2

– funcţiunea dominantă a zonei

Funcţiunea dominantă a zonei este: instituţii şi servicii de interes general cu funcţiuni complexe,
compusă din instituţii publice şi servicii de interes general, cu regim mixt de înălţime.
ARTICOLUL 3

– funcţiile complementare admise ale zonei.

Funcţiunile complementare admise ale zonei:
- Locuinţe
- Spaţii verzi amenajate
- Accese pietonale, carosabile, parcaje
- Reţele şi instalaţii tehnico – edilitare.
CAP. 2

UTILIZARE FUNCTIONALA
ARTICOLUL 4

– utilizări permise

Utilizări permise în cadrul subzonelor:
- lacasuri de cult;
- sevicii pentru culte;
- activitati sociale ale asociatiilor religioase;
- activitati complementare pentru bisericile parohiale din ansamblurile recent realizate pentru
ritualuri religioase care nu pot avea loc in apartamentele blocurilor cu locuinte colective (de
exemplu pentru priveghi la ritul ortodox).
Subzona – IS ct

- construcţii de cult
se mentin functiunile actuale cu completari si adaptari in functie de
necesitati și de caracterul elementului de patrimoniu care este protejat.
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– utilizări permise cu condiţii

Pentru lacasurile de cult ortodoxe se va asigura spatiul necesar inconjurarii biserici de catre
procesiunile de credinciosi. La celelalte culte se vor respecta cerintele specifice acestora
ARTICOLUL 6

– interdicţii temporare

Se instituie interdicţie temporară de construire pentru subzonele pentru care s-a stabilit
obligativitatea întocmirii unor documentaţii PUZ sau PUD . Interdicţiile se stabilesc până la elaborarea şi
aprobarea documentaţiei PUZ , respectiv P.U.D.

ARTICOLUL 7

– interdicţii definitive (permanente).

Se interzice amplasarea construcţiilor şi amenajărilor care prin natura lor, volumul şi aspectul lor
sunt incompatibile cu securitatea , salubritatea şi confortul zonei, construcţii pentru activităţi de producţie,
construcţii pentru creşterea animalelor.
CAP. 3

CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii, în completarea art.17-24 din R.G.U. cu referire la :

Subzona – IS ct- construcţii de cult;
CRITERII DE AMPLASARE







In centre si subcentre zonale , cuplate cu anexele specifice ;
Protejarea constructiilor existente cu valoare de patrimoniu ;
Retragere minimã de 40 m faþã de axul drumurilor foarte circulate ;
Accese si evacuare rapidã ;
Asigurarea spatiilor verzi pentru ceremonii ;
De preferintã în vecinãtatea unor alte institutii asistentã socialã ( azil , orfelinat ) .

1.BISERICA PAROHIALA ( ORTODOXA , CATOLICA , PROTESTANTA)
Cerere potentialã : totalul populatiei de aceasi confesiune
Suprafata polarizatã : parohie cu 1500-3000 locuitori
Raza de servire : 500 m .
2. CIMITIR
 Cimitirele se amplaseazã în zone periferice sau în trupuri izolate ale localitãtii , la minim 50 m de zona de locuire.
 Se exclude vecinãtatea zonelor culturale , comerciale , de odihnã si agrement.
ARTICOLUL 8

– orientarea faţă de punctele cardinale

Conform art. 17 – R.G.U.
Amplasarea faţă de punctele cardinale trebuie să asigure durata minimă de însorire conform
normelor sanitare.
ARTICOLUL 9

– amplasarea faţă de drumurile publice

Conform art. 18 – R.G.U.
În ZONA INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII - IS parcelele construibile trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele conditii în ceea ce priveşte frontul la stradã:



Minim 10,0 m , în cazul clãdirilor cuplate ( un calcan lateral , o fatadã lateralã);
Minim 15,0 m , în cazul clãdirilor izolate ( 4 fatade )
ARTICOLUL 10

– amplasarea faţă de căi navigabile existente

Conform Art. 19- R.G.U.
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– amplasarea faţă de C.F.

Amplasarea obiectivelor se va face conform art. 20 din R.G.U. şi a prevederilor de la cap.2,
subcapitolul 2.2.
ARTICOLUL 12

– retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat

Nu este cazul.
ARTICOLUL 13

– amplasarea faţă de aliniament

Aliniament este definitia datã , în acest caz , liniei de demarcatie între terenul apartinând domeniului
public si celui privat .
Regimul de aliniere este limita convenţională, stabilită prin regulamentul local, ce reglementează
modul de amplasare a construcţiilor prin fixarea unei distanţe între fronturile construite şi un reper existent
(axul străzii, limita trotuarului,).
Pentru bisericile ortodoxe se va asigura o retragere de minim 6.0 metri de la aliniament.
ARTICOLUL 14

– amplasarea în interiorul parcelei.

Conform Art. 24- R.G.U.
Bisericile ortodoxe vor fi retrase cu 10.0 metri de la limitele laterale si posterioare ale parcelelor.
Celelalte lacasuri de cult ca si oricare dintre activitatile complementare pot fi dispuse in regim de
construire continuu sau discontinuu, respectand o retragere de la limita laterala a proprietatii de cel putin
jumatate din inaltimea la cornise a volumului dominant dar nu mai putin de 5.0 metri in cazul invecinarii cu o
cladire retrasa de la limita parcelei; este obligatoriu ca noua cladire sa se alipeasca de calcanele cladirilor
dispuse pe una sau pe ambele limite laterale ale parcelei.
Clădirile se vor retrage fata de limita posterioara la o distanta egala cu cel putin jumatate din
inaltimea volumului principal dar nu cu mai putin de 5.0 metri.
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii în completarea art.25 şi 26 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 15

– accese carosabile

Conform Art. 25 şi Anexa 4 - R.G.U.
Toate parcelele vor avea asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulatie publica.
ARTICOLUL 16

– accese pietonale

Conform Art. 26- R.G.U.
Căile pietonale, fie că sunt trotuare, fie că sunt alei, străzi sau piaţete pietonale, vor fi
dispuse şi alcătuite structural conform caracterului funcţional şi încadrări urbane astfel:
- pentru zonele supuse restricţiilor temporare de construire – conform studiilor
urbanistice elaborate şi aprobate conform legii;
- pentru celelalte zone - la autorizarea constucţiilor şi amenajărilor la care se vor asigura
accese pietonale, precum şi la construcţiile de lucrări şi amenajări independente pentru
pietoni se va aplica obligatoriu legislaţia privind deplasarea în condiţii de confort şi
siguranţă precum şi exigenţele impuse de circulaţia persoanelor cu handicap.
3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară în completarea art. 27,28 şi 29 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 17

– racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente

Conform art. 27 din R.G.U.
Racordurile la reţelele electrice, de gaze naturale , energie termică, televiziune prin cablu se vor
amplasa subteran.
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– realizarea de reţele tehnico-edilitare

Conform art. 28 din R.G.U.
Reţelele de alimentare cu gaze naturale, energie termică şi cablu TV vor fi amplasate subteran.
ARTICOLUL 19

– proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

Conform art. 29 din R.G.U.
3.4 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor în completarea art. 30,31 32 şi 15 din R.G.U. cu
referire la :
ARTICOLUL 20

– parcelare

Conform Art. 30- R.G.U.
1. Lungimea aliniamentului parcelei (La) minim este:
8,00m
pentru clădiri înşiruite, care alcătuiesc un front continuu de minim 12 loturi;
12,00m
pentru clădirile amplasate cuplat.
12,00 si 15,00m pentru clădirile amplasate izolat.
2. Adancimea minimă a parcelei (A) nu trebuie sa depaseasca valoarea raportulului între lungimea
aliniamentului parcelei şi adâncimea acesteia, cuprins între 1,00 şi 2,00
3. Suprafaţa minimă a parcelei (Sp) este următoarea:
2
minim 150m
pentru clădiri înşiruite
2
minim 300m
pentru clădirile amplasate cuplat.
2
minim 500m
pentru clădirile amplasate izolat.
ARTICOLUL 21

