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1.3. Proiectanţi de specialitate - Subcontractanţi:
1. STUDIU DE FUNDAMENTARE - ACTUALIZAREA SUPORTULUI 
TOPOGRAFIC AL ORAŞULUI CISNĂDIE
PFA Ştefan Daniel  CHILOM (cadastru, geodezie şi cartografie, categoria A) 
CIF 1670328325543  
Str. Lungă no. 62 Sc. C, ap. 44, SIBIU 
ing. Stefan Daniel CHILOM
2. STUDIU DE FUNDAMENTARE ECONOMIC
SC CONSULT GRUP SRL 
J40/4005/2002, RO14633908
Str. Nicolae Cartojan no.8, Sect. 2, Bucureşti,
arh. Claudia PAMFIL
3. STUDIU DE FUNDAMENTARE ISTORIE ŞI MORFOLOGIE (ŞI DE PEISAJ)
BIA (arh.) Irina CĂLINESCU 
RO25497194
Str. Maşina de Pâine no.6, Bl. R 31, Sc. A, Ap.7, Sect. 2, Bucureşti 
arh. Irina CĂLINESCU
4. STUDIU DE FUNDAMENTARE  DE PEISAJ
CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZĂ ŞI CONSULTING UNI-
VERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM “ION MINCU”
RO 14771110
Str. Academiei no. 18-20, Sect. 1, Bucureşti 
conf.dr.arh. Cerasella CRĂCIUN 
5. STUDIU DE FUNDAMENTARE - GEOTEHNIC (ŞI ELABORAREA HARŢILOR 
DE HAZARD)
SC GEO PROIECT  SRL 
J32/675/04.05.2005, RO17551250
Str. Margaretelor no. 3, Sibiu 
ing. geolog Gheorghe MUŞAN 
6. STUDIU DE FUNDAMENTARE CIRCULATIE URBANA
SC URBANTRAFIC  SRL 
J40/4742/2005, RO 17444840
Bd. A.Obregia no. 30, Sect. 4, Bucureşti 
ing. Eugen IONESCU 
7.  STUDIU  DE  FUNDAMENTARE  -  EVALUARI  SPECIFICE  DIN  PUNCT  DE
VEDERE EDILITAR, IMOBILIAR SI CIRCULATIE
PFA ALTOMI SORIN TOMA 
Str. Tulnicului no.14, Alba Iulia, jud. Alba 
RO 255338660
Sorin TOMA 
8. (studii)  ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE - URBANISTIC SI ARHITECTURAL
EDITIE SI COORDONARE LOCALA
SC ARHIDESIGN SRL, 
Str. Theodor Aman no.6, jud. Sibiu 
J32/722/11.05.2004, RO16418752 
ing.dipl. Ioan ISTRATE 
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9.  STUDIU DE FUNDAMENTARE - STUDIU DE MEDIU ÎNCONJURĂTOR - LA
NIVELUL TERITORIULUI ADMINISTRATIV ŞI A AREALELOR DE INFLUENŢĂ
SC SM CONSULTING SRL
Str. Vişana no.5, Sector 4, Bucuresti, 
J40/625/1997, RO9133914 
geolog Elena Monica STRĂINESCU
10. STUDIU DE FUNDAMENTARE ECHIPARE EDILITARA
CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZĂ ŞI CONSULTING 
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM “ION MINCU”
Str. Academiei no. 18-20, Sect. 1, Bucureşti 
RO 14771110
ing. Adriana DOROBANTU, ing. Florin CHIPERI, ing. Dinu ZAHARESCU 

Bucureşti : decembrie 2011
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2. INTRODUCERE 

2.1. OBIECTUL P.U.G.

Conform Legii 350/2001 , cu completarile si modificarile ulterioare : 
(1) Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de

reglementare  şi  reprezintă  principalul  instrument  de  planificare  operaţională,
constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare.
Fiecare unitate administrativ-teritorială  are obligaţia  să îşi  întocmească şi  să îşi
aprobe Planul urbanistic general, care se actualizează periodic la cel mult 10 ani.

