
Sediu: Bucureşti Sector 2 Şos. Iancului nr. 132 bl. 121A sc. A et. 2 ap. 6 

Punct de lucru: Bucureşti Sector 4 Bd. Mărășești nr.21-23, et.1 

www.360.com.ro | tel/fax: +40 372 254 763 | mobil: +40 720 160 000 | +40 722 360 462 

 

Plan Urbanistic Zonal - Memoriu General 
REMODELAREA CENTRULUI COMERCIAL SHOPPING CITY SIBIU ȘI EXTINDERE ÎNĂLȚIME MAXIMĂ 

30M ÎN ȘOSEAUA SIBIULUI NR.5, COMUNA ȘELIMBĂR, JUD.SIBIU 

 

Pag. 1/30 

 

 

 

 

PLAN URBANISTIC ZONAL 

REMODELAREA CENTRULUI COMERCIAL SHOPPING CITY SIBIU  

ȘI EXTINDERE ÎNĂLȚIME MAXIMĂ 30M  

ÎN ȘOSEAUA SIBIULUI NR.5, COMUNA ȘELIMBĂR, JUD.SIBIU 

 

 

 

MEMORIU GENERAL 

 

 

 

 

ADRESA: 
Șoseaua Sibiului Nr.5, Comuna Șelimbăr, Jud. Sibiu 

 

BENEFICIAR: 

S.C. NRE SIBIU SHOPPING CITY S.R.L. 

 

PROIECTANT GENERAL: 

S.C. H.B.R.O. S.R.L. 

Str. Agricultorilor Nr. 1107, 547530, Sangeorgiu de Mures, jud. Mures, Romania. 

 

PROIECTANT DE SPECIALITATE: 

S.C. 360 INGINERIE URBANISM ARHITECTURĂ S.R.L. 
B-dul Marasesti nr. 21-23, Sector 4, Bucuresti 

 

DATA: 
04.2017 

 

 



Sediu: Bucureşti Sector 2 Şos. Iancului nr. 132 bl. 121A sc. A et. 2 ap. 6 

Punct de lucru: Bucureşti Sector 4 Bd. Mărășești nr.21-23, et.1 

www.360.com.ro | tel/fax: +40 372 254 763 | mobil: +40 720 160 000 | +40 722 360 462 

 

Plan Urbanistic Zonal - Memoriu General 
REMODELAREA CENTRULUI COMERCIAL SHOPPING CITY SIBIU ȘI EXTINDERE ÎNĂLȚIME MAXIMĂ 

30M ÎN ȘOSEAUA SIBIULUI NR.5, COMUNA ȘELIMBĂR, JUD.SIBIU 

 

Pag. 2/30 

 

 

PLAN URBANISTIC ZONAL 

Memoriu General 

 

CUPRINS 

 

1 Introducere 

 

1.1 Date de recunoaştere a documentaţiei 

1.2 Obiectul PUZ  

1.3 Surse documentare 

 

2 Stadiul actual al dezvoltării 

2.1. Evoluţia zonei 

2.2. Încadrare în localitate 

2.3. Elemente ale cadrului natural 

2.4. Circulaţia 

2.5. Ocuparea terenurilor 

2.6. Echipare edilitară 

2.7. Probleme de mediu 

2.8. Opţiuni ale populaţiei 

 

3.  Propuneri de dezvoltare urbanistică 

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 

3.2. Prevederi ale PUG/PUZ-uri aprobate 

3.3 Valorificarea cadrului natural 

3.4. Modernizarea circulaţiei 

3.5. Zonificarea funcţională 

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 

3.7. Protecţia mediului 

 

4.  Concluzii, măsuri în continuare 

    4.1. Strategie de dezvoltare urbană 

    4.2. Prognoza de compoziţie urbană: P.O.T., C.U.T. posibil-justificat 

    4.3. Consecințe economice și sociale  la nivelul unității administrativ-teritoriale 

    4.4. Categorii de costuri 

 

 



Sediu: Bucureşti Sector 2 Şos. Iancului nr. 132 bl. 121A sc. A et. 2 ap. 6 

Punct de lucru: Bucureşti Sector 4 Bd. Mărășești nr.21-23, et.1 

www.360.com.ro | tel/fax: +40 372 254 763 | mobil: +40 720 160 000 | +40 722 360 462 

 

Plan Urbanistic Zonal - Memoriu General 
REMODELAREA CENTRULUI COMERCIAL SHOPPING CITY SIBIU ȘI EXTINDERE ÎNĂLȚIME MAXIMĂ 

30M ÎN ȘOSEAUA SIBIULUI NR.5, COMUNA ȘELIMBĂR, JUD.SIBIU 

 

Pag. 3/30 

 

CAPITOLUL 1 

                                                                                                   
1. INTRODUCERE   

 

1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI 

 

Denumirea lucrării: Plan Urbanistic Zonal  REMODELARE A CENTRULUI COMERCIAL 

SHOPPING CITY SIBIU ȘI EXTINDERE ÎNĂLȚIME MAXIMĂ 30M ÎN ȘOSEAUA SIBIULUI 

NR.5, COMUNA ȘELIMBĂR, JUD.SIBIU 

Beneficiar : S.C. NRE SIBIU SHOPPING CITY S.R.L. 

Proiectant de specialitate: S.C.  360 INGINERIE URBANISM ARHITECTURĂ  S.R.L. 

Faza : Plan Urbanistic Zonal 

Data : 2017 

 

Prezenta documentatie tehnica este elaborată cu respectarea Legii nr. 50/1991, 

actualizată 2016, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  si a Legii nr. 

350/2001 privind Urbanismul si amenajarea teritoriului si in baza Certificatului de 

urbanism Nr. 607 din 21.10.2016. 

 

Terenul este situat în partea de nord-vest a comunei Șelimbăr, jud. Sibiu, pe 

Șoseaua Sibiu nr.5. 

Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. conform Avizului de Inițiere 

nr 1826 din 20.01.2017 este delimitat astfel: 

-la nord - Strada Doamna Stanca; 

-la est - Șoseaua Sibiului; 

-la vest - terenul asfaltat în proprietatea MAPN. 

 

Terenul în proprietatea S.C. NRE SIBIU SHOPPING CITY S.R.L. (parcelă ce a 

generat documentația) este delimitat de următoarele vecinătăți conform planului de 

amplasament și delimitare a corpului de proprietate:  

- la sud/sud-est - Terenuri proprietate privata nr. cadastral 105765/ Proprietate 

privata nr. cadastral 102198; 

- la vest - Proprietate privata nr. cadastral 103870; 

- la nord - ansamblu comercial Sibiu Shopping City, proprietate privată nr. cadastral 

103870; Soseaua Sibiului, propietate privata Toyota Sibiu, propietate privata Sigemo; 

-  la est - Soseaua Sibiului, proprietate privata Lukoil 
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Prezenta documentaţie serveşte la stabilirea regulilor de circulaţie pietonală şi 

auto, de ocupare a terenurilor, de amplasare a construcțiilor și a amenajărilor aferente 

acestora pe teritoriul în suprafaţă măsurată de 124 073 mp și 122 027 mp din  

acte ,  cnf .  Extras CF 103873 a comunei  Șe l imbăr -  proprietatea S.C. NRE SIBIU 

SHOPPING CITY S.R.L,  dar ș i  pe ter i tor iu l  în suprafaţă măsurată de 66 108 mp și 

65 000 mp din acte ,  cnf .  Ex tras CF 103870-propr ietate  S.C. BELROM 

TREi  S.R.L.ș i  pentru terenur i le  de l imi tate conform Avizu lu i  de In i ț iere  

încadrat astfel:  

 

Imaginea 1  Situarea proiectului în Comuna Șelimbăr 

 

 

Sursa: GoogleMaps 

 

Configurarea terenului: dimensiune/orientare/accese 

Terenul în proprietatea S.C. NRE SIBIU SHOPPING CITY S.R.L este în suprafață 

măsurată de 124 073 mp, cnf. Extras CF 103873 a comunei Șelimbăr și reprezintă una 

dintre cele două proprietăți pe care este amplasat centrul comercial existent Sibiu 

Shopping City. Întregul centru comercial amenajat pe cele două proprietăți este amplasat 

pe un teren cu o suprafață totală de aproximativ 190 181 mp, cnf Extras CF 103873 și 

cnf Extras CF 103870.  