– înălţimea construcţiilor

Conform Art. 31- R.G.U.
ARTICOLUL 22

– aspectul exterior

Conform art. 32 din R.G.U.
Aspectul cladirilor va exprima functiunea, se va inscrie in caracterul zonei si va tine seama de
vecinatati.
Aspectul cladirilor din zonele protejate se va aviza conform legii pe baza unor justificari
suplimentare privind modul de inscriere in limitele de 200 metri fata de monumentele de arhitectura
existente si propuse.
ARTICOLUL 23

– indici admisibili ( maxim sau minim )POT şi CUT

În ZONA INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII – ACTIVITĂȚI LEGATE DE CULTE - ISct , coeficientii P.O.T. si
C.U.T. sunt specifici fiecãrei subzone functionale și sunt conform caracteristicilor specifice fiecarui cult.
3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri în completarea art. 33,34 şi 35 din R.G.U. cu
referire la :
ARTICOLUL 24

– parcaje

Conform Art. 33 , Anexei 5 din R.G.U.
Parcajele, parking-urile şi garajele colective aferente unor zone intens populate ( zone comerciale,
instituţii financiar-bancare, costrucţii sportive, zona centrală, etc.) vor fi prevăzute obligatoriu cu două
accese distincte. Cele situate la intersecţia unor căi rutiere, vor avea accesele din străzi diferite.
Nu se vor autoriza construcţii de parcaje sau garaje de mari dimensiuni.
ARTICOLUL 25

– spaţii verzi

Conform art. 34 şi Anexei nr. 6 din R.G.U.
Conform normelor in vigoare
- spatiul liber dintre cladire si aliniament va fi tratat peisagistic si plantat in proportie
de minim 40% cu arbori,
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terenul neocupat cu cladiri, trotuare de garda si accese va fi inierbat si plantat cu un
arbore la fiecare 100 mp.

ARTICOLUL 26

– împrejmuiri.

Conform art. 35 – R.G.U.
Cladirile vor fi inconjurate spre strada cu un gard transparent, eventual decorativ, cu un soclu opac
de 0.30 metri avand inaltimea totala de maxim 2.20 m. si minim 1.80 m. dublat de un gard viu.
Pe limitele laterale si posterioare ale parcelei gardurile vor avea inaltimea de minim 2.20 m. si vor fi
transparente sau semi opace in cazul invecinarii cu spatii plantate, locuinte colective medii si mari si
circulatii pietonale sau opace in cazul invecinarii cu locuinte individuale si colective mici sau cu activitati cu
care se pot stanjeni reciproc;

ZONĂ PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ
CAP. 1

GC

GENERALITĂȚI
ARTICOLUL 1

– tipurile de subzone funcţionale

Zona pentru gospodărie comunală cuprinde următoarele subzone:
Subzona – GC – subzona construcţiilor şi amenajărilor pentru gospodărie comunală
ARTICOLUL 2

– funcţiunea dominantă a zonei

Zona GC reuneşte toate funcţiunile care aparţin gospodăriei comunale şi asigură servirea populaţiei
cu echipare edilitară, cimitire şi salubritate.
ARTICOLUL 3

– funcţiile complementare admise ale zonei.

Funcţiunile complementare admise ale zonei pentru gospodărie comunală sunt reţelele tehnico –
edilitare ce deservesc zona şi construcţiile aferente, precum şi căile de comunicaţie existente.
CAP. 2

UTILIZARE FUNCTIONALA
ARTICOLUL 4

– utilizări permise

În zona pentru gospodărie comunală sunt admise următoarele utilizări:
- incinte tehnice cu clădiri şi instalaţii pentru sistemul de alimentare cu apă, canalizare,
alimentare cu energie electrică;
cimitire şi clădiri anexă:

cimitire;

capelă mortuară;

mausoleu - osuar;

circulaţii carosabile;

parcaje;

circulaţii pietonale;

plantaţii;

pavilion pentru administraţie, depozitare şi anexe sanitare.
ARTICOLUL 5

– utilizări permise cu condiţii

Se vor asigura zonele de protecţie prevăzute prin norme.
Se va asigura, conform normelor, o zonă de protecţie sanitară de 20.0 metri;
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Se va asigura pentru noile cimitire o densitate mai redusă a locurilor de veci (între 7.5 şi 10,0
mp.teren brut pentru un loc de veci), circulaţii carosabile şi pietonale civilizate şi o pondere mai ridicată a
vegetaţiei potrivit rolului de reculegere şi respectului cuvenit.
ARTICOLUL 6

– interdicţii temporare

Se instituie interdicţie temporară de construire pentru zonele pentru care s-a stebilit obligativitatea
întocmirii unor documentaţii PUZ sau PUD. Interdicţiile se stabilesc până la elaborarea şi aprobarea
documentaţiei PUZ , respectiv P.U.D.
ARTICOLUL 7

– interdicţii definitive (permanente).

Pentru incintele situate în zone rezidenţiale se interzic orice activităţi care prezintă risc tehnologic şi
produc poluare prin natura activităţii sau prin transporturile pe care le generează.
CAP. 3

CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii, în completarea art.17-24 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 8

– orientarea faţă de punctele cardinale

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
ARTICOLUL 9

– amplasarea faţă de drumurile publice

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
ARTICOLUL 10

– amplasarea faţă de căi navigabile existente

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
ARTICOLUL 11

– amplasarea faţă de C.F.

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
ARTICOLUL 12

– retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
ARTICOLUL 13

– amplasarea faţă de aliniament

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
ARTICOLUL 14

– amplasarea în interiorul parcelei.

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii în completarea art.25 şi 26 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 15

– accese carosabile

Se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulaţie publică.
ARTICOLUL 16

– accese pietonale

Se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulaţie publică.
3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară în completarea art. 27,28 şi 29 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 17

– racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente

Toate cladirile vor fi racordate la retelele publice de apa si canalizare si se va asigura preepurarea
apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din intretinerea si functionarea instalatiilor, din parcaje,
circulatii si platforme exterioare.



REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIAȘ, JUDEȚUL SIBIU

REGULAMENTUL

LOCAL

DE

URBANISM

Pentru cimitir se vor asigura: puncte de apa din retea publica, un punct sanitar, un spatiu de
depozitare a florilor ofilite si a altor deseuri şi se va sigura colectarea si evacuarea rapida la reteaua publica
de canalizare a apelor meteorice.
ARTICOLUL 18

– realizarea de reţele tehnico-edilitare

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
ARTICOLUL 19

– proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
3.4 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor în completarea art. 30,31 32 şi 15 din R.G.U. cu
referire la :
ARTICOLUL 20

– parcelare

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
1. Lungimea aliniamentului parcelei (La) minim este:
8,00m
pentru clădiri înşiruite, care alcătuiesc un front continuu de minim 12 loturi;
12,00m
pentru clădirile amplasate cuplat.
12,00 si 15,00m pentru clădirile amplasate izolat.
2. Adancimea minimă a parcelei (A) nu trebuie sa depaseasca valoarea raportulului între lungimea
aliniamentului parcelei şi adâncimea acesteia, cuprins între 1,00 şi 2,00
3. Suprafaţa minimă a parcelei (Sp) este următoarea:
2
minim 150m
pentru clădiri înşiruite
2
minim 300m
pentru clădirile amplasate cuplat.
2
minim 500m
pentru clădirile amplasate izolat.
ARTICOLUL 21

– înălţimea construcţiilor

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
ARTICOLUL 22

– aspectul exterior

Volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile imediate.
În cazul cimitirului se va ţine seama de caracterul sobru al funcţiunii.
ARTICOLUL 23 – indici admisibili ( maxim sau minim )POT şi CUT
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim = 50%
GC – cimitire - suprafaţa totală pentru un loc de veci va fi de 7.5 - 10 mp., din care 15 % circulaţii
carosabile şi pietonale, 5 % plantaţii şi 1 % construcţii.
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 1,8 mp ADC / mp.teren
GC – cimitire - CUT maxim = 0,15 mp ADC / mp.teren
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ZONĂ UNITATI CU DESTINATIE SPECIALA
CAP. 1

S

GENERALITĂȚI
ARTICOLUL 1

– tipurile de subzone funcţionale

Zone şi subzone existente cu terenuri pentru activităţi cu caracter militar şi special, situate în
intravilanul localităţii
Subzona – S – subzona construcţiilor cu destinatie speciala
ARTICOLUL 2

– funcţiunea dominantă a zonei

Zona este alcatuita din urmatoarele componente:
- unitati militare;
- unitati de protectie civila;
- unitati de paza contra incendiilor;
- unitati de politie.
ARTICOLUL 3

– funcţiile complementare admise ale zonei.

Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt:
-

CAP. 2

locuinţe de serviciu
comerţ şi servicii
reţele tehnico – edilitare
accese pietonale şi carosabile, staţionări auto

UTILIZARE FUNCTIONALA
ARTICOLUL 4

– utilizări permise

Activităţi cu caracter militar şi special şi funcţiunile complementare ale acestora:
- locuire de serviciu
- comerţ, servicii la punctul de frontieră
- accese pietonale şi carosabile, parcaj
- reţele tehnico – edilitare şi construcţii aferente
ARTICOLUL 5

– utilizări permise cu condiţii

În conformitate cu art. 2 din RGU, construcţiile şi amenajările cu caracter militar şi special se
autorizează
şi
se
execută
în
condiţiile
stabilite
prin
Ordinul
nr.
3376/MC/M3556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 al MLPAT, MApN şi MI, Ministrul Justiţiei,
SRI, SIE, STS şi SPP pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar.
ARTICOLUL 6

– interdicţii temporare

Se instituie interdicţie temporară de construire pentru zonele pentru care s-a stebilit obligativitatea
întocmirii unor documentaţii PUZ sau PUD. Interdicţiile se stabilesc până la elaborarea şi aprobarea
documentaţiei PUZ , respectiv P.U.D.
ARTICOLUL 7

– interdicţii definitive (permanente).

În zona de siguranță de 200m față de unitatea militară existentă pe teritoriul administrativ al
Municipiului Mediaș, în intravilan se instituie interdicție totală de construire.
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Pentru incintele situate în zone rezidenţiale se interzic orice activităţi care prezintă risc tehnologic şi
produc poluare prin natura activităţii sau prin transporturile pe care le generează.
Lucrarile de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare sau desfiintare a obiectivelor cu
caracter militar, aprobate potrivit competentelor valorice stabilite de legislatia in vigoare, respectiv cele
cuprinse in programele de investitii si reparatii ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne,
Ministerului Justitiei, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de
Telecomunicatii Speciale si Serviciului de Protectie si Paza, se vor realiza pe baza autorizatiilor de construire
speciale, emise de catre fiecare dintre aceste institutii, potrivit prezentelor conditii de autorizare.
CAP. 3

CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii, în completarea art.17-24 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 8

– orientarea faţă de punctele cardinale

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
ARTICOLUL 9

– amplasarea faţă de drumurile publice

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
ARTICOLUL 10

– amplasarea faţă de căi navigabile existente

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
ARTICOLUL 11

– amplasarea faţă de C.F.

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
ARTICOLUL 12

– retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
ARTICOLUL 13

– amplasarea faţă de aliniament

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
ARTICOLUL 14

– amplasarea în interiorul parcelei.

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii în completarea art.25 şi 26 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 15

– accese carosabile

Se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulaţie publică.
ARTICOLUL 16

– accese pietonale

Se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulaţie publică.
3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară în completarea art. 27,28 şi 29 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 17

– racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente

Toate cladirile vor fi racordate la retelele publice de apa si canalizare si se va asigura preepurarea
apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din intretinerea si functionarea instalatiilor, din parcaje,
circulatii si platforme exterioare.
ARTICOLUL 18

– realizarea de reţele tehnico-edilitare

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
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– proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
3.4 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor în completarea art. 30,31 32 şi 15 din R.G.U. cu
referire la :
ARTICOLUL 20

– parcelare

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
1. Lungimea aliniamentului parcelei (La) minim este:
8,00m
pentru clădiri înşiruite, care alcătuiesc un front continuu de minim 12 loturi;
12,00m
pentru clădirile amplasate cuplat.
12,00 si 15,00m pentru clădirile amplasate izolat.
2. Adancimea minimă a parcelei (A) nu trebuie sa depaseasca valoarea raportulului între lungimea
aliniamentului parcelei şi adâncimea acesteia, cuprins între 1,00 şi 2,00
3. Suprafaţa minimă a parcelei (Sp) este următoarea:
2
minim 150m
pentru clădiri înşiruite
2
minim 300m
pentru clădirile amplasate cuplat.
2
minim 500m
pentru clădirile amplasate izolat.
ARTICOLUL 21

– înălţimea construcţiilor

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
ARTICOLUL 22

– aspectul exterior

Volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile imediate.
În cazul cimitirului se va ţine seama de caracterul sobru al funcţiunii.
ARTICOLUL 23 – indici admisibili ( maxim sau minim )POT şi CUT
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim = 35%
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 0,8 mp ADC / mp.teren

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE - STATUL MAJOR GENERAL
- proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe orice categorie de
terenuri, atât în extravilan, cât şi în intravilan să nu afecteze, sub nici o formă, terenuri, construcţii
sau instalaţii, de orice fel, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
- toate documentaţiile de amenajare a teritoriului, de urbanism a localităţilor, precum şi
documentaţiile tehnice întocmite pentru obiectivele de investiţii, ce urmează a se realiza în zonele
menţionate în studiu, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 62 din 07.02.1996, să fie trimise spre
avizare la Statul Major General.
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ZONĂ PENTRU ECHIPARE EDILITARA
CAP. 1

TE

GENERALITĂȚI

ARTICOLUL 1

– tipurile de subzone funcţionale

Zona pentru echipare edilitară cuprinde toate reţelele evidenţiate în partea desenata, atât cele
existente cât şi cele propuse:
- alimentare cu apă şi canalizare;
- alimentare cu energie electrică şi telecomunicaţii;
- alimentare cu gaze naturale.
Subzona – TE – subzonă construcţii şi amenajări aferente lucrărilor tehnico-edilitare
ARTICOLUL 2

– funcţiunea dominantă a zonei

Funcţiunea dominantă a zonei este cea de construcţii şi amenajări aferente lucrărilor tehnico –
edilitare.
ARTICOLUL 3

– funcţiile complementare admise ale zonei.

Nu sunt recomandate.
CAP. 2

UTILIZARE FUNCTIONALA
ARTICOLUL 4

– utilizări permise

Utilizări permise:

construcţii şi instalaţii tehnico - edilitare

instituţii care coordonează activitatea în domeniu

staţie de epurare comunală

spaţii verzi, plantaţii de protecţie

staţionări auto
ARTICOLUL 5

– utilizări permise cu condiţii

Utilizări permise:
Se vor respecta zonele de protecţie pentru:

foraje pentru alimentare cu apă

staţia de epurare: 300 m rază de protecţie sanitară măsurată de la limita incintei

reţelele magistrale de alimentare cu energie electrică , gaze naturale, telefonie.
ARTICOLUL 6

– interdicţii temporare

– se interzic orice utilizări care afectează buna funcţionare şi diminuează posibilităţile ulterioare de
modernizare sau extindere;
- se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru:
- extinderea staţiei de epurare

ARTICOLUL 7

– interdicţii definitive (permanente).