(2) Planul urbanistic general cuprinde reglementari pe termen scurt, la nivelul intregii
unitati administrativ-teritoriale de baza, cu privire la: 
a) stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relatie cu teritoriul administrativ al
localitatii; 
b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; 
c) zonificarea functionala in corelatie cu organizarea retelei de circulatie; 
d) delimitarea zonelor afectate de servituti publice; 
e) modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; 
f) stabilirea zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice si a siturilor
arheologice reperate; 
f)  zonele care au instituite un regim special de protectie prevazut in legislatia in
vigoare; 
g) formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor; 
h)  precizarea  conditiilor  de  amplasare  si  conformare  a  volumelor  construite,
amenajate si plantate; 
i) zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si la
masurile specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si
realizarea constructiilor in aceste zone;
j) zone de risc datorate unor depozitari istorice de deseuri. 

(3) Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la: 
a) evolutia in perspectiva a localitatii; 
b) directiile de dezvoltare functionala in teritoriu; 
c)  traseele  coridoarelor  de  circulatie  si  de  echipare  prevazute  in  planurile  de
amenajare a teritoriului national, zonal si judetean; 
d) zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si la
masurile specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si
realizarea constructiilor in aceste zone;
e) lista principalelor proiecte de dezvoltare si restructurare; 
f) stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire;

g) delimitarea zonelor in care se preconizeaza operatiuni urbanistice de regenerare
urbana. 

(4) Planul urbanistic general se elaboreaza in baza strategiei de dezvoltare a localitatii
si  se  coreleaza  cu  bugetul  si  programele  de  investitii  publice  ale  localitatii,  in
vederea implementarii prevederilor obiectivelor de utilitate publica.
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Scopul  principal  al  prezentului  PUG  este  precizarea  şi  organizarea  aspectelor
spaţiale ale dezvoltării Oraşului Cisnădie în ansamblul localităţilor.

Documentaţia de PUG preia prevederile planificărilor de rang superior:  Planul de
Amenajare a  Teritoriului  Naţional (PATN),  Planul  de  Amenajare a  Teritoriului  Judeţean
Sibiu  (PATJ)  şi  Planul  de  Amenajare  a  Teritoriului  Zonal pentru  Zona  Periurbană  a
Municipiului Sibiu şi urmează principiile unei Dezvoltari Durabile  după cum sunt formulate
în legislaţie precum şi în documentele şi acordurile internaţionale privitoare la planificarea
urbană. 

PUG Oraşului Cisnădie are la bază  Strategia de dezvoltare a oraşului Cisnadie,
evidenţiată  de  succesiunea  de  analize  de  specialitate  şi  studii  de  fundamentare
premergătoare PUG care au scos în evidenţă principalele trăsături ale stadiului actual al
dezvoltării,  definind  în  acelaşi  timp  puncte  de  plecare  pentru  planificarea  următoarei
decade.

2.2 CONTEXTUL DEZVOLTARII 
 
„Dezvoltarea Durabilă” (DD) este concept fundamental capabil să satisfacă toate

exigenţele contemporane de natură economică, socială, culturală şi ecologică, precum şi
pe acelea ale unei „culturi urbane” - concept inexistent ca problematică în vechile planuri
urbanistice. 

Oraşul Cisnădie are nevoie de elaborarea unui nou PUG pe baza principiilor DD
care va avea o bază de analiză a situaţiei existente mai complexă ca a vechiului PUG
Cisnădie 2000.

O nouă strategie urbanistică care să fundamenteze dezvoltarea durabilă a Oraşului
Cisnădie în  perioada 2011-2021 este cerută şi  de calitatea de oraş direct  subordonat
Municipiului Sibiu (fostă  Capitală  Culturală  Europeană [2007]) precum şi de candidatura
Sibiului la includerea pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Studiile de fundamentare pentru Planul  Urbanistic General  al  Oraşului Cisnădie,
reprezintă  analiza  situaţiei  existente  şi  a  disfuncţionalităţilor  şi  evidenţiază  posibile
obiective şi repere ale viitorului PUG.

Strategia de dezvoltare urbană a Oraşului  Cisnădie (pusa la dispoziţie  de către
beneficiar)  va  sta  la  baza  conceptului  de  dezvoltare  urbanistică  a  întregului  teritoriu
administrativ al oraşului schiţat pe baza concluziilor analizei critice a UTR. 