Terenul se află amplasat adiacent Șoselei Sibiului și orientat pe direcția cardinală 

NV-SE.  

Șoseaua Sibiului reprezintă calea de acces către terenul proprietate S.C. NRE 

SIBIU SHOPPING CITY S.R.L. , pe o distanță de aproximativ 325mp. Parțial, pe teren este 

SIBIU 

ȘELIMBĂR 



Sediu: Bucureşti Sector 2 Şos. Iancului nr. 132 bl. 121A sc. A et. 2 ap. 6 

Punct de lucru: Bucureşti Sector 4 Bd. Mărășești nr.21-23, et.1 

www.360.com.ro | tel/fax: +40 372 254 763 | mobil: +40 720 160 000 | +40 722 360 462 

 

Plan Urbanistic Zonal - Memoriu General 
REMODELAREA CENTRULUI COMERCIAL SHOPPING CITY SIBIU ȘI EXTINDERE ÎNĂLȚIME MAXIMĂ 

30M ÎN ȘOSEAUA SIBIULUI NR.5, COMUNA ȘELIMBĂR, JUD.SIBIU 

 

Pag. 5/30 

 

amenajat un sens giratoriu de acces. Pe laturile de SE, SV și NV ale centrului comercial au 

fost amenajate drumuri de incintă ce ocolesc cele două proprietăți.  

 

Date  referitoare  la  proprietate  (fișa  corpului  de  proprietate,  plan  

de amplasament, situaţie juridică) 

 

Terenul pe care se va realiza investiția reprezintă proprietatea din partea de sud pe 

care se află amplasat centrul comercial Sibiu Shopping City, având următoarea adresă și 

date de identificare: 

- Șoseaua Sibiului nr.5, nr. cadastral 103873, având o suprafață măsurată de 

124073mp și suprafață conform actelor de 122027mp, fiind încadrat în categoria de 

folosință curți construcții, conform Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară nr.103873/ 

21.09.2016 a comunei Șelimbăr. 

 

Pe terenul proprietate S.C. NRE SIBIU SHOPPING CITY S.R.L. ( care a generat 

documentația P.U.Z.) se află următoarele construcții: 

- C1, nr. cad.  103873-C1, Complex comercial „European Retail Park” Sibiu, având 

ca destinație construcții administrative și social culturale, cu o suprafață de 54328mp 

conform actelor și 54335mp conform măsurătorilor, regim de înălțime parter înalt - cnf 

Extras CF 103873; 

- pentru Corp C1, o suprafață construită de 3128 mp are statut juridic incert și este 

propusă pentru a fi demolată; 

- C2, nr. cad.  103873, Corp cladire compusa din: Hervis, Deichmann, NYER, 

Takko, având ca destinație construcții administrative și social culturale, cu o suprafață de 

3790mp conform actelor și 3792mp conform măsurătorilor, regim de înălțime parter înalt - 

cnf Extras CF 103873. 

 

Acestea se află în proprietatea SC NRE SHOPPING CITY SRL BUCUREȘTI, conform 

Extrasului de Carte Funciară nr. 103873/ 21.09.2016: 

- drept de proprietate, fuziune prin absorbție în condițiile L31/1990, înch. 

71582/2008 cf, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1 

- drept de proprietate, înch. 13357/2009 cf, dobândit prin COnstruire, cota actuală 

1/1 

Este notat contract de închiriere între SC NORTH REOF ERP SRL ȘI SC MOBILA 

COMPANY SRL București; este notat contract de închiriere între SC NORTH REOF ERP SRL 

și SC MINIBLU SRL București; este notat contract de subînchiriere între SC ALTEX IMPEX 

SRL și RAIFFESISEN BANK SA; este notat contract de închiriere între SC BEL ROM SRL și 

SC P.V.N. ROMANIA SRL, REAL HYPERMARKET ROMANIA SRL; este notat radierea 

contractului de închiriere închieat între SC NRE SIBIU SHOPPING CITY SRL BUCURESTI și 

SC ALTEX IMPEX SRL. 
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În extrasul de carte funciară sunt notate următoarele sarcini: este intabulat drept 

folosință în fav. FDEE „ Electica Distibutie Transilvania Sud” SA Brasov – sucursala de 

distribuție a energiei electrice Sibiu; drept de uz posturi trafo 20/0,4 KV din anvelopa 

Real, Mobila, Showroom, Media Galaxy, Shopping Mall; este notat închirierea spațiului 

magazin Anchor B; este notat contract închiriere între SC NRE SIBIU SHOPPING CITY SRL 

BUCURESTI, SC BEL ROM TREI SRL și SC ROUMASPORT SRL; este notat contract de 

închiriere între SC NRE SIBIU SHOPPING CITY SRL BUCURESTI și SC COMISION TRADE 

SRL; este notat contract de închiriere între SC NRE SIBIU SHOPPING CITY SCRL SI SC 

INTERTOY ZONE SRL BUCURESTI; este notat contract de închiriere între SC NRE SIBIU 

SHOPPING CITY SRL și C&A Moda Retail SRL București; este notat contract de închiriere 

între SC NRE SIBIU SHOPPING CITY SRL și SC INTERTOY ZONE SRL București; este notat 

actul adițional la contract de închirere încheiat între NRE SIBIU SHOPPING CITY și SC 

INTERTOY ZONE SHOPPING CITY SRL; este notat actul adițional la contract de închiriere 

încheiat între SC NRE SIBIU SHOPPING CITY SRL și C&A Moada Retail SRL București; este 

notat contract de închiriere între H&M HENNES & MAURITZ SRL și NRE SHOPPING CITY 

SRL. 

 

Pe terenul identificat cu nr. cadastral 103870 proprietate S.C. BELROM TREI 

S.R.Lse află următoarele construcții: 

- C1, nr. cad.  103870-C1, Complex comercial Carrefour și Galerie Comercială 

având ca destinație construcții administrative și social culturale, cu o suprafață de 17 

305mp conform actelor și 17 305mp conform măsurătorilor - cnf Extras CF 103870; 

- C2, nr. cad.  103870-C2, Complex comercial și servicii, Mobexpert, parcări 

exterioare, drumuri incintă, acceas din Șos. Sibiului până la B-dul M. Vieazu având ca 

destinație construcții administrative și social culturale, cu o suprafață de 5 516mp conform 

actelor și 4 714mp conform măsurătorilor - cnf Extras CF 103873; 

- C3, nr. cad.  103870-C3, Clădire Alimentație Publică - Fast Food - având ca 

destinație construcții administrative și social culturale, cu o suprafață de 497mp conform 

actelor și 497mp conform măsurătorilor - cnf Extras CF 103873. 

 

Pentru numerele cadastrale 108124, 106678, 108126, se vor reglementa condițiile 

de construire conform legilor în vigoare. 

 

Categoria de folosinţă a terenurilor 

 

Terenurile sunt înscrise în categoria de folosinţă „curţi construcţii”, în intravilan și 

sunt ocupate parțial de corpuri de clădire cu funcţiuni predominant de servicii și comerț.  
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Imaginea 2  Vedere aeriană - existent 

 
Sursa: GoogleMaps 

 

1.2. OBIECTUL PUZ 

 

Solicitări ale temei program 

Pe terenul delimitat în planurile anexate ce a generat documentația ( proprietatea 

S.C. NRE SIBIU SHOPPING CITY S.R.L.), prin prezentul P.U.Z. se propune stabilirea 

condiţiilor de REMODELARE A CENTRULUI COMERCIAL SHOPPING CITY SIBIU 

ȘI EXTINDERE ÎNĂLȚIME MAXIMĂ 30M. Pentru celelalte terenuri, se vor stabili 

condiții asemănătoare de construire, pe baza situației din teren (a se vedea planul de 

Reglementări Urbanistice, parte componentă a prezentului P.U.Z.). 

 

În vederea stabilirii condițiilor de construire care să corespundă intențiilor temei 

program, Primaria Comunei Șelimbăr a solicitat inițiatorului, prin Certificatul de 

Urbanism nr. 607/21.10.2016, realizarea unui PUZ, în baza Avizului de Inițiere 

nr. 1826 din 20.01.2017 în conformitate cu normativele și legislația în vigoare. 