Se interzice construirea oricăror alte construcţii decât cele menţionate la Art. 4.
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CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii, în completarea art.17-24 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 8

– orientarea faţă de punctele cardinale

Nu se impune o regulă.
ARTICOLUL 9

– amplasarea faţă de drumurile publice

Conform art. 18 – RGU.
ARTICOLUL 10

– amplasarea faţă de căi navigabile existente

Nu este cazul.
ARTICOLUL 11

– amplasarea faţă de C.F.

Conform art. 20 - RGU
ARTICOLUL 12

– retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat

Nu este cazul.
ARTICOLUL 13

– amplasarea faţă de aliniament

Conform Art. 23- R.G.U.
ARTICOLUL 14

– amplasarea în interiorul parcelei.

Conform Art. 24- R.G.U.
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii în completarea art.25 şi 26 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 15

– accese carosabile

Conform Art. 25 şi Anexa 4 - R.G.U.
ARTICOLUL 16

– accese pietonale

Conform Art. 26- R.G.U.
3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară în completarea art. 27,28 şi 29 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 17

– racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente

Conform art. 27 din R.G.U.
Racordurile la reţelele electrice, de gaze naturale , energie termică, televiziune prin cablu se vor
amplasa subteran.
ARTICOLUL 18

– realizarea de reţele tehnico-edilitare

Conform art. 28 din R.G.U.
Reţelele de alimentare cu gaze naturale, energie termică şi cablu TV vor fi amplasate subteran.
ARTICOLUL 19

– proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

Conform art. 29 din R.G.U.
3.4 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor în completarea art. 30,31 32 şi 15 din R.G.U. cu
referire la :
ARTICOLUL 20

– parcelare

Conform Art. 30- R.G.U.
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– înălţimea construcţiilor

Conform Art. 31- R.G.U.
ARTICOLUL 22

– aspectul exterior

Conform art. 32 din R.G.U. Se va asigura mascarea cu perdele de protecţie a incintelor vizibile din
drumurile publice.
ARTICOLUL 23

– indici admisibili ( maxim sau minim )POT şi CUT

Nu se instituie P.O.T. maxim.
3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri în completarea art. 33,34 şi 35 din R.G.U. cu
referire la :
ARTICOLUL 24

– parcaje

Conform art. 33 R.G.U.
ARTICOLUL 25

– spaţii verzi

Conform art. 34 R.G.U.
ARTICOLUL 26

– împrejmuiri.

Conform art. 35 R.G.U
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ZONĂ TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE
CAP. 1

TH

GENERALITĂȚI

ARTICOLUL 1

– tipurile de subzone funcţionale

Zona TH cuprinde cursurile de apa de pe teritoriul UAT Medias.
Subzona – TH – subzonă terenuri aflate permanent sub ape
ARTICOLUL 2

– funcţiunea dominantă a zonei

Terenuri aflate permanent sub ape.
ARTICOLUL 3

– funcţiile complementare admise ale zonei.

Spaţii verzi.
CAP. 2

UTILIZARE FUNCTIONALA
ARTICOLUL 4

– utilizări permise

Utilizări permise:

utilizare pentru activităţi sportive şi de agrement.

malurile cursurilor de apa pot fi reamenajate, modificate (lărgite), şi adaptate activităţilor
de
agrement.

intervenţii posibile în scopul ridicării calităţii peisajului: reamenajări de maluri, lărgiri sau
îngustări ale oglinzii de apă, crearea de poduri, pasarele, etc.

lucrări de combatere a sau prevenire a acţiunilor distructive a apelor.
ARTICOLUL 5

– utilizări permise cu condiţii

Utilizări permise:
Se vor respecta zonele de protecţie sanitară.
Zonele de protecţie sanitară se delimitează de către autorităţile administraţiei publice , pe baza
avizului organelor de specialitate ale administraţiei publice.
ARTICOLUL 6

– interdicţii temporare

Se interzice orice intervenţie necontrolată asupra cursurilor de apa
ARTICOLUL 7

– interdicţii definitive (permanente).

Se interzice deversarea apelor uzate neepurate provenite de la agenţii economici sau locuinţe
individuale în cursurile de apa de pe teritoriul UAT Medias.
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PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN EXTRAVILAN
(CONSTRUIREA ÎN EXTRAVILAN)
ZONĂ TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE

TH

TH - TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în albiile
minore ale cursurilor de apă (articolul 7 R.G.U.).
 Utilizări permise:
1. Captări de apă
2. Lucrări pentru prevenirea şi combaterea acţiunilor distructive a apelor.
3. Lucrări specifice pentru pescăria existentă.
4. Utilizări permise cu condiţii: Lucrări de poduri, lucrări necesare căilor ferate şi drumurilor de
traversare a cursurilor de apă, cu condiţia asigurării măsurilor de apărare împotriva
inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor şi cu respectarea zonelor
de protecţie a lucrărilor de gospodărire a apelor, având avizul Consiliului Local şi al
autorităţilor competente în gospodăria apelor.
5. Utilizări interzise: Orice fel de construcţie în zonele de protecţie severă a captărilor de apă.

5.2.

ZONĂ TERENURI OCUPATE DE CĂI DE COMUNICAŢIE

TC

TC - TERENURI OCUPATE DE CĂI DE COMUNICAŢIE Condiţiile de amplasare a construcţiilor faţă de drumurile
publice şi infrastructura feroviară în extravilan se vor respecta conform art.18 din R.G.U. şi Cap. IV.10 al
R.L.U. Amplasarea construcţiilor în vecinătatea culoarelor de siguranţă stabilite conform legii se vor respecta
conform art. 21 din RGU.şi avizul conform al Ministerului Transporturilor.

CAP/1

GENERALITĂŢI
ARTICOLUL 1

– tipurile de subzone funcţionale

Zona de parcuri, recreere, agrement şi perdele de protecţie cuprinde următoarele subzone:
Subzona – CC – subzonă căi de comunicaţie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Căi de comunicaţie rutieră
Căi de comunicaţie feroviară
Construcţii şi amenajări specifice activităţilor feroviare.
Lucrări pentru protecţia împotriva poluării
Spaţii verzi
Orice construcţie sau amenajări adiacente drumurilor publice care se fac pe baza planurilor
urbanistice şi de amenajarea teritoriului cu avizul organelor specializate ale administraţiei
publice pentru lucrările din zonele de protecţie.
ARTICOLUL 2

– funcţiunea dominantă a zonei

Funcţiunea dominantă a zonei este cea de căi de comunicaţie.
ARTICOLUL 3

– funcţiile complementare admise ale zonei.

Funcţiunile complementare sunt cele legate de servicii compatibile functiei de bazã a zonei.
CAP/2

UTILIZARE FUNCŢIONALĂ
ARTICOLUL 4
– utilizări permise
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Utilizări permise:

Unitãti ale intreprinderilor de transport teritoriale;

Garaje;

Reteaua de strãzi din intravilan , apartinând de Domeniul Public;

( clasele tehnice I-IV proiectate conform STAS 10144/1-80 Revizuit în 1989 – Caracteristici
ale arterelor de circulatie din localitãtile urbane si rurale ;

Spatii de stationare ;

Parcaje ;

Platforme sau alveole carosabile pentru transportul în comun ;

Refugii si treceri de pietoni ;

Zone verzi mediane , laterale si fâsii verzi intermediare ( de protectie ) ;

Elemente de consolidare a pãrtii carosabile ;

Instalatii , constructii si depozite necesare functionãrii serviciilor feroviare

Echipamente publice compatibile cu terenurile feroviare ;

Lucrãri de terasamente ;

Lucrãri si/sau zone de protecþie împotriva poluãrii fonice , olfatice si a altor noxe ( praf , fum
, funingine , CO2 , SO2 , etc )
ARTICOLUL 5