2.3. LEGISLATIE SI DOCUMENTATII ANALIZATE 

Elaborarea documentaţiei PUG s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în domeniu.
Prezentăm lista (informativă - selecţie) cuprinzând actele normative, legi, ordonanţe,
standarde, normative, instrucţiuni, etc. cu aplicabilitate pentru PUG-Cisnădie: 

 Legea  no.  350/2001  privind  Amenajarea  Teritoriului  şi  Urbanism  cu
modificările şi completările ulterioare (Legea no. 168/2007; HGR no. 27/2008);

 Legea no. 363/2006 privind aprobarea PATN Secţiunea I - Reţele de transport; 
 Legea  no.  171/1997  privind  aprobarea  PATN  -  Secţiunea  a  II-a  -  Apa  cu

modificările şi completările ulterioare (Legea no. 20/2006);
 Legea no. 5/2000 privind aprobarea PATN - Secţiunea a III-a - Zone protejate;
 Legea no. 351/2001 privind aprobarea PATN - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de

localităţi cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea no. 575/2001 privind aprobarea PATN - Secţiunea a V-a - Zone de risc

natural; 
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 Legea no. 451/2002 pentru ratificarea convenţiei europene a peisajului legislaţia
în vigoare;

 Legea no. 50/1991(2004) - Legea privind autorizarea executării construcţiilor şi
unele măsuri pentru realizarea locuinţelor; 

 Legea no. 18/1991(1998) - Legea fondului funciar; 
 Legea no. 69/1991 - Legea administraţiei publice locale; 
 Legea no. 54/1998 - Legea privind circulaţia juridică a terenurilor; 
 Legea  no.  33/1994  -  Legea  privind  exproprierea  pentru  cauză  de  utilitate

publică; 
 Legea no. 7/1996 - Legea cadastrului imobiliar şi a publicităţii imobiliare;
 Legea no. 10/19995 - Legea privind calitatea în construcţii; 
 Legea no. 137/1995  - Legea privind protecţia mediului;
 Legea no. 82/1998 - Legea privind regimul juridic al drumurilor;
 Legea no. 43/1998 - pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii

a drumurilor naţionale;
 Legea no. 41/1995 - Legea privind protecţia şi patrimoniului naţional;
 Legea no. 107/1996 - Legea apelor;
 Legea  no.  213/1998  -  Legea  privind  proprietatea  publică  şi  regimul  juridic  al

acesteia; 
 Legea no. 219/1998 - Legea privind regimul concesiunii;
HGR no. 525/1996 - pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;
HGR no. 59/1999 - pentru modificarea art. 2 din HGR no. 525/1996;
 Legea no. 350/2001 - Legea privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 Legea no. 318/2003 - Legea energiei electrice;
 Legea no. 351/2004 - Legea gazelor;
HGR  no.  1.519/2004  -  Hotărârea  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind

dobândirea  dreptului  de  semnătură  pentru  documentaţiile  de  amenajare  a
teritoriului  şi  de  urbanism  şi  a  Regulamentului  referitor  la  organizarea  şi
funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România;

 Legea no. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect;
Codul Civil;
Codul Silvic;
 GP 38 / 1999 privind elaborarea documentaţiilor PUG.

Documentaţia PUG Cisnădie (2011) va lua în considerare studiile de fundamentare deja 
elaborate preluând în mod critic concluziile acestora şi extrapolând date şi principii : 

 PATN (toate secţiunile) 
 Studiul zonei Periurbane Sibiu - Urbanproiect Bucureşti,
 Plan Urbanistic General al Municipiului Sibiu -   SC PLANWERK SRL 
 Studiu de fundamentare în domeniul mediului înconjurător pentru PUG Municipiul 

Sibiu - CENTRUL DE CERCETĂRI DE ECOLOGIE APLICATĂ, FACULTATEA 
DE ŞTIINŢE, UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA, SIBIU

 Studiu de fundamentarefundamentare PUG Sibiu – problematica tematica 
demografică şi socială - Facultateade sociologie şi Asistenţă Socială, 
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

 Studiu de fundamentare pentru determinarea zonelor protejate cu materializare 
semnificativă a valorii culturale - Plan Urbanistic General al Municipiului Sibiu - SC 
A.PLAN SRL, Sibiu
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 Studiu de fundamentare - actualizarea suportului topogarfic al orasului cisnadie - 
ing. Stefan Daniel CHILOM