 

• Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona 

studiată 

Legea nr. 50 / 1991, Ordinul MLPAT nr. 91 / 1991 si Legea nr. 350/2001( 

modificată și completată) constituie cadrul legislativ pentru elaborarea documentațiilor de 

urbanism și de amenajare a teritoriului, în baza cărora se pot autoriza construcțiile 

propuse prin acest P.U.Z., care urmează să fie supus avizării și aprobării Consiliului Local 

al Comunei Șelimbăr/ Consiliului Judeșean Sibiu. 



Sediu: Bucureşti Sector 2 Şos. Iancului nr. 132 bl. 121A sc. A et. 2 ap. 6 

Punct de lucru: Bucureşti Sector 4 Bd. Mărășești nr.21-23, et.1 

www.360.com.ro | tel/fax: +40 372 254 763 | mobil: +40 720 160 000 | +40 722 360 462 

 

Plan Urbanistic Zonal - Memoriu General 
REMODELAREA CENTRULUI COMERCIAL SHOPPING CITY SIBIU ȘI EXTINDERE ÎNĂLȚIME MAXIMĂ 

30M ÎN ȘOSEAUA SIBIULUI NR.5, COMUNA ȘELIMBĂR, JUD.SIBIU 

 

Pag. 8/30 

 

Prezenta documentație are ca scop elaborarea unor reglementări integrate care să 

orienteze dezvoltarea urbanistică a zonei și trasarea corespunzatoare a căilor de circulație 

adiacente (artera ocolitoare a Mun. Sibiu, propusă prin P.U.G. Sibiu). 

În zona studiată, sunt în curs de desfașurare operațiuni urbanistice, în care sunt 

implicați în special investitori privați. Conform documentațiilor de urbanism aprobate și a 

celor aflate în curs de elaborare, se preconizează o dezvoltare accelerată a zonei, prin 

realizarea de investiții imobiliare publice și private. 

 

1.3. SURSE DOCUMENTARE 

 

În cadrul studiului au fost evaluate documentațiile de urbanism valabile în perimetrul 

de studiu; au fost luate în considerare și documentații de urbanism elaborate pentru 

Municipiul Sibiu, ce vor avea impact asupra dezvoltării locale și se vor propune soluții pentru 

corelarea, amendarea locală sau actualizarea în întregime sau parțial, a reglementărilor 

existente. 

 

Lista studiilor și documentațiilor avizate/aprobate anterior P.U.Z.: 

 

- Plan Urbanistic Zonal "Amplasare complex comercial DN1, Km305", aprobat 

prin HCL ComunaȘelimbăr nr. 121/15.11.2005 

- Plan Urbanistic Zonal "Extindere complex comercial DN1", aprobat prin HCL 

Comuna Șelimbăr nr. 8/25.01.2008 

- Plan Urbansitic General Municipiul Sibiu, aprobat prin HCL Municipiul Sibiu nr. 

165/28.04.2011 

 

Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.Z. 

 

În cadrul procesului de întocmire a documentatiei P.U.Z., s-au considerat necesare 

o serie de studii de fundamentare, care să asigure o bază de plecare pentru propunerile 

din cadrul PUZ-ului. 

Astfel sunt în curs de elaborare: 

- Actualizare topografică a imobilului și a zonei adiacente; 

- Studiu Geotehnic. 

 

Legislaţie aplicabilă: 

 Codul civil; 

   Legea  nr.350/2001  privind  amenajarea  teritoriului  şi  urbanismul,  cu  

modificările  și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 republicată în anul 2002 pentru 

aprobarea Regulamentului General de Urbanism; 
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   Legea  nr.  50/1991  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  privind  

autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor; 

 Legea nr. 18/1991 cu modificările şi completările ulterioare, a fondului funciar,; 

 Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor; 

 Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică ; 

 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale; 

 Legea nr. 7/1996 cadastrului imobiliar şi publicităţii imobiliare; 

   Legea  nr.  10/1995  privind  calitatea  în  construcţii,  cu  modificările  şi  

completările ulterioare; 

 Legea  nr.  137/1995  privind  protecţia  mediului,  cu  modificările  şi  

completările ulterioare; 

 Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor; 

 Legea nr. 107/1996 a apelor; 

 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

 Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunii; 

 Legea nr. 5/2000 privind zonele protejate; 

 O.G. nr. 60/2000 privind achiziţiile publice; 

 Ordonanța nr. 07/02.02.2011 ( publicată în MO nr. 111/11.02.2011) 

     Ordinul nr. 2701/2010  privind  metodologia  de  implicare  a  publicului  în  

procesul  de elaborare sau revizuire a documentațiilor de urbanism și de amenajarea 

teritoriului. 

 

 

 

CAPITOLUL 2:                                                                                                            

 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII                                                                                  

 

2.1.  Evoluția zonei 

Comuna Șelimbăr este o comună cu un trecut istoric bogat, poziția ei în apropiere 

de Sibiu (Hermannstadt) determinând-o să aibă, de multe ori, un rol de seamă în 

diferitele evenimente din istoria Transilvaniei, cel mai vestit reper istoric fiind, cu 

siguranță, Bătălia de la Șelimbăr purtată de Mihai Viteazul.  

Legătura dintre Sibiu și Șelimbăr a devenit foarte dinamică în ultimii ani, prin 

dezvoltarea pe teritoriul comunei și la periferia orașului a unor mari centre comerciale, 

industriale și de servicii cu putere de atracție pentru întregul oraș - în zona de sud, în 

Șelimbăr acestea sunt: Carrefour, Real, Media Galaxy, Promenada, BauMax, KFC, 

Mobexpert, Flanco, Hervis, Penny.  
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Multiplicarea acestui gen de ofertă în lungul principalei șosele de acces a dus la 

transformări importante ale structurii urbane de la periferie, atât ca imagine cât și ca 

profil economic. Zona în care se află amplasat în comuna Șelimbăr centrul comercial 

reprezintă, pentru Sibiu dar și pentru comună, atât un punct de atracție general cât și 

temporar-specializat. 

 
        

                                                                     Sursa: Memoriu General P.U.G. Sibiu, aprobat 2011 
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Conform documentațiilor de urbanism aprobate și a celor aflate în curs de 

elaborare, se preconizează o dezvoltare accelerată a zonei, prin realizarea de investiții 

imobiliare ample. 

 Lucrarea cuprinde documentația premergatoare elaborării proiectului de investiție 

pentru extinderea zonei comerciale, reconfigurarea volumetrică a unei zone în tendință 

de dezvoltare prin crearea accentelor verticale precum și dotarea cu infrastructura de 

rețele edilitare aferente funcțiunii propuse. Avand în vedere specificul acestei zone, se 

propun reglementări pentru extinderea zonei comerciale și de servicii, respectiv 

remodelarea centrului comercial prin realizarea unui accent de înălțime (zona cinema) 

precum și extinderea parterului pentru reconfigurarea volumetrică, asigurarea parcărilor, 

a împrejmuirii, spațiile verzi și signialistica aferentă etc. 

Aceste intervenții corespund necesităților actuale, cu un areal într-o evoluție 

continuă, cu funcțiuni specifice unei zone mixte cu o funcțiune preponderentă de  

comerț și servicii precum și de locuire. Necesitatea și oportunitatea acestor t i p u r i  d e  

investiții a fost confirmată prin avize similare obținute de investitori în cadrul 

procesului de elaborare a unui P.U.Z., pe amplasamente similare din zonă. 

 

2.2.  Încadrarea în localitate 

 

Terenul este situat în partea de nord-vest a comunei Șelimbăr, adiacent Șoselei 

Sibiului, în aproprierea intrării în mun. Sibiu, Jud. Sibiu.  

 

Imaginea 3   Imagine situaţie existentă 

 

 
Sursa: GoogleMaps 
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2.3.  Elemente ale cadrului natural 

 

Teritoriul aparţine zonei de climat temperat-continental, cu influențe oceanice. 

Principalele elemente climatice care caracterizează zona sunt următoarele: 

- Temperatura medie multianuală: 8,9C cu o amplitudine medie de 23C, cu valori 

medii a lunii celei mai reci - ianuarie, de -4,4C și a lunii celei mai calde - iulie, de 19,5C; 

- Cantitatea medie anuală a precipitațiilor: 649 mm/an; 

- Maxima absolută în 24 de ore produsă în ultimii 20 de ani este de 70,4 l/m2 

produsă la data de 18.6.1998; 

- Durata medie posibilă cu îngheț este de 184 de zile pe an, cu atingerea unei 

valori extreme de 210 zile de îngheț în iarna 1991-1992; 

- Frecvența mare a calmului atmosferic - 60% din an. 