– utilizări permise cu condiţii

Utilizări permise:

Incintele unitãtilor de transporturi si garajele publice ce vor respecta documentele cu
caracter normativ si directiv în privinta riscurilor de poluare , de incendiu sau explozie ;

Se impune delimitarea clarã , prin garduri sau perdele de vegetatie a terenului aferent
activitãtii feroviare , vizibil de pe drumurile publice, în conformitate cu regulile de securitate
feroviare .
Toate construcţiile şi amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor publice care
respectă prescripţiile tehnice şi reglementările urbanistice privind funcţionalitatea, sistemul constructiv,
conformarea volumetrică şi estetică, asigurarea acceselor carosabile, pietonale şi rezolvarea parcajelor
aferente, precum şi evitarea riscurilor ecologice de construcţii şi exploatare.
Prin amplasare şi funcţionare ele nu vor afecta buna desfăşurare a circulaţiei pe drumurile publice
sau căi ferate în condiţii optime de capacitate, fluenţă şi siguranţă. Accesele carosabile şi pietonale la aceste
construcţii vor fi amenajate şi semnalizate corespunzător normativelor şi standardelor tehnice specifice.
Autorizaţia de construire pentru orice construcţie sau amenajare permisă în zonele de protecţie ale căilor
rutiere şi feroviare existente şi propuse se va acorda cu condiţia obţinerii prealabile a avizelor structurilor de
specialitate.
ARTICOLUL 6

– interdicţii temporare

– se interzic orice utilizări care afectează buna funcţionare şi diminuează posibilităţile ulterioare de
modernizare sau extindere;
- se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru:
- lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse,;
- modernizarea intersecţiilor;
- realizarea spaţiilor de parcare;
- se interzic pe terenurile vizibile din circulaţia publica rutieră, : depozitări de materiale, piese sau
utilaje degradate, amenajări de şantier abandonate, platforme cu suprafeţe deteriorate,
construcţii degradate, terenuri lipsite de vegetaţie, gropi de acumulare a apelor meteorice,
depozite de deşeuri etc.;
- în zona de siguranţă şi protecţie aferentă drumurilor şi autostrăzilor este interzisă autorizarea
următoarelor lucrări:
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- construcţii, instalaţii, plantaţii sau amenajări care prin amplasare, configuraţie sau exploatare
impietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului sau prezintă riscuri de
accidente;
- panouri independente de reclamă publicitară.
- se interzice comercializarea en-detail a produselor care pot fi transportate la domiciliu cu
automobilul propriu sau cu taxi.
- se interzice:
- cuplarea clădirilor de locuit cu construcţii aferente circulaţiei rutiere;
- amplasarea în incinta unităţilor de transporturi şi a garajelor publice a unor construcţii care
prin natura activităţilor desfăşurate pot produce poluare peste normele admisibile şi / sau
prezintă risc de incendiu / explozie.
ARTICOLUL 7

– interdicţii definitive (permanente).

Se interzic orice amenajări sau amplasarea de funcţiuni care să atragă fluxuri ce pot crea stocaje sau
suprapuneri.
CAP/3

CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Caracteristicile parcelelor , accesele , amplasarea constructiilor , regimul de înãltime sau de aliniere ,
indicatorii maximi de ocupare a terenului se vor stabili conform necesitãtilor tehnice si normelor specifice si
cu respectarea amenajãrilor propuse în proiectele de specialitate .
3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii, în completarea art.17-24 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 8

– orientarea faţă de punctele cardinale

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
ARTICOLUL 9

– amplasarea faţă de drumurile publice

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
ARTICOLUL 10

– amplasarea faţă de căi navigabile existente

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 11

– amplasarea faţă de C.F.

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
ARTICOLUL 12

– retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
ARTICOLUL 13

– amplasarea faţă de aliniament

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
ARTICOLUL 14

– amplasarea în interiorul parcelei.

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii în completarea art.25 şi 26 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 15

– accese carosabile

Conform Art. 25 şi Anexa 4 - R.G.U.
ARTICOLUL 16

– accese pietonale

Conform Art. 26- R.G.U.
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3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară în completarea art. 27,28 şi 29 din R.G.U. cu referire la :
ARTICOLUL 17

– racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente

Conform art. 27 din R.G.U.
Racordurile la reţelele electrice, de gaze naturale , energie termică, televiziune prin cablu se vor
amplasa subteran.
ARTICOLUL 18

– realizarea de reţele tehnico-edilitare

Conform art. 28 din R.G.U. şi Cap.II.8. al R.L.U.
Reţelele de alimentare cu gaze naturale, energie termică şi cablu TV vor fi amplasate subteran.
ARTICOLUL 19

– proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

Conform art. 29 din R.G.U.
3.4 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor în completarea art. 30,31 32 şi 15 din R.G.U. cu
referire la :
ARTICOLUL 20

– parcelare

Conform Art. 30- R.G.U.
ARTICOLUL 21

– înălţimea construcţiilor

Conform Art. 31- R.G.U.
ARTICOLUL 22







– aspectul exterior

Conform art. 32 din R.G.U.
Clãdirile si amenajãrile propuse sã nu afecteze prin amplasament , dimensiuni sau aspect caracterul
zonei în care se amplaseazã ;
Organizarea incintelor va trebui sã tinã seama de aspectul oferit înspre drumurile publice;
Parcajele publice sã fie înconjurate si dotate cu garduri vii de 1,2 m înãltime;
Sã se realizeze o amenajare peisagisticã a spatiilor neconstruite din interiorul incintelor si pe întreg
traseul zonei feroviare sau rutiere ( de-a lungul drumurilor nationale , judetene sau comunale ) , mai
ales în zona intravilanã a localitãtii ;
Se vor respecta prevederile din Normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localitãtile
urbane – Indicativ P 132-93 , privind distantele între diversele tipuri de parcãri si clãdiri ,
astfel :

Parcaje pe carosabil sau pe trotuar – front de comert , intreprinderi productive ,
servicii : 5 m ;

Parcaje – garaje pentru mai putin de 50 autovehicule – front de locuinte , birouri –
15 m ;

Parcaje cu mai putin de 50 autovehicule fatã de grãdinite , scoli , aziluri , spitale –
25 m ;

Parcaje cu peste 50 autovehicule fatã de grãdinite , scoli , aziluri , spitale – 75 m;

Parcaje situate paralel cu calcanul clãdirilor – 5 m .
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ANEXA 1
CONDIŢII DE PROTECŢIE A REŢELELOR TEHNICO-EDILITARE ŞI SERVITUŢILE
IMPUSE DE CĂTRE ACESTEA VECINĂTĂŢILOR
REŢELE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE
STAS 8591/1-91 - “Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură”
stabileşte distanţele minime între reţele, de la reţele la funcţiile construcţiile şi drumuri, funcţie de
asigurarea execuţiei lucrărilor, exploatării lor eficiente, precum şi pentru asigurarea protecţiei sanitare:
- conductele de apă se vor poza subteran, la adâncimea minimă de îngheţ;
- conductele de apă se vor amplasa la o distanţă minimă de 3 m de fundaţiile construcţiilor, iar în
punctele de intersecţii la minim 40 cm şi totdeauna deasupra canalizării.
Ordinul 536/1997 al Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă şi recomandări privind mediul de
viaţă al populaţiei, stabileşte:

norme de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă a localităţilor (Art.23)
 Sursa de apă folosită pentru aprovizionarea cu apă a localităţilor trebuie să fie protejată împotriva
activităţilor umane, prin izolarea acestora prin perimetre de protecţie sanitară şi controlul activităţilor
poluante din teritoriul aferent.
 Sursele de apă de profunzime trebuie amplasate şi construite astfel încât să fie protejate de inundaţii şi
şiroiri şi împrejmuite astfel încât să prevină accesul publicului şi al animalelor.
 Sursele de suprafaţă vor fi protejate de activităţile umane majore: industrie poluantă, depozite de
deşeuri toxice sau periculoase, agricultură intensivă, turism şi agrement.