 Studiu de fundamentare socio-economic - SC CONSULT GRUP SRL 
 Studiu de fundamentare istorie şi morfologie (şi de peisaj*) - arh. Irina CĂLINES-

CU
 Studiu de fundamentare de peisaj

CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZĂ ŞI CONSULTING UNIVERSI-
TATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM “ION MINCU”

 Studiu de fundamentare - geotehnic (şi elaborarea hărţilor  de hazard) 
SC GEO PROIECT  SRL 

 Studiu de fundamentare circulatie urbana - SC URBANTRAFIC  SRL 
 Studiu de fundamentare - evaluari specifice din punct de vedere edilitar, imobiliar si

circulatie - PFA ALTOMI - Sorin TOMA 
 Analiza situaţiei existente - urbanistic şi arhitectural (…) - SC ARHIDESIGN SRL 
 Studiu  de  fundamentare  -  Studiu  de  mediu  înconjurător  -  la  nivelul  teritoriului

administrativ şi a arealelor de influenţă - SC SM CONSULTING SRL
 Studiu de fundamentare echipare edilitara - CENTRUL DE CERCETARE, 

PROIECTARE, EXPERTIZĂ ŞI CONSULTING UNIVERSITATEA DE 
ARHITECTURĂ ŞI URBANISM “ION MINCU”

3.  STADIUL  ACTUAL  AL  DEZVOLTARII
URBANISTICE A A UAT CISNADIE

3.1. DATE DE SINTEZA 

Suprafata totala a teritoriului administrativ : 13858,3105 Ha
Suprafata teritoriului intravilan existent : 746,81 Ha

- Orasul Cisnadie – 489 Ha
- Localitate componenta Cisnadioara – 205,93 Ha 
- Trupuri – 51,88 Ha 

Numar locuitori : 15615
Numar gospodarii : 5098
Numar locuinte : 5699
Lungimea totala a drumurilor publice : 27 km, din care - asfaltate - 17,34 km - pietruite -
3,83 km - de pamant- 5,83 km
Lungimea totala a retelei de distributie a apei potabile :  57 km 
Lungimea totala a conductelor de canalizare : 38 km
Lungimea totala a retelelor de distributie gaz metan : 43,8 km
Lungimea totala a retelei electrice :  29,61 km
Lungimea totala a retelei de telefonie - 29,61 km

Suprafata teritoriului intravilan propus : 1325,94 Ha
- Orasul Cisnadie – 1061,80 Ha
- Localitate componenta Cisnadioara – 252,35 Ha 
- Trupuri – 11,79 Ha 

Cresterea suprafetei in intravilan : 579,13 Ha
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3.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE 
3.2.1.LOCUIRE 

Aspecte favorabile:
- densitate a locuirii relativ echilibrată în ansamblul oraşului;
- existenţa  unor  suprafeţe  restructurabile  în  zona  centrală,  capabile  să

acomodeze un mixaj echilibrat locuire+servicii;
- mixaj social ridicat la nivelul cartierelor;
- pondere redusă a locuirii precare;
- existenţa unor cartiere rezidenţiale cu caracter de model calitativ;
- varietate tipologică, ofertă diversificată de tipuri de locuinţe.

Aspecte nefavorabile:
- calitate slabă a mediului rezidenţial din cartierele de locuire colectivă;
- „cartiere” implanturi rezidenţiale izolate faţă de zona centrală a oraşului;
- dezvoltări imobiliare necontrolate cu deficit de dotări şi infrastructură;
- efecte perturbatoare rezultate din alăturarea unor concentrări de industrie

şi cartiere de locuinţe (zona industrială veche).

3.2.2.RELATII IN TERITORIU
Aspecte favorabile:

- situare favorizantă în zona periurbană a Municipiului Sibiu;
- reţea de localităţi  funcţională şi  echilibrată în  spaţiul  judeţean,  în care

oraşele şi comunele joacă un rol activ în dinamica locală şi regională;
- proximitatea faţă de elemente de infrastructură de importanţă regională

realizate  sau  aflate  în  curs  de  realizare  (rampa  de  deşeuri  Cristian,
aeroport, tren orbital, zonă spitalicească, autostrada);

- potenţial turistic semnificativ în oraş şi în împrejurimi.
Aspecte nefavorabile:

- relaţie concurenţială cu comunele din hinterlandul Sibiului;
- concentrarea populaţiei  sistemului  de localităţi  Cisnădie-Cisnădioara in

intravilanul  existent,  fără  strategii  de  rezerveare  de  teren  pe  teritoriul
Cisnadiei pentru satisfacerea necesarului de dotări şi spaţii verzi, duce la
dependenţa oraşului faţă de Municipiul Sibiu;

- potenţiale  naturale  şi  de  patrimoniu  ameninţate  sau  nevalorificate
(habitate  naturale  valoroase,  peisaj  cultural,  monumente  istorice
valoroase).