 

2.4.  Circulația 

 

ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE - SISTEMUL PUBLIC DE TRANSPORT: 

ASPECTE CRITICE 

Traseul de transport public din Sibiu s-a dezvoltat în principal pe arterele importante 

ale orașului. Pentru a face față nevoilor locuitorilor, între centrul comercial amplasat în 

comuna Șelimbăr și Sibiu există linii de transport public în comun. Autobuzul 15 are două 

stații în zona centrului comercial, și face legătura între Valea Aurie - Shopping City - Gară. 

Pe terenul ce a generat documentația este amenajată o stație de autobuz, adiacent Șoselei 

Sibiului.  

 
Schema transportului în comun din zonă - Sursa: www. http://harti.tramclub.org/sibiu-nov09.pdf 
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ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE - CIRCULAȚIA RUTIERĂ ȘI PIETONALĂ: 

ASPECTE CRITICE  

 Terenul este amplasat într-o zonă bogat irigată de transportul rutier dar slab 

deservită pentru acces pietonal. 

Terenul studiat are acces direct din: 

-Șoseaua Sibiului, acesta având un profil curent de 18,00m (cnf. ridicare 

topografică) cu un carosabil cu câte două benzi pe sens și trotuare amenajate parțial 

pe ambele sensuri; 

În vecinătatea complexului comercial au fost amenajate două sensuri giratorii, 

unul dintre acestea aflându-se parțial pe proprietatea în cauză, cu rol de gestionare și 

fluidizare a traficului. Profilul Șoselei Sibiului (cu 4 benzi de circulație) ajută foarte mult 

traficul rutier din zonă la momentul actual, dar existența/ lățimea trotuarelor implică 

neajunsuri pentru traficul pietonal.  

În ceea ce privește străzile din zonă, se poate observa cu ușurință ca nu sunt 

probleme majore la nivelul tramei stradale, existând conexiune între Strada Doctor Ion 

Rațiu, Strada Mihai Viteazul și Șoseaua Sibiului.  

Pe parcelă sunt amenajate accese pietonale ce fac legătura între stațiile de 

autobuz și accesele în magazine, precum și parcări auto dimensionate și semnalizate 

corespunzător. Marcajele rutiere precum și elementele de signalistică contribuie la 

gestionarea traficului implicat de vizitatori. 

Prin P.U.G. Municipiul Sibiu aprobat în 2011 este prevăzută realizarea unei artere 

ocolitoare a orașului la limita de sud a terenului (arteră ocolitoare - DN1 Calea Cisnădiei 

- Calea Dumbrăvii). Drumul propus are o ampriză totală de 18,00m și necesită corelare 

cu dezvoltarea locală a comunei. 

 

Imaginea 4   Profilul Șoselei Sibiului 

 

 
Sursa: GoogleMaps 
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2.5.  Ocuparea terenurilor 

 

Teritoriul în proprietatea S.C. NRE SIBIU SHOPPING CITY S.R.L este delimitat de 

strada publică Șoseaua Sibiului pe latura de SE și de terenuri neconstruite/ parțial 

neconstruite pe celelalte laturi.  

Pe terenul proprietate S.C. NRE SIBIU SHOPPING CITY S.R.L. există două 

construcții având destinație de centru comercial, identificate conform Extrasului de 

Carte Funciară nr.103873/ 21.09.2016 a comunei Șelimbăr astfel: 

- C1, nr. cad.  103873, Complex comercial „European Retail Park” Sibiu, având ca 

destinație construcții administrative și social culturale, cu o suprafață de 54328mp 

conform actelor și 54335mp conform măsurătorilor, regim de înălțime parter înalt; 

- C2, nr. cad.  103873, Corp cladire compusa din: Hervis, Deichmann, NYER, 

Takko, având ca destinație construcții administrative și social culturale, cu o suprafață de 

3790mp conform actelor și 3792mp conform măsurătorilor, regim de înălțime parter înalt. 

Pe teren există o stație de distribuție GPL care prezintă și o rază de  siguranță 

de 50m față de construcțiile învecinate conform NP 037-99 ( a se vedea pe planul de 

Reglementări Urbanistice). 

Principalele domenii în care s-au realizat investiții în zona studiată sunt: 

construcții civile, benzinărie, comerț și servicii. Ponderea cea mai mare este deținută de 

investițiile realizate de agenții economici din sectorul privat. Faptul că un volum destul de 

important al investițiilor s-a realizat în sectorul privat, atestă clar crearea unui cadru 

economic propice, care are în vedere stimularea activității societăților comerciale, cu efecte 

importante în ceea ce privește dezvoltarea economică a zonei de SE a municipiului Sibiu. 

 

2.6.  Echiparea edilitară 

 

Amplasamentul este racordat la reţelele de utilităţi, alimentare cu apă, canalizare, 

energie electrică şi termică, gaze naturale. 

a. Modul de asigurare şi distribuţie al apei potabile 

Amplasamentul este conectat la reţeaua existentă de utilităţi prin urmare 

alimentarea cu apă rece se asigură prin racordarea la utilităţile urbane din zona de apă 

existentă. La intarea în clădire este montat un apometru general, conform avizului regiei 

locale de distribuţie.  

b. Modul de asigurare al apei calde curente 

Prepararea apei calde menajere din incintă este realizată local prin boilere. 

Grupurile sanitare sunt finisate cu gresie ceramică porţelanată antiderapantă şi faianţă, 

dotate cu obiecte sanitare şi armături corespunzătoare unui standard ridicat. 

c. Colectarea şi îndepărtarea apelor uzate 

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate prin 

absorbţie forţată către rezervorul de ape uzate menajere. Din bazinul de retenţie al apelor 
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menajere uzate apa este pompată printr-o staţie de pompare pentru ape menajere în 

rețeaua existentă. 

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperişul 

clădirii sunt  evacuate în reţeaua de canalizare. 

Acoperişul clădirii este prevăzut cu pante de curgere către receptorii de apă 

meteorică. 

Reţeaua de canalizare pluvială internă este separată de reţeaua de canalizare a 

apelor uzate menajere internă. 

d. Alimentarea cu energie termică   

Încălzirea spaţiilor închise este asigurată prin termoventilaţie iar căldura propriu 

zisă este produsă printr-o centrală termică proprie, care va funcţioneaza cu gaze naturale. 

e. Alimentarea cu energie electrică 

Alimentarea cu energie electrică este  asigurată de la rețeaua stradală. 

f. Evacuarea rezidurilor menajere solide  

Depozitarea gunoiului menajer se face în spațiile special amenajate existente în 

cadrul complexului. 

g. Protectia aerului 

Coşul de fum de la centrala termică este dimensionat corespunzător, realizat din 

metal, cu pereţi dubli, termoizolaţi. Coşul de fum se ridica 1,50 m deasupra aticului, astfel 

încât să se asigure dispersia corespunzătoare a fumului. 

 

2.7.  Probleme de mediu 

 

Conform Ordinului comun al MAPPM (nr. 214/RT/1999) - MLPAT (nr. 

16/NN/1999) şi a ghidului său de aplicare, problemele de mediu se tratează separat, în 

cadrul unor Analize de evaluare a impactului asupra mediului. 

 

2.8.  Opțiuni ale populației 

 

 Barometrul opiniei publice este instrumentul prin care se măsoară reactivitatea 

populației la problemele cu care se confruntă aceasta la un moment dat. Înaintea inițierii 

PUZ-ului “Remodelare a Centrului Comercial Shopping City Sibiu și Extindere 

Înălțime Maximă 30m în Șoseaua Sibiului Nr.5, Comuna Șelimbăr, Jud.Sibiu” s-

a aprobat „Metodologia de infromare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism”. Această metodologie a 

impus autorităților responsabile cu aprobarea planului (C.L. Șelimbăr/ C.G. Sibiu) dar și 

inițiatorului planului (în cazul nostru proprietarii terenulurilor SC NRE SHOPPING CITY 

SRL) diverse obligații în 4 etape de consultare: 

1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare- ANUNT DE INTENTIE; 

2. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor; 
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3. Implicarea publicului în etapa avizării P.U.Z; 

4. Implicarea publicului în etapa implementarii P.U.Z. 

În cadrul întocmirii PUZ-ului se va respecta Ordinul nr. 2701/2010. 