norme de igienă referitoare la amplasarea fântânilor (Art.27):
 fântâna trebuie amplasată şi construită, astfel încât să fie protejată de orice sursă de poluare şi să
asigure accesibilitatea. În situaţia în care construcţia fântânii nu asigură protecţia apei, iar adâncimea
acviferului folosit este mai mică de 10,00 metri amplasarea fântânii trebuie să se facă la cel puţin 10,00
metri de orice sursă posibilă de poluare, latrină, grajd, depozit de gunoi sau deşeuri de animale, etc.
 adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 4,00 metri, pereţii să fie astfel amenajaţi
încât să prevină orice fel de contaminare exterioară şi prevăzuţi cu ghizduri de min. 0, 70-0,100 metri
deasupra solului şi min. 0,60 metri sub nivelul acestuia, în jurul fântânii trebuie să existe un perimetru de
protecţie, amenajat în pantă, cimentat sau pavat.

norme de igienă referitoare la colectarea şi îndepărtarea reziduurilor lichide(Cap.4):
 îndepărtarea apelor uzate menajere şi industriale se face numai prin reţea de canalizare a apelor uzate;
în lipsa posibilităţii de racordare la sisteme publice de canalizare, unităţile sunt obligate să-şi prevadă
instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate, care se vor executa şi exploata astfel
încât să nu constituie un pericol pentru sănătate.
 este interzisă răspândirea neorganizată a apelor uzate menajere şi industriale, precum şi deversarea
acestora în zonele de protecţie sanitară a surselor şi a instalaţiilor centrale de alimentare cu apă.
 Canalele deschise pot fi utilizate numai pentru evacuarea apelor meteorice, în cazul în care localităţile
sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate.
 În cazul în care nu există canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta soluţii
individuale de colectare şi neutralizare a reziduurilor lichide.
 îndepărtarea apelor uzate menajere provenite de la locuinţele neracordate la un sistem de canalizare se
face prin instalaţii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie să fie executate şi amplasate
conform normelor în vigoare.
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REŢELE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
De-a lungul liniilor electrice aeriene este necesar a se respecta o distanţă de protecţie minimă faţă
de orice element de construcţie, măsurată din axul cablului de:

7 m (min) - 17 m (max) pentru LEA 400 kV;


6 m (min) - 16 m (max) pentru LEA 220 kV;



5 m (min) - 15 m (max) pentru LEA 110 kV.



3 m (min) – distanță dintre conductorul extrem LEA 20Kv. și cea mai apropiată parte a unei
clădiri, fără să constituie traversare (culoarul LEA 20Kv. este de 10m.)

Pentru amplasarea unor noi obiective energetice, devierea unor linii electrice existente sau
executarea oricăror lucrări în apropierea obiectivelor energetice existente (staţii şi posturi de transformare,
linii şi cabluri electrice s.a.) se va consulta proiectul de specialitate RENEL..
Reţelele electrice existente şi propuse în localităţile studiate respectă normele RENEL precum şi cele
din domeniile conexe.
În principal se face referinţă la:
- PE 101/85 + PE 101a/85 - Normativ pentru construirea instalaţiilor electrice de conexiuni şi
transformare, cu tensiuni peste 2 kV;
- PE 104/93 - Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică, cu tensiuni peste 1 kV;
- PE 106/95 - Normativ pentru construirea liniilor de joasă tensiune;
- PE 107/89 - Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice;
- PE 125/89 - Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice cu linii de
telecomunicaţii;
- ILi - Ip 5 - ICEMENERG 89 - Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA m.t. şi LEA
j.f. faţă de alte linii, instalaţii şi obiective;
- STAS 8591/1 - 91 - Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpături;
- ID 17 - 86 - Ministerul Chimiei şi Petrochimiei - Normativ pentru proiectarea, execuţia, verificarea şi
recepţionarea de instalaţii electrice în zone cu pericol de explozie;
- PE 122 - 82 - Instrucţiuni privind reglementarea coexistenţei liniilor electrice aeriene cu tensiuni
peste 1 kV cu sistemele de îmbunătăţiri funciare;
- PE 123 - 78 - Normativ privind sistematizarea, amplasarea, construirea şi repararea liniilor electrice
care trec prin păduri şi terenuri agricole.
REŢELELE DE GAZE NATURALE
În conformitate cu “Normativul Departamental nr. 3915 - 94 privind proiectarea şi construirea
conductelor colectoare şi de transport de gaze naturale” intrat în vigoare la 01.01.1996, distanţele dintre
conductele magistrale de gaze naturale şi diversele obiective sunt următoarele:
- depozite carburanţi şi staţii PECO
- instalaţii electrice de tip exterior cu tensiune nominală de 110 kV sau mai mare,
inclusiv staţiile
- instalaţii electrice de tip interior şi de tip exterior, cu tensiunea nominală mai mică de
110 kV, posturi de transformare
- centre populate şi locuinţe individuale
- paralelism cu linii CF, cartament normal
Paralelism cu drumuri:
- naţionale
- judeţene
- comunale

60 m
55 m
50 m
65 m
80 m
52 m
50 m
48 m
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În ceea ce priveşte distanţele minime dintre conductele de gaze de presiune medie şi presiune
redusă şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane, acestea sunt normate de normativul 16 - 86 şi
STAS 8591/91, din care se anexează un extras.
Distanţele de siguranţă de la staţiile de reglare măsurare (cu debit până la 60.000 mc/h şi presiunea
la intrare peste 6 bar):
- la clădirile civile cu grad I - II de rezistenţă la foc
12 m;
- la clădirile civile cu grad III - IV de rezistenţă la foc
15 m;
- faţă de marginea drumului carosabile
8 m.
În cazul amplasării unor construcţii în zona conductelor de gaze se vor cere avize de la ROMGAZ secţia de exploatarea conductelor magistale de gaze naturale.
Distanţe minime între conductele de gaze şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane normativ 16 - 86 şi STAS 8591/1-91 .
Distanţa minimă pe orizontală L – dintre axul conductei de gaze şi diferite obiective se modifică conform
obiecţiunilor SC Transgaz anexat
ND No. 3915 – 94 (TRANSGAZ S.A. Sucursala de transport gaze naturale Mediaş)
Nr.
crt.
1.

Obiectiv

Distanţa minimă
de siguranţă - L

Obiective din industria de petrol şi gaze dintre care:
- sonde de hidrocarburi de injecţie instalaţii de foraj
- parcuri de colectare de ţiţei şi gaze
- depozite centrale şi staţii de tratarea ţiţeiului
- staţii de depozitare, degazolinare, condiţionare şi lichefiere a gazelor, staţii de deetanizare
- staţii de compresoare gaze
- staţii de comprimare CO2

40 m

- factă de gaze
- instalaţii cu foc deschis (baterii de cazane, cuptoare, încălzire cu flacără directă)
- clădirea staţiei de reglare şi măsurare gaze
- staţii de colectare şi depozitare a lichidelor evacuate din conducte
- staţii de pompe ţiţei şi produse petroliere
- staţii de injecţie ape de zăcământ
2.

Depozite de carburanţi şi benzinării

60 m

3.

Instalaţii electrice de tip exterior cu tensiunea nominală de 110 kv sau mai mare, inclusiv posturile şi staţiile
de tip exterior sau combinat

55 m

4.

Instalaţii electrice de tip interior, instalaţii electrice de tip exterior cu tensiunea nominală mai mică de 110
kv, posturi de transformare de interior şi exterior

50 m

5.

Grupuri sociale, industriale şi administrative

6.

7.