3.2.3.RESURSE  FUNCIARE  ALE  DEZVOLTARII.EXTINDEREA  ZONEI  DE
INTRAVILAN
Aspecte favorabile:

- densitate medie a populaţiei apropiată de media urbană europeană (68
loc./ha, 2007);

- rezerve relativ importante de teren liber în UAT intravilan ;
- accesibilitate  crescută a terenurilor  de la  periferia  nord-estică  şi  nord-

vestică odată cu realizarea autostrazii;
- prezenţa  pe  teritoriul  administrativ  al  Orasului  a  unor  zone  naturale

valoroase, elemente de peisaj natural şi antropic cu important potenţial
ecologic şi turistic.
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Aspecte nefavorabile:
- tendinţă  negativă  de  evoluţie  demografică,  de  unde  descreşterea

previzibilă a cererii de terenuri;
- tendinţă de îmbătrînire a populaţiei;
- concurenţa  pe  piaţa  locaţiilor  de  investiţii  reprezentată  de  comunele

limitrofe;
- proporţie redusă de terenuri dezvoltabile aflate în proprietate publică;
- accesibilitate dificilă a rezervelor de teren liber din UAT;
- bariera  constituită  de  centura  ocolitoare  în  cadrul  Teritoriului

Administrativ;
- existenţa terenurilor construite subutilizate în intravilan (aprox. 18 ha).

3.2.4.DEZVOLTARE ECONOMICA
Aspecte favorabile:

- şomaj redus, pondere redusă a sărăciei;
- dinamică investiţională recentă relativ pozitivă, în mod special în sectorul

micii industrii şi mai puţin în transporturi şi turism;
- patrimoniu  cultural  şi  natural  valoros,  în  oraş  şi  în  împrejurimi,  parţial

valorificat economic;
- infrastructură  de  transport  modernă  sau  în  curs  de  modernizare

(aerodrom, proximitatea autostrăzii,  CF )  poziţie geografică centrală la
întretăierea mai multor vectori de transport;

- existenţa rezervelor de suprafeţe în interiorul oraşului sub forma fostelor
platforme industriale;

- capital de renume internaţional obţinut în urma statutului CCE 2007.
Aspecte nefavorabile:

- infrastructură insuficient  dezvoltată pentru servicii  (administraţie,  sector
financiar, afaceri, comunicare, comerţ, turism);

- pondere ridicată a salariaţilor specializaţi în industria prelucrătoare (cca.
50%), comparativ cu media europeană;

- tendinţă negativă de evoluţie demografică;
- tendinţă de descreştere a populaţiei active prin îmbătrînire;
- scădere  semnificativă  a  numărului  de  salariaţi  din  administraţie,

învăţămînt, sănătate;
- concurenţă  crescîndă  pe  piaţa  locaţiilor  de  investiţii  din  partea  altor

localităţi (oraşe şi comune) din zona;
- diminuare progresivă a rolului centrului localităţii tradiţional al oraşului în

favoarea dezvoltărilor de periferie ale intravilanului;

3.2.5.PROTECTIA MEDIULUI .ZONE VERZI.
Aspecte favorabile:

- cadru  natural  valoros  şi  diversificat,  cu  un important  aport  ecologic  şi
factor de atractivitate turistică pentru oraş;

- existenţa unor spaţii verzi ne amenajate, de calitate, apreciate de localnici
şi vizitatori;

- prezenţa unor cursuri de apă în oraş şi în zona periurbană a căror albii
pot fi amenajate ca spaţii verzi;

- nivel de poluare general sub cotele admise;
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- existenţa  unor  programe  guvernamentale  (Administraţia  Naţională  a
Fondului de Mediu) şi europene de sprijinire/finanţare pentru înfiinţarea
de noi spaţii verzi în localităţile urbane.