 

 

CAPITOLUL 3:                                                                                                              

 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ                                                             

 

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 

 

În faza preliminară realizării PUZ-ului și a Studiului de Inițiere au fost realizate 

studii de fundamentare  (actualizare topografică, studiu de trafic, studiu rețele edilitare 

etc.) ale căror concluzii au condiționat organizarea urbanistică ulterioară a proiectului. 

În abordarea sistematică a analizei teritoriului, în scopul valorificării potențialului 

terenului studiat, s-au avut în vedere: 

- poziția în teritoriul și față de comuna Șelimbăr și orașul Sibiu; 

- raportul cu sistemele de circulație majore ale orașului; 

- necesitătile funcționale ale zonei și orașului; 

- definirea măsurilor de corectare ale zonei, pentru realizarea noilor soluții de 

urbanism 

propuse, odata cu menţinerea elementelor favorizante;  

- asigurarea unor condiții superioare de viață și de standard funcțional superior, 

atât 

pentru viitorii locuitori ai acestei zone, cât și pentru lucrătorii actuali ai zonei; 

 

3.2.  Prevederi ale PUZ-urilor aprobate 

 

Se corelează  prevederi ale  Planului Urbansitic General Municipiul Sibiu, aprobat 

prin HCL Municipiul Sibiu nr. 165/28.04.2011 și părţi ale reglementărilor din P.U.Z.-urile 

"Amplasare complex comercial DN1, Km305", aprobat prin HCL Comuna Șelimbăr nr. 

121/15.11.2005 și "Extindere complex comercial DN1", aprobat prin HCL Comuna Șelimbăr nr. 

8/25.01.2008, dar se vor face și corelări cu situația actuală, în care noile dezvoltări 

imobiliare cât și din cele viitoare vor influența această  expansiune a căilor de comunicație 

cu vecinătatea. 

Planul  Urbanistic  General  al  Municipiului  Sibiu  și  toate  Studiile, PUZ-urile 

aprobate în zonă, trasează/stabilesc o serie de reglementări/prevederi generale  pentru 

această zonă, după cum urmează: 
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 Reglementări conform prevederilor P.U.Z. 

 

 Conform P.U.Z. aprobat cu HCL nr. 121/15.11.2005, terenul face parte din 

categoria de folosință curți-construcții, fiind încadrat din punct de verede funcțional în zona de 

servicii și comerț. În urma aprobării documentației a fost realizat centrul comercial Shopping 

City Sibiu, având ca indicatori urbanistici propuși: 

POT=50% 

CUT=0.5 

Conform P.U.Z. aprobat cu HCL nr. 8/25.01.2008, se propune extinderea  zonei 

de servicii și comerț și implicit extinderea centrului comercial conform următorilor indicatori 

urbanistici propuși: 

POT=40% 

CUT=0.43 

 

Efecte: 

Având în vedere tendințele de dezvoltare ale zonei, se observă necesitatea 

elaborării unui nou Studiu de Inițiere, pentru remodelarea și extinderea corpului de clădire 

C1, având înălțime maximă propusă de 30m în zona de cinema nou propusă.  

 

3.3. Valorificarea cadrului natural 

 

În cadrul zonei studiate cuprinse în acest P.U.Z nu sunt elemente valorose 

semnificative ale cadrului natural local.  

Se vor exploata posibilitățile de valorificare ale cadrului natural prin încurajarea 

realizării plantațiilor de aliniament, a amenajărilor de spații care sa îngrădească spațiile verzi 

astfel încât să fie protejate, orientate către nevoile cetățenilor din zonă. Astfel vor fi 

prevăzute spaţii verzi şi plantate, cu rol decorativ şi de agrement, în exteriorul clădirii sau 

în curţi interioare pe o suprafață reprezentând minim 5% din suprafaţa totală a terenului. 

Platformele destinate parcării autovehiculelor, nou amenajate în interiorul parcelei, 

se vor realiza din dale înierbate și vor avea în mod obligatoriu plantați 1 arbore la fiecare 

4 locuri de parcare, indiferent de funcţiunea deservită, pentru zonele noi de parcaje 

propuse, dacă este cazul. 

 

3.4. Modernizarea circulației 

 

Se modernizează circulația conform documentațiilor întocmite pentru această zonă, 

pentru a putea realiza conexiuni atât la nivel auto, cât și pietonal, dar și în ceea ce 

privește transportul public. 
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Accesul auto și cel pietonal pe teren se realizează din Șoseaua Sibiului (un acces 

pentru autovehicule ușoare și unul pentru tiruri și aprovizionare), conform planșelor 

anexate. 

Aprovizionarea se realizează din Șoseaua Sibiului prin intermediul unui acces 

secundar. Se recomandă aplicarea unor măsuri de siguranță precum dispunerea unui 

semafor și aplicarea unor oglinzi suplimentare pentru accesul autovehiculelor de mare 

tonaj si aprovizionare. De asemenea, aprovizionarea ar trebui sa se realizeze dimineața 

sau pe tipul nopții. 

Accesele principale în clădire se realizează de pe latura de N a ansamblului. 

Acestea vor fi reconfigurate prin realizarea unor elemente arhitecturale. 

Parcarea autovehiculelor se va realiza în principal în incintă, la nivelul solului, 

respectându-se prevederile Regulamentului General de Urbanism. Deasemenea, este 

prevăzută amenajarea unei parcări pe clădire, accesibilă prin intermediul unei rampe 

auto.  

Totalul locurilor de parcare este de 1589, din care 4% conform NP 051-2012 

(Revizuire NP 051/2000), respectiv 64 dintre acestea sunt locuri de parcare destinate 

persoanelor cu dizabilitati, și sunt propuse a fi pozitionate in proximitatea intrarilor, 

conform planului de situatie anexat documentatiei. 

Organizarea de santier se va rezolva in limitele terenului studiat. 

 

3.5. Zonificarea funcțională 

 

Elemente de concept 

Conform  temei  program  a  beneficiarului  pe  teren  urmează  a  se 

REMODELA CENTRUL COMERCIAL SHOPPING CITY SIBIU ȘI EXTINDE 

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ LA 30M, REALIZAREA DE PARCĂRI SUPRATERANE, 

AMENAJAREA INCINTEI CU SPAŢII VERZI PLANTATE, ALEI CAROSABILE ŞI 

PIETONALE, ÎMPREJMUIREA TERENULUI, AMPLASARE SEMNALE PUBLICIARE, 

AMPLASARE POST TRAFO, BRANȘARE LA UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE 

ŞANTIER ŞI AMENAJARE ACCESE, cu următorii indicatori propuși:  

Pentru terenul ce a generat documentația: 

• Suprafaţa U.T.R. 1: 124073 mp (cnf. extras CF) 

• H max: 30,00m  

• P.O.T. max. = 55%  

• C.U.T. max. = 0,6 mp. ADC / mp. teren 
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Pentru terenul n.c. 103870 - centru comercial: 

• Suprafaţa U.T.R. 2: 66108 mp (cnf. extras CF) 

• H max: 15,00m, cu exceptia semnalelor publicitare, care pot atinge inaltimi maxime de 

30m, conform legislatiei in vigoare 

• P.O.T. max. = 40%  

• C.U.T. max. = 0,4 mp. ADC / mp. teren 

 

Pentru terenuri aflate la N de centrul comercial, reglementate conform A.I. 