- pentru conducte cu presiunea maximă de regim mai mare de 40 bari

65 m

- pentru conducte cu presiunea maximă de regim între 40 bari şi 6 bari

50 m

- pentru conducte cu presiunea maximă de regim sub 6 bari

35 m

Centre populate şi locuinţe individuale
- pentru conducte cu presiunea maximă de regim mai mare de 40 bar

65 m

- pentru conducte cu presiunea maximă de regim între 40 bari şi 6 bar

50 m

- pentru conducte cu presiunea maximă de regim sub 6 bar

35 m

Paralelism cu linii de cale ferată
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pentru conductele cu presiune maximă de regim peste 5 bar
-

cu ecartament normal

-

înguste

80 m
60 m
35 m

b) pentru conducte cu presiune maximă de regim sub 6 bar
Paralelism cu drumuri:
-

autostrăzi

60 m

-

drumuri naţionale

52 m

-

drumuri judeţene

50 m

-

drumuri comunale

48 m

9.

Lucrări miniere (la suprafaţă sau în subteran)

230 m

10.

Balastiere în râuri

530 m

11.

Poligoane de tragere şi obiective în care se află încărcături pirotehnice

280 m

12.

Depozite de gunoaie

80 m

Obţinerea avizelor de amplasare a obiectivelor cât şi a intersecţiilor subterane sau supraterane de canalizaţii
(conducte de alimentare cu apă, cabluri electrice şi telecomunicaţii) se va realiza prin întocmirea de
documentaţii tehnice care să cuprindă: cerere scrisă adresată S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş, un memoriu
tehnic justificativ, certificatul de urbanism în copie, plan de situaţie şi de încadrare în zona la scara 1:20.000
respectiv 1:5.000, profile transversale pentru porţiunile dificile de traseu, obiectivele ce urmează a se
construi şi drumul de acces la obiectivele propuse.
Planurile se vor viza de către S.T.G.N. – Regionala Mediaş, str. G.Coşbuc nr. 29, tel. 0269/814851, cu
sectoarele aparţinătoare: Mediaş, Agnita, Sibiu şi STC Dealu Frumos, iar documentaţia va fi analizată şi
avizată de S.N.T.G.N Transgaz S.A. Mediaş.
TRANSPORTURI RUTIERE
CATEGORII ZONE DE RISC
CAI DE COMUNICAŢIE

AUTOSTRADA / DRUM EXPRES
DRUM NAȚIONAL
DRUM JUDEŢEAN
DRUM COMUNAL
CIRCULAŢII LOCALE - STRĂZI

ZONE DE SIGURANŢĂ

ZONE DE PROTECŢIE

Cf. ORDONANTA nr. 7 din 29
ianuarie 2010 pentru modificarea si
completarea Ordonantei Guvernului
nr. 43/1997
privind regimul
drumurilor

Distanta considerată din axul căi

50m
22m
20m
18m
15m

24

Zonele de siguranta sunt suprafete de teren situate de o parte si de cealalta a amprizei drumului, destinate
exclusiv semnalizarii rutiere, plantatiei rutiere sau altor scopuri legate de întretinerea si exploatarea drumului,
sigurantei circulatiei ori protectiei proprietatilor situate în vecinatatea drumului. Din zonele de siguranta fac parte si
suprafetele de teren destinate asigurarii vizibilitatii în curbe si intersectii, precum si suprafetele ocupate de lucrari
de consolidare a terenului drumului si altele asemenea. Limitele zonelor de siguranta a drumurilor, podurilor si
viaductelor, în cale curenta si aliniament, sunt:
 1,5 m de la marginea exterioara a santului, pentru drumului situate la nivelul terenului;
 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile in rambleu;
 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea pana la 5,00 m
 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea mai mare de 5,00 m
.
24

Cf. Ordonantei 43/1997 si Ordonantei 7 / 2010
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25

Zonele de protectie sunt suprafetele de teren situate de o parte si de alta a zonelor de siguranta, necesare
protectiei si dezvoltarii viitoare a drumului.

ZONE DE PROTECTIE SANITARA
cf. Ordin al Ministerului Sănătăţii nr.536/1997
Ferme cabaline

100 m

Ferme de ingrăşătorii de taurine, până la 500capete

200 m

Ferme de ingrăşătorii de taurine, peste 500capete

500 m

Ferme de păsări, până la 5.000capete

500 m

Ferme de păsări cu peste 5.000capete şi complexe avicole industriale

1.000 m

Ferme de ovine

100 m

Ferme de porci, până la 2.000capete

500 m

Ferme de porci, între 2.000 – 10.000capete

1.000 m

Complexe de porci cu peste 10.000 capete

1.500 m

Spitale veterinare

30 m

Grajduri de izolare şi carantină pentru animale

100 m

Abatoare, târguri de vite şi baze de recepţie a animalelor

500 m

Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală

300 m

Platforme sau locuri pentru depozitarea gunoiului de grajd

500 m

Platforme pentru depozitarea gunoiului porcin

1.000 m

Staţii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine, sub 10.000 capete

1.000 m

Cimitire de animale, crematorii

200 m

Staţii de epurare a apelor uzate orăşeneşti

300 m

Staţii de epurare a apelor uzate industriale

200 m

Paturi de uscare a nămolurilor

300 m

Câmpuri de irigare cu ape uzate

300 m

Câmpuri de infiltrare a apelor uzate şi bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor

500 m

Depozite controlate de reziduuri solide
Camere de tratare biotermică a gunoaielor
Crematorii orăşeneşti de gunoi
Autobazele serviciilor de salubritate

1.000 m
100 m
1.000 m
200 m

Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport

50 m

Cimitire

50 m

25

Cf. Ordonantei 43/1997 si Ordonantei 7 / 2010
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LATIMEA ZONELOR DE PROTECTIE IN JURUL LACURILOR NATURALE, LACURILOR DE ACUMULARE, IN
LUNGUL CURSURILOR DE APA, DIGURILOR, CANALELOR, BARAJELOR SI A ALTOR LUCRARI HIDROTEHNICE
cf. Legea nr. 107 /1996 legea apelor
a) Lăţimea zonei de protecţie in lungul cursurilor de apa
Lăţimea cursului de apa
10-50
51-500
peste 500
(m)
Lăţimea
zonei
de
15
30
50
protecţie (m)
b) Lăţimea zonei de protecţie in jurul lacurilor naturale
Suprafaţa lacului natural
10-100
101-1000
(ha)
Lăţimea
zonei
de
5
10
protecţie (m)

peste 1000
15

c) Lăţimea zonei de protecţie in jurul lacurilor de acumulare
Volumul brut al lacului de
0,1-1
1,1-50
peste 50
acumulare (mil. mc)
Lăţimea
zonei
de
5
10
15
protecţie (m)
d) Lăţimea zonei de protecţie de-a lungul digurilor
Înălţimea medie a digului
0,5-2,5
2,6-5
(m)
Lăţimea
zonei
de
protecţie (m)
1.
spre cursul
5
10
de apa
- spre interiorul incintei
3
4


peste 5

15
1.