Aspecte nefavorabile:
- deficit semnificativ de spaţii verzi în raport cu numărul de locuitori (cca 10

mp/ locuitor, 2008), faţă de cuantumul stabilit prin OUG 114/2007 de 26
mp/ locuitor;

- stare  deficitară  a  spaţiilor  verzi  (publice)  existente,  cu  precădere  în
interiorul zonei istorice şi a cartierelor de locuire colectivă;

- Exploatări  şi  investiţii  care  afectează  calitatea  mediului  prin  emisii  şi
despăduriri. Deversări locale în apele care traversează oraşul;

- regim juridic incert pentru unele zone cu potenţial de zone verzi (unele
aflate în proces de retrocedare);

- lipsa unui  regim adecvat  de protecţie pentru unele zone care prezintă
habitate naturale valoroase;

- tendinţa de ocupare a spaţiilor verzi publice prin construcţii;
- lipsa rezervelor de teren aflate în proprietate publică pentru amenajarea

de spaţii verzi publice.

3.2.6.ECHIPARE EDILITARA 
Aspecte favorabile : 

- retea hidrografica cu debit permanent;
- risc scazut de inundatii; 
- existenta sistemului centralizat de alimentare cu apa;
- existenta  „Master Plan privind alimentarea cu apă şi evacuarea apelor

uzate  în  judeţul  Sibiu”,  realizată  în  anul  2007,  de  către  ROMAIR
Consulting LTD şi PELL FRISCHMANN Consultants); 

- reţeaua  de  canalizare  funcţionează  în  sistem divizor  acoperind  trama
stradală a oraşului în procent de 95%; 

- utilizarea gazelor naturale, combustibil cu putere calorifică ridicată;
- posibilitatea  preparării  apei  calde  menajere  conform cerinţelor  fiecărui

utilizator ;
- posibilitatea reglării simple a gradului de confort dorit ;
- iluminatul public este prezent pe majoritatea arterelor din localitate;
- existenta centralei telefonice digitale;
- reteaua telefonica este de tip subteran; 
- localitatea Cisnadioara este deservita  de centrala telefonica a orasului

Cisnadie;
- existenta unui Masterplan de gestionare a deseurilor.

Aspecte nefavorabile:
- sursa de apă a sistemului  (ac.  Sadu II)  nu asigură apă de calitate  în

perioadele ploioase ale anului;
- aducţiunea de apă este realizată din materiale neconforme cu normele în

vigoare (fontă, oţel, beton);
- staţia de tratare a apei este necorespunzătoare din punct de vedere al

capacităţii de tratare şi al calităţii procesului de tratare aplicat;
- reţeaua de distribuţie a apei este realizată din materiale neconforme cu

normele în vigoare (fontă, oţel, azbociment);
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- datorită  echipamentelor  vechi  şi  de  calitate  slabă există  interconectări
între cele două zone de presiune ale reţelei de apă;

- reţeaua de canalizare a apelor uzate menajere este subdimensionată,
cca. 30% din ea este într-o stare proastă; 

- satul Cisnădioara nu are reţea de canalizare a apelor uzate;
- randamentul scăzut al cazanelor Metalica, al schimbătoarelor de căldură

tip  ICMA-IPB,  precum  şi  al  celorlalte  echipamente  din  centralele  şi
punctul termic, gradul ridicat de uzură fizică şi morală; 

- lipsa unei izolări termice corespunzătoare a anvelopei blocurilor;
- in localitatea satul Cisnădioara, alimentarea cu căldură se face partial cu

sobe funcţionând pe gaze naturale si partial cu combustibil solid (lemne şi
cărbuni) sau cu deşeuri agricole;

- starea tehnica a reţelelor electrice de medie şi  joasă tensiune nu este
satisfăcatoare ;

- retelele de joasa tensiune existente, utilizate pentru iluminatul public nu
asigura nivelurile de iluminare prevazute in normative;

- numar mic de abonati telefonici;
- colectarea neselectivă a deşeurilor;
- lipsa oricăror instalaţii de tratare a deşeurilor (staţii de sortare, staţii de

compostare);
- depozite neautorizate de deşeuri.