1826/20.01.2017: 

• Suprafaţa U.T.R. 3: 8379 mp (cnf. Ridicare topografică) 

• H max: S+P+4E+5Er 

• P.O.T. max. = 50%  

• C.U.T. max. = 2,4 mp. ADC / mp. teren 

Schemă propunere 
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BILANȚUL SUPRAFEȚELOR PT. TEREN CE A GENERAT P.U.Z. - U.T.R.1 

  

Situație existentă Situație propusă 

mp. % mp. % 

Servicii și comerț 54999 44.3% 65832 53.1% 

Spațiu verde 8648 7.0% 9608 7.7% 

Spațiu verde posibil afectat de realizare acces 
secundar 

0 0.0% 374 0.3% 

Teren neamenajat în incintă 2109 1.7% 0 0.0% 

Circulații pietonale 5674 4.6% 3798 3.1% 

Circulații carosabile 31372 25.3% 23792 19.2% 

Parcaje 13339 10.8% 9609 7.7% 

Stație distribuție GPL 166 0.1% 166 0.1% 

Depozitare exterioară 3936 3.2% 7064 5.7% 

Suprafete betonate 3830 3.1% 3830 3.1% 

Total 124073 100% 124073 100 
*POT rezultat în urma realizării extinderii propuse este de 53,1%, restul terenului până la POTmax=55% putând fi 

ocupat de echipamente edilitare, post trafo etc. 

BILANȚUL SUPRAFEȚELOR  - U.T.R.2 

  

Situație existentă Situație propusă 

mp. % mp. % 

Servicii și comerț 23318 35.3% 23318 35.3% 

Spațiu verde 5851 8.9% 6406 9.7% 

Teren neamenajat în incintă 555 0.8% 0 0.0% 

Circulații pietonale 2445 3.7% 2445 3.7% 

Circulații carosabile 20127 30.4% 20127 30.4% 

Parcaje 8852 13.4% 8852 13.4% 

Depozitare exterioară 3356 5.1% 3356 5.1% 

Suprafete betonate 1604 2.4% 1604 2.4% 

Total 66108 100.0% 66108 100.0% 

BILANȚUL SUPRAFEȚELOR  - U.T.R.3 

  

Situație existentă Situație propusă 

mp. % mp. % 

Servicii, comerț și locuire 5144 68.2% 5013 66.5% 

Spațiu verde - posibilă extindere str. Doamna 
Stanca 

2393 31.8% 2356 31.3% 

Teren cedat pentru realizare acces secundar 0 0.0% 168 2.2% 

Total 7537 100% 7537 100.0% 

 

Se propune remodelarea si extinderea pentru corpul existent nr. cad 103873 – C1 

care consta în: 

-recompartimentare spatii existente;  

-demolare parte construcție având statut incert 

-reamenajare galerie comerciala existenta; 

-extindere centru comercial conform zonelor marcate in plan; 
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-reamenajare accese publice; 

-amenajare rampă de acces auto pentru parcare; 

-amenajare parcare auto pe clădire; 

-în zona de interventie, compartimentarile interioare se vor realiza cu pereti din 

gips-carton pe structura metalica sau pereti din zidarie de caramidă.  

 

Prin documentația prezentă se analizează posibilitatea extinderii corpului C1 

prin crearea de noi spații comerciale, terasă, spații tehnice etc. și un spașiu destinat 

cinematografului, la etaj. Înălțimea existentă a construcției C1 este de Parter înalt, 

15m, iar prin propunerea de extindere și supraetajare se prevede atingerea unei 

înălțimi maxime de 30m în zona de cinema.  

 

Retragerile minime propuse ale edificabilului sunt reprezentate in plansele de 

Reglementari Urbanistice din cadrul Planului Urbanistic Zonal.  

 

Denumirea obiectivului este SHOPPING CITY SIBIU si va pastra ca functiune 

principala comertul care se va dezvolta la parter si etaj. 

 

3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare 

 

Soluția propusă va respecta legislația în vigoare și avizele operatorilor de rețele 

edilitare publice din Șelimbăr la elaborarea P.U.Z.-ului. 

 

3.7. Protecția mediului 

 

Sursele de poluare zonală sunt reprezentate, în special, prin produși de ardere a 

carburanților în motoarele autovehiculelor (surse mobile trafic rutier) - (oxizi sulf, oxizi 

azot, monoxid  carbon,  pulberi  în  suspensie,  aldehide,  hidrocarburi  volatile,  plumb).   

Sursele de poluare prezente pe periaoda realizării investiției vor fi gestionate 

conform legislației în vigoare. 

Deșeurile rezultate, atât din activităţi de construire cât și ca urmare a funcționării 

viitoarelor construcții, vor fi preselectate și depozitate în containere închise și vor fi 

evacuate periodic, prin contract cu o societate de salubritate. 

 

SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA 

ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU 

 

1. Protectia calităţii apelor: 

Pe timpul execuției: 

Pe timpul execuției se urmărește minimizarea consumului de apă prin utilizarea 
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rațională a apei, cât și decantarea apelor uzate în rețeaua publică fără poluanți. 

Pe timpul transportului pământului din excavații nu va curge noroi sau apa cu 

impurități din sol, astfel încât să nu colmateze gurile de scurgere ale domeniului public. 

Sursele de poluare pot fi numai în situații accidentale fisurarea canalizării și 

infiltrarea suspensiilor din sol, deversarea substanțelor chimice interzise din neglijența 

personalului necalificat. Astfel se va instrui tot personalul lucrător, cu normele și legislația 

în vigoare dar și cei care lucrează sub-anteprenor. 

Pe timpul funcționării: 

Așa cum a fost prezentata la capitolul Utilități evacuarea apelor uzate se face prin 

intermediul căminului de racord la rețeaua publică stradală, prin pompare. 

Pentru parcaje, apele pluviale impurificate accidental, se vor preepura prin cele 

două separatoare de hidrocarburi existente. 

 Toate apele deversate în rețeaua publică de canalizare vor respecta normele 

prevazute în NTPA002 – 2002. 

 

2. Protecţia aerului: 

Pe timpul execuției: 

Pe timpul de execuție se urmărește ca disconfortul creat în timpul săpăturii, din 

degajarea prafului, să se reducă prin stropiri succesive cu apa a stratelor de sol excavat. 

Pe timpul transportului pământului din excavații se va acoperi camionul cu o 

prelată, pentru diminuarea antrenării particulelor de praf. 

Sursele de poluare pot fi la interior, numai dacă nu se folosesc vopseluri pe baza 

de apă, dar și din sudura părților metalice. Pentru care se propune achiziționarea 

vopselurilor pe baza de apă în proporția cea mai mare, minimizarea degajării compușilor 

organici volatili, achiziționarea părților constructive vopsite deja. 

Pe timpul funcționării: 

Sursa de poluare a aerului este centrala termică. 

 Se vor respecta limitele admisibile din legislația în vigoare Ord. 462/1993. 

 

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 

Pe timpul executiei: 

Sursele de poluare fonica sunt in timpul sapaturii, cat si executie satlpi si grinzi din 

beton – armat, dupa care cladirea se inchide cu pereti la exterior si sunetul se 

minimizeaza considerabil. 

Se propune respectarea in executie a regulamentului intern: 

-Respectarea programului de functionare. 

-Minimizarea zgomotului produs de utilaje prin functionarea rationala, nu se 

permite stationarea sI motorul pornit 

Sursa de poluare a aerului prin zgomot puternic poate fi accidentala, prin scapare, 

ciocnire, spargere a elementelor de constructii, se va incerca eliminarea prin instruire 
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personalului angajat si subcontractorilor. 

Pe timpul functionarii: 

Sursa de poluare a aerului prin zgomot este facuta de instalatia de ventilatie, 

ventilatoare de  introducerea / evacuare a aerului si instalatia de climatizare, care sunt 

montate pe acoperis. 

Se vor respecta limitele admisibile din legislatia in viguare STAS 10009/1988, 

STAS 6156/1986. 

 

4. Protecţia împotriva radiaţiilor: 

Nu este cazul. 

 

5. Protecţia solului şi a subsolului: 

Pe timpul executiei: 

Pentru protectia solului si a apei, in organizarea de santier se vor efectua 

urmatoarele 

lucrari / masuri   de protectie : 

- imprejmuire cu gard a incintei organizarii de santier; delimitarea fizica se va face 

astfel cu exactitate  pentru a nu produce distrugeri  inutile de teren; 

- alimentarea cu carburanti,  repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a 

utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societati specializate si autorizate; 

- se vor evita pierderile de carburanti sau Iubrifianti la stationarea  utilajelor; 

astfel ca, toate utilajele folosite vor fi atent verificate zilnic; 

- organizarea de santier va dispune de toalete ecologice, iar constructorul  va avea 

in vedere intretinerea toaletelor ecologice, prin contract cu o firma autorizata; 

- Ia parasirea incintei organizarilor  de santier, rotile autovehiculelor  se vor curata 

pe rampa spalare auto; 

- constructorul va trebui sa respecte conditiile de mediu si de executie a lucrarilor  

impuse prin caietul de sarcini pentru realizarea lucrarilor. 