4

Lăţimea zonei de protecţie de-a lungul canalelor de derivaţie de debite
Adâncimea medie a canalului
0,5-2
2,1-5
Peste 5
(m)
Lăţimea zonei de protecţie
(m)
- Canal cu debitul instalat
1
2
3
până la 10 mc/s
- Canal cu debitul instalat de
2
3
4
la 10 mc/s la 50 mc/s
- Canal cu debitul instalat
3
4
5
peste 50 mc/s

NOTA: Zonele de protecţie se măsoară astfel:
a) la cursurile de apa, începând de la limita albiei minore;
b) la lacurile naturale, de la nivelul mediu;
c) la lacurile artificiale, de la nivelul normal de retenţie;
d) la alte lucrări hidrotehnice, de la limita zonei de construcţie.
Zona de protecţie sanitara la instalaţiile de alimentare cu apa se stabileşte de autoritatea centrala in
domeniul sănătăţii publice.
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RESTRICŢII PROVIZORII RECOMANDATE.
Se interzice orice utilizare a terenurilor din extravilan care poate afecta sau diminua posibilităţile ulterioare
de modernizare ale Municipiului Medias.
Se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru:
- realizarea autostrăzilor şi drumurilor noi propuse;
- realizare şi modernizarea intersecţiilor;
- realizarea spaţiilor de parcare;
- construcţii, instalaţii, plantaţii sau amenajări care prin amplasare, configuraţie sau
exploatare impietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului sau prezintă
riscuri de accidente;
Utilizarea pentru construcţii a terenurilor din extravilan, în limitele teritoriului administrativ al Municipiului
Medias se poate face numai cu respectarea prevederilor legale.
Amplasarea construcţiilor de orice fel pe terenuri agricole din extravilan de clasa I şi II de calitate, pe cele
amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, precum şi plantate cu vii şi livezi este interzisă, cu excepţia
construcţiilor care servesc activităţile agricole, cu destinaţie militară, căile ferate, şoselele de importanţă
deosebită, liniile electrice de înaltă tensiune, forarea şi echiparea sondelor, lucrările aferente exploatării
ţiţeiului şi gazului, conductele magistrale de transport gaze şi petrol, lucrările de gospodărire a apelor şi de
amenajare a surselor de apă. Pentru construcţiile care pot produce efecte de poluare a mediului,
amplasamentele se vor stabili pe bază de studii ecologice, avizate de organele specializate în protecţia
mediului şi sănătate publică.

Reducerea suprafeţei fondului forestier proprietate publică şi privată este interzisă. In mod excepţional,
pentru construcţii cu destinaţie militară, pentru căi ferate, şosele de importanţă deosebită, linii electrice de
înaltă tensiune, mine, forări, sonde şi echipamente aferente acestora, conducte magistrale de transport gaze
sau petrol ori pentru lucrări de îmbunătăţiri funciare, de gospodărire a apelor sau de realizare a unor noi
surse de apă, obiective turistice, ocuparea definitivă de terenuri din fondul forestier în alte scopuri decât
cele silvice - cu, sau fără defrişarea pădurii – se aprobă potrivit legii. (Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, art.
54 şi art. 74).
In scopul protejării suprafeţelor împădurite cu valoare dendrologică şi peisagistică deosebită, este
recomandabil ca lucrările să se execute cu defrişări minime şi cu măsuri de protecţie împotriva riscurilor
tehnologice (incendii, poluare).
Pentru orice construcţie care prin funcţionare (construcţii pentru producţie poluantă, servicii poluante, etc.)
poate aduce prejudicii pădurii, amplasată la distanţă mai mică de 1 km de liziera pădurii şi pentru care se
solicită autorizaţie de construire, se va obţine avizul Regiei Naţionale a Pădurilor.
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ANEXA 2
RECOMANDARI CU PRIVIRE LA MANSARDE, LUCRANE, ACOPERISURI SI INVELITORI
IN MUNICIPIUL MEDIAS
RECOMANDARI CU PRIVIRE LA MANSARDE, LUCARNE, ACOPERISURI SI INVELITORI
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA MANSARDELOR LA CLADIRI DE LOCUIT
Aprobat de: MINISTRUL LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTEI cu ordinul nr: 1991 /12 .12 .2002

DEFINIŢII
In contextul normativului NP-064-02, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:
Acoperiş
Subansamblu constructiv, de tip terasă sau în pantă, format din elemente structurale şi nestructurale, care
închide clădirea la partea superioară peste ultimul nivel construit.
Invelitoare
Stratul exterior al acopeişului, care protejează clădirea împotriva intemperiilor (ploaie, zăpadă, vânt).
Pod
Spaţiu neîncălzit (circulabil sau necirculabil) cuprins între învelitoare şi ultimul planşeu al unei clădiri.
Mansarda
Spaţiu funcţional cuprins între învelitoare şi ultimul nivel al unei clădiri, care asigură respectarea cerinţelor
de siguranţă, protecţie şi confort corespunzătoare utilizării specifice (de locuire). Se include în numărul de
niveluri supraterane.
Acoperiş mansardat
Acoperiş în pantă, în interiorul căruia a fost amenajată o mansardă.
Lucarnă
Fereastră prevăzută în acoperişul înclinat al unei construcţii, dispusă în plan vertical, cu structură şi
învelitoare proprie, având funcţiunea de iluminare şi ventilare a încăperilor mansardei sau podului.
Tabacheră
Fereastră mică, înclinată, dispusă pe versantul acoperişului unui pod, paralel cu panta acestuia, având
funcţiune utilitară (iluminare, ventilare, acces din/în pod pe învelitoare).
Fereastră de mansardă
Fereastră asemănătoare tabacherei, dispusă pe versantul coperişului unei mansarde, având funcţiunea de
iluminare şi ventilare a încăperilor mansardei, asigurând confortul higrotermic şi acustic.
Elemente de construcţie masive
Elemente de construcţie din zidărie sau beton armat care intră uneori în alcătuirea structurii de rezistenţă a
acoperişului mansardat, sub forma unor timpane, parapete etc.

MACRO_UTR CENTRU

U.T.R. 0

CARTIER DUPA ZID

U.T.R. 1

ZONA CENTRALA VECHE – ZONA

L1a

PROTEJATA INTRA SI EXTRAMUROS

M1/M1a – subzona mixta centrala

– locuire protejata

V1

– subzona verde protejata

S

– subzona unitati speciale

ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI

L2

- semicolective existente

MEDIAS

L3

- colective P+10 in fara Z.C.V.

M2

– subzona mixta centrul nou
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Subzona L1b – cartierele municipiului Mediaș / păstrarea imagini tradiționale a cartierelor prin modul de
acoperire și înălțimea maxim admisă
În tabelul de mai jos sunt prezentate zonele din municipiul Mediaș în care se permite doar un regim de
înălțime de max. P+1 / 7,60m. la coamă, în restul zonei delimitate ca UTR.2, subzona L1b fiind permis un
regim de înălțime de P+2+M / 11,80m. la coamă.
MACRO_UTR

U.T.R. 2

ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2

MOSNEI

Subzona L1b

Strada Mosnei – DJ14

RMH. = P + M

H.max. = 7,40m.

Agnita

RMH. = P + 1

H.max. = 7,60m.

Acoperire in 4 versanti 30˚/50˚
nu se admite mansardare la construcțiile P+1
MACRO_UTR

U.T.R. 2

ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2

AUREL VLAICU

Subzona L1b

Strada Aurel Vlaicu

RMH. = P + M

H.max. = 7,00m.

RMH. = P + 1

H.max. = 7,00m.

Acoperire in 4 versanti 30˚
nu se admite mansardare la construcțiile P+1
MACRO_UTR

U.T.R. 2

ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2

VITROMETAN

Subzona L1b

Strada A.P. Cehov –

RMH. = P + M

H.max. = 7,40m.

Strada Bucegi

RMH. = P + 1

H.max. = 7,60m.

Acoperire in 4 versanti -

30˚/50˚

nu se admite mansardare la construcțiile P+1
MACRO_UTR

U.T.R. 2

ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2

GLORIA

Subzona L1b

Strada Gloria

RMH. = P + M

H.max. = 7,40m.

RMH. = P + 1

H.max. = 7,60m.

Acoperire in 4 versanti -

30˚/50˚

nu se admite mansardare la construcțiile P+1
MACRO_UTR

U.T.R. 2

ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2

WEWERN

Subzona L1b

Strada Wewern

RMH. = P + M

H.max. = 7,40m.

RMH. = P + 1

H.max. = 7,60m.

Acoperire in 4 versanti 30˚/50˚
nu se admite mansardare la construcțiile P+1

Întocmit
Urb. Mihai MOŢCANU-DUMITRESCU