3.2.7.CIRCULATIE 
Aspecte favorabile : 

- acces direct la autostrada Timişoara-Deva-Piteşti-Bucureşti;
- acces mediat la autostrada Transilvania;
- proximitatea Aeroportului International din Sibiu modernizat recent;
- linia CF industriala (10 Km) care se poate folosi pentru o relatie feroviară

de călători;
- Stare tehnica relativ satisfacatoare a strazilor din oras. 

Aspecte nefavorabile:
- gabarite neadecvate ale profilelor stradale; 
- existenta traficului de tranzit in oras; 
- deficit de locuri de parcare in zonele de locuinte colective;
- stare deficitara a infrastructurii feroviare. 

3.3.NECESITATI SI OPTIUNI ALE POPULATIEI

Elaborarea PUG pentru Orasul Cisnadie încearcă să surprindă şi să ţină cont de
priorităţile edilitare şi preferinţele locuitorilor Oraşului Cisnădie pentru asigura o dezvoltare
armonioasă.  PUG îşi  propue  să asigure  suportul  legal  pentru  dezvoltarea  oraşului  în
următoarea  decadă.  Reglementarile  odata  aprobate  vor  afecta  viaţa  de  zi  cu  zi  a
cetăţenilor. Prin urmare este firesc şi legitim să se consulte populaţia în toate fazele de
fundamentare şi elaborare a PUG.

Primăria  Orasul  Cisnădie  a  realizat  de-a  lungul  avizării  şi  aprobării  mai  multe
consultări (prevăzute de altfel si de legislaţia în vigoare ) cu privire la doleanţele populaţiei.

În sondajele de opinie realizate în august 2008 de către “Psiho Media” cu privire la
prioritătile  populatiei  în  hinterlandul  Municipiului  Sibiu  din  care  face  parte  si  Orasul
Cisnădie apar o serie de elemente care pot influenţa evolutia în UAT Cisnădie. 
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Locuitorii  zonei  Sibiului  sunt  preocupaţi  de  cuantumul  veniturilor lor  după care
urmează: 

- modernizarea oraşului, curăţenia şi construcţia de locuinţe.
O alta problema care pare a avea relevanţă în opţiunile locuitorilor zonei este ca

aceştia consideră mobilitatea lor şi interconectarea comunicaţională a oraşului ca fiind
probleme care necesită rezolvare urgentă.

Locuitorii zonei nu conştientizeaza, pe de altă parte, cum ar fi de ex., dezvoltarea
sectorului de învăţământului (superior) sau a sectorului de tehnologii înalte care nu sunt
menţionate de cetăţeni.

Datele sondajului ne arată că locuitorii zonei au încredere mare şi foarte mare în
administraţie. Acest fapt ne indică, la nivelul  zonei şi  în mentalul locuitorilor, un suport
cetăţenesc foarte puternic pentru proiectele ce vor fi fie propuse, fie susţinute de primărie.

4. PROPUNERI PRELIMINARE (DE PRINCIPIU) DE
ORGANIZARE URBANISTICĂ

4.1.Viziunea dezvoltării
Formula „Cisnădie -  istoria producatoare de progres”,  propusă ca titlu pentru

PUG 2011, sintetizează suita de calităţi  şi  potenţiale ale oraşului  menite să susţină şi
ghideze dezvoltarea sa în următorii ani. Recunoaşterea şi materializarea vocaţiei oraşului
înseamnă, în termenii promovaţi de PUG, pregătirea unui cadru de reglementări spaţiale
avantajoase, impulsionarea tendinţelor pozitive şi reducerea riscurilor.

„Cisnădie -  istoria  producatoare de progres”  este  în  primul  rând un oraş  cu
vocaţie de gazdă, deopotrivă atractiv şi interesant pentru activităţi lucrative, evenimente,
turism sau studii. Cisnadi se vrea, ca şi Sibiul, un loc al comunicării şi al schimburilor, în
egală măsură economice şi culturale, un mediu în care capitalul cultural şi cel lucrativ se
susţin reciproc şi produc efecte mai mari decît suma lor.

Astfel, atractivitatea Centrului Istoric  al Oraşului Cisnaădie şi al Cisnădioarei şi/sau
a peisajului din împrejurimile sistemului de localităţi (…) poate deveni un atu în competiţia
între  locaţile  din  hinterlandul  Sibiului  pentru  evenimente  (..),  în  timp  ce  un  mediu
educaţional performant poate atrage în oraş intreprinderi care profită de acumularea de
cunoaştere  disponibilă.  Un  centrul  istoric  animat  şi  susţinut  turistic  şi  economic  de
proximitatea Sibiului,  înconjurat de „organizarea de activităţi”  (de ex. festivaluri)  are de
cîştigat în faţa concurentei dintre comunele zonei.