Prevenirea oricarei poluari acidentale prin instruiri periodice si fizic prin utilizarea 

materialului absorbant ori de cate ori este nevoie. 

Pe timpul functionarii: 

Centrul comercial nu poate impacta solul si subsolul decat accidental prin: 

• Poluare spatiu verde de catre persoane rau intetinate cu deseuri solide sau 

lichide 

• Fisurarea retelei de canalizare prost executata 

Daca, vor aparea astfel de accidente se vor remedia, iar prejudiciul va fi suportat 

conform legii. 

Se va respecta legislatia privind poluarea mediului Ord. 756/1997. 

 

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 
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Obiectivul nu va afecta ecosistemele terestre si acvatice, in executie si nici in 

functionare. 

 

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 

Obiectivul nu va afecta alte obiective de interes public, zona de locuit, zona de 

agrement si culturala, pentru ca se vor lua toate masurile de diminuare a surselor de 

poluare. 

Sursa de poluare fata de zonele invecinate este atmosferic, inclusiv zgomot. 

 

Distantele fata de cladirile invecinate:  

Nord :  Propietate privata Toyota Sibiu - aproximativ 31,7 m fata de 

imprejmuire mall (existent – se mentine); 

Sud- Est : Propietate privata nr. cadastral 102198- aproximativ 79,4 m fata de 

imprejmuire mall (existent – se mentine); 

Vest : Proprietate privata nr. cadastral 103870 – alipita – se mentine; 

Est : Propietate privata Lukoil – aproximativ  44,6 m fata de imprejmuire 

mall.(existent- se mentine). 

 

Masuri propuse pentru diminuarea disconfortului pe timpul santierului: 

-Nu se va depasi programul de lucru avizat de catre Primaria Selimbar; 

-In etapa de constructie ce presupune saparea pana la cota de fundare se va 

stropii cu apa cu regularitate pentru diminuarea pulberilor (praf) rezultate in urma 

excavatiei, a traficului intern; 

-Se protejeaza cu panouri opace cu rolul fonoabsorbant limita incintei, daca este 

cazul; 

Se considera cu dupa executia cladirii propuse disconfortul fata de zonele 

invecinate nu mai exista, chiar va fi o zona placuta ambiental. 

 

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament: 

Pe timpul executiei: 

Deseurile se vor colecta si stocate (numai in incinta gospodariri de deseuri 

inscriptionata cu containere special amenajate pentru ficare tip de deseu) provizoriu si 

selectiv, conform HG 856/2002, pricipalele tipuri rezulate in timpul executiei sunt: 

Menajer, ambalaje, beton asfaltic concasat din parcarea existenta, plastic, feroase, 

neferoase, cartoane, material vegetal (toaletarea copaceilor, iarba). 

Singurul deseu care poate fi refolosit  (calitatea lui o va stabili constructorul dupa 

demolare) este beton asfaltic concasat, care poate fi utilizat in refacerea cailor de acces 

pentru noua investitie. 

Se vor elimina/ valorifica cu societati autorizate pentru acest serviciu de preluare a 

deseurilor, responsabil va fi constructorul. 



Sediu: Bucureşti Sector 2 Şos. Iancului nr. 132 bl. 121A sc. A et. 2 ap. 6 

Punct de lucru: Bucureşti Sector 4 Bd. Mărășești nr.21-23, et.1 

www.360.com.ro | tel/fax: +40 372 254 763 | mobil: +40 720 160 000 | +40 722 360 462 

 

Plan Urbanistic Zonal - Memoriu General 
REMODELAREA CENTRULUI COMERCIAL SHOPPING CITY SIBIU ȘI EXTINDERE ÎNĂLȚIME MAXIMĂ 

30M ÎN ȘOSEAUA SIBIULUI NR.5, COMUNA ȘELIMBĂR, JUD.SIBIU 

 

Pag. 25/30 

 

Pe timpul functionarii: 

Din activitatile desfasurate se vor produce deseuri menajere si deseuri alimentare 

generate de  zonele Depozitului Logistic. 

Deseurile generate se vor depozita local in containere speciale, apoi urmand sa fie 

transportate spre spatiile de depozitare si reciclare deseurii situate la parter, avand acces 

auto carosabil direct. 

Deseurile vor fi preluate de firme specializate, contractate in acest sens. 

Se va respecta toata legislatia in vigoare privind deseurile L211/2011, HG 

856/2002, HG621/2005. 

 

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: 

Pe timpul executiei: 

Se vor utiliza substante chimice precum: vopsea, grunduri, vaseline etc. Se 

incearca folosirea acestor produse din ce in ce mai ecologice pentru mediu inconjurator 

dar si protejand personalul angajat. Este interzisa devesarea resturilor de substante 

chimice la canalizare sau direct pe sol, cat si reutilizarea ambalajelor dupa consumarea 

produselor. 

Pe timpul functionarii: 

Obiectivul nu va genera substante sau preparate chimice periculoase, se vor utilize 

in igienizare si curatarea pardoselilor si grupurilor sanitare detergent de uz casnic 

biodegradabili. 

 

 

 

CAPITOLUL 4:                                                                                              

 

4. CONCLUZII                                                                                                                       

 

4.1. Strategie de dezvoltare urbană 

 

 Obiectivul propus prin actuala documentație de urbanism se va realiza în acord cu 

tendințele actuale de dezvoltare a zonei și se va integra din punct de vedere funcțional, 

arhitectural și estetic cu caracterul actual al zonei și cu fondul construit existent. 

 P.U.Z.-ul nu reprezintă o fază de investiţie, ci o fază premergătoare realizării 

investiţiei. 

 Prevederile P.U.Z.–ului se realizează etapizat, pe probleme prioritare, menite să 

răspundă direct necesităţilor de dezvoltare a zonei. 

 Proiectul propus are ca scop rezolvarea compoziției urbane a zonei (cadrul 

construit existent - contextul funcțional) în raport cu tendințele de dezvoltare, jucând rolul 
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de pivot între propunere, situația existentă și prevederile sau sugestiile studiilor sau 

proiectelor de specialitate elaborate anterior/concomitent acestei documentații. 

Prin regulamentul propus se urmăreşte extinderea centrului comercial prin 

reconfigurarea volumetrică astfel încât să se integreze în tendințele de dezvoltare ale 

zonei și ca urmare, să contribuie la creșterea calității imaginii urbane a zonei, precum și 

a creșterii economice.  

 

4.2. Prognoza de compoziţie urbană: P.O.T., C.U.T. posibil-justificat 

Ţinându-se cont de evoluţia zonei confirmată prin documentațiile de urbanism 

elaborate în ultimii ani cât şi de tipologia funcţională şi arhitecturală a imobilelor 

construite şi preconizate a fi construite în zonă, propunerea de compoziţie urbană şi de 

edificare (aşa cum reiese din aplicarea indicatorilor urbanistici) este întocmită astfel încât 

să asigure integrarea noii soluții în dezvoltarea locală. 

 

 Astfel au fost tratate următoarele categorii generale de probleme:  

 

 Realizarea unei dezvoltări urbane corelată cu necesitățile actuale ale pieței, cu 

legislația în vigoare și cu tendințele de dezvoltare urbană ale orașului; 

   Zonificarea funcţională a terenului în suprafaţă de aprox. 12 ha; 

   Valorificarea punctelor tari, competențelor distinctive și oportunităților terenului; 

   Lucrări de amenajare a terenului; 

   Măsuri de protecţie a mediului; 

   Reglementări specifice detaliate - permisiuni şi restricţii – incluse în Regulamentul 

Local de Urbanism (R.L.U.) aferent P.U.Z. 

 

Se propun următorii indicatori urbanistici: 

 

Pentru terenul ce a generat documentația: 

• Suprafaţa U.T.R. 1: 124073 mp (cnf. extras CF) 

• H max: 30,00m  

• P.O.T. max. = 55%  

• C.U.T. max. = 0,6 mp. ADC / mp. teren 

 

Pentru terenul n.c. 103870 - centru comercial: 

• Suprafaţa U.T.R. 2: 66108 mp (cnf. extras CF) 

• H max: 15,00m, cu exceptia semnalelor publicitare, care pot atinge inaltimi maxime de 

30m, conform legislatiei in vigoare 

• P.O.T. max. = 40%  

• C.U.T. max. = 0,4 mp. ADC / mp. teren 
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Pentru terenuri aflate la N de centrul comercial, reglementate conform A.I. 

1826/20.01.2017: 

• Suprafaţa U.T.R. 3: 8379 mp (cnf. Ridicare topografică) 

• H max: S+P+4E+5Er 

• P.O.T. max. = 50%  

• C.U.T. max. = 2,4 mp. ADC / mp. teren 

 
 

BILANȚUL SUPRAFEȚELOR PT. TEREN CE A GENERAT P.U.Z. - U.T.R.1 

  

Situație existentă Situație propusă 

mp. % mp. % 

Servicii și comerț 54999 44.3% 65832 53.1% 

Spațiu verde 8648 7.0% 9608 7.7% 

Spațiu verde posibil afectat de realizare acces 
secundar 

0 0.0% 374 0.3% 

Teren neamenajat în incintă 2109 1.7% 0 0.0% 

Circulații pietonale 5674 4.6% 3798 3.1% 

Circulații carosabile 31372 25.3% 23792 19.2% 

Parcaje 13339 10.8% 9609 7.7% 

Stație distribuție GPL 166 0.1% 166 0.1% 

Depozitare exterioară 3936 3.2% 7064 5.7% 

Suprafete betonate 3830 3.1% 3830 3.1% 

Total 124073 100% 124073 100 

*POT rezultat în urma realizării extinderii propuse este de 53,1%, restul terenului 
până la POTmax=55% putând fi ocupat de echipamente edilitare, post trafo etc. 

 

BILANȚUL SUPRAFEȚELOR  - U.T.R.2 

  

Situație existentă Situație propusă 

mp. % mp. % 

Servicii și comerț 23318 35.3% 23318 35.3% 

Spațiu verde 5851 8.9% 6406 9.7% 

Teren neamenajat în incintă 555 0.8% 0 0.0% 

Circulații pietonale 2445 3.7% 2445 3.7% 

Circulații carosabile 20127 30.4% 20127 30.4% 

Parcaje 8852 13.4% 8852 13.4% 

Depozitare exterioară 3356 5.1% 3356 5.1% 

Suprafete betonate 1604 2.4% 1604 2.4% 

Total 66108 100.0% 66108 100.0% 
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BILANȚUL SUPRAFEȚELOR  - U.T.R.3 

  

Situație existentă Situație propusă 

mp. % mp. % 

Servicii, comerț și locuire 5144 68.2% 5013 66.5% 

Spațiu verde - posibilă extindere str. Doamna 
Stanca 

2393 31.8% 2356 31.3% 

Teren cedat pentru realizare acces secundar 0 0.0% 168 2.2% 

Total 7537 100% 7537 100.0% 

 
REGLEMENTARI URBANISTICE  

Parcela 
Suprafață                                                                  

cnf. Extrase CF 

POT CUT Rh max. 

minim maxim minim maxim minim maxim 

UTR 1 124073 47% 55% 0.47 0.6 
P înalt/ 

10m 
S+P+1E+E.th/30m 

UTR 2 66108 34% 40% 0.34 0.4 
P înalt/ 

10m 
S+P înalt/ 15m 

UTR 3 7537 30% 50% 0.3 2.4 Parter 
S+P+4E+5Er 

/20m 

*Pentru U.T.R.2 se accepta înălțimi până la 30 m pentru semnalele publicitare și unipol. 

Teren centru 
comercial  
-UTR1 si 
UTR2- 

190181 47% 55% 0.47 0.6 
P înalt/ 

10m 
P +1E+E.th 

/ 30m 

  
Considerăm astfel oportună elaborarea documentației de tip Plan Urbanistic Zonal 

cu respectarea condițiilor mai sus menționate și legislației în vigoare. 

 

4.3. Consecințe economice și sociale  la nivelul unității administrativ-

teritoriale 

 

 Imaginea publică a zonei este o descriere atât a modului în care instituţiile publice, 

ansamblurile de locuit și peisajul urban sunt percepute de către cetăţeni, cât şi a modului 

în care reprezentanţii managementului public dar și investitorii privați doresc să fie 

percepută această imagine prin produsele şi serviciile oferite publicului  realizate şi 

furnizate clienţilor. 

 

 La nivelul unității administrativ-teritoriale, prin noua investiție se aduc beneficii 

pentru locuitori (ca o consecință socială), atât prin extinderea centrului comercial, cât și 

prin aducerea de noi funcțiuni în zonă (cinema). Toate acestea vor conduce către o 

imagine mai bună a zonei, către un trafic mai fluent si mai sigur pentru pietoni (prin 

instituirea unor treceri de pietoni bine semnalizate). 
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 La nivel economic, astfel de centre se dezvoltă pe mai multe artere majore de 

intrare/ ieșire din Sibiu, extinderea centrului economic în această zonă reprezentând un 

avantaj competitiv clar pentru comună. Totodată, crearea de noi spații comerciale și a sălii 

de cinema va avea un efect de "bulgăre de zăpadă" asupra dezvoltării economice a 

întregii zone. 

 

Din punct de vedere juridic, terenul studiat este liber de orice sarcini și nu face 

obiectul nici unui litigiu. Noile realități și tendințe de dezvoltare urbană confirmă 

perspectiva conturată pentru această zonă de a continua susținerea dezvoltării acestor 

funcțiuni de interes local și municipal (pentru Sibiu) și de trasformare și consolidare într-

un punct major de interes, reper pentru zona metropolitană, pentru dezvoltarea unor 

complexe funcționale ce necesită suprafețe foarte mari de teren, ce permit concentrări 

mari de vizitatori, aprovizionare intensă prin mijloace de transport rutier de mare 

capacitate care reclamă infrastructuri mari de trasport, imposibil de asigurat în țesutul 

urban al zonelor urbane existente, caracterizată printr-o tramă stradală dificil de extins 

datorită limitărilor impuse de fronturile tradiționale dens construite, care încorporează și 

păstrează în ele evoluția urbană a orașului. 

 

 Extinderea centrului comercial în această zonă va avea consecinţe pozitive din 

punct de vedere economic şi social deoarece va conduce în final la conturarea zonei ca 

zonă multifuncțională cu accent pe dotări de interes municipal și extramunicipal, cu un 

impact pozitiv asupra imaginii generale a acestei părți importante a localității, fără 

degradări ale mediului înconjurător. 

 

  4.4. Categorii de costuri 

 Categorii de costuri ce vor fi suportate de investotori privați 

 Proprietarul ce dorește extinderea centrului comercial va suporta toate 

cheltuielile ce decurg din realizarea investiției, cheltuieli ce țin de imobilul deținut și 

amenajările aferente. Toate cheltuielile vor conduce către: 

 

 1. Costurile cu elaboararea tuturor documentelor necesare aprobarii PUZ-ului si 

obtinerii Autorizatiei de Construire ce vor sta la baza realizarii investitiei si aplicarii si 

monitorizarii tuturor prevederilor din actele oficiale ce sunt aferente celor doua 

documente amintite anterior; 

 2. Realizarea unei dezvoltări urbane coerente (prin studierea realizării unui accent 

de înălțime, reconfigurare circulații și parcări etc.); 

3. Realizarea extinderii centrului comercial; 

 4. Măsuri de protecţie a mediului; 
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Categorii de costuri ce vor fi suportate de autoritățile publice locale 

 Autoritățile locale vor suporta cheltuielile ce decurg din: 

 - cheltuieli cu personalul angajat in institutiile ce analizeaza, avizeaza si aproba 

documentatiile necesare obtinerii si implementarii investitiei; 

 - orice amenajare ce decurge din reorganizarea circulatiei publice, daca aceste 

prevederi sunt impuse in proiecte ale primariei; 

 - orice expropiere ce decurge din dezvoltarea tramei stradale (obiectivele de 

utilitate publică), daca va fi cazul. 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,  

urb. Miruna Blejan   

urb. Olga Ilie 

urb. Catalin Oncescu 

urb. Miruna Vassopol 

 

Verificat, 

urb.diplomat. Lavinia Otelea 