Asigurarea  unui  cadru  spaţial-urbanistic  prielnic  şi  a  infrastructurii  specifice
combinaţiei afaceri-evenimente-turism este deci un scop prioritar al PUG 2011. Asocierea
spaţială directă a acestor  posibile activităţi  definitorii  pentru oraş este esenţială pentru
funcţionarea lor concertată şi pentru un efect amplificat. De aceea, principalele obiectivele
de interes public trebuie să fie o preocupare continuă a administraţiei.

Profilarea Cisnadiei ca oraş - gazdă, ca loc de întâlnire, va fi completată în mod
necesar prin dezvoltarea componentei rezidenţiale (incl. „secundare” pentru Municipiul
Sibiu).  Calitatea  mediului  rezidenţial,  alături  de  cea a  mediului  investiţional  şi  cultural,
trebuie  văzută  ca  factor  esenţial  în  asigurarea  calităţii  vieţii  pentru  Cisnădieni  şi  în
atragerea  (selectivă)  de  întreprinderi  şi  familii  noi  şi  deci  a  contracarării  efectelor  de
scădere şi îmbătrînire a populaţiei. 

Îmbunătăţirea caracteristicilor ecologice, susţinerea reţelei de educaţie, ale reţelei
de dotări  publice şi  transport  public şi  privat,  extinderea reţelei  de spaţii  verzi  şi  spaţii
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publice, reabilitarea zonei istorice şi a cartierului de blocuri şi asigurarea calităţii locuirii în
viitoarele  zone  rezidenţiale  sunt  cele  mai  importante  măsuri  ce  ar  trebui  să prevada
actualul PUG. 

Activităţile economice cu caracter industrial  şi  logistic,  motorul economic al  UAT
Cisnadiei  în  ultimele  decade,  păstrează  un  rol  important  în  continuare.  Actuala
concentrare  de activităţi  industriale  din  partea  de  SE şi  E a  oraşului  este  în  curs  de
cristalizare urmand a fi extinsă prioritar către E prin dezvoltarea, în completare, a unor
obiective conexe menite să impulsioneze dezvoltarea ca pol de activităţi  de importanţă
locală (de ex. o zonă dedicată dezvoltării IMM-urilor, implementarea şi extinderea „trenului
urban”  şi  nu  în  ultimul  rând  o  tramă  infrastructurală  funcţională.  În  contrapondere  cu
blocarea zonei istorice este necesară valorificrea avantajului proximităţii cu „schimbătorul”
de acces ale viitoarei autostrăzi cu DN şi DJ 106. Zona ar trebui să mizeaze pe atragerea
de întreprinderi  performante tehnologic şi  nepoluante,  angajatoare ale  forţei  de muncă
calificate disponibile în zonă, alături de o reprezentare cât mai activă a sectorului IMM-
urilor (astăzi situate în majoritatea cazurilor în zona de est a UAT Cisnădie. 

Viitorul  concept  de dezvoltare va urmării  o distribuţie echilibrată a activităţilor  în
teritoriu  şi  prevenirea  monofuncţionalităţii.  Conform  principiului  unui  „oraş  al  traseelor
scurte”,  scara oraşului  face ca  zonei  (zonelor)  de producţie  să îi(le) corespundă zone
rezidenţiale existente sau dezvoltabile în perspectivă, capabile să asigure afluxul necesar
de forţă de muncă în proximitate, adică fără creşterea volumului de trafic motorizat având
ca destinaţie locul de muncă.

4.2.Dezvoltarea spaţială în teritoriu
Principiul gestionării spaţiale a oraşului este dezvoltarea de la centru spre periferii.

Transpunere directă în plan spaţial  a principiilor  dezvoltării  durabile,  dezvoltarea de la
centru spre periferii  urmăreşte în primul rând economia de terenuri,  văzute ca resursă
primă şi epuizabilă a oricărei forme de dezvoltare. Gestionarea raţională a acestei resurse,
preocuparea pentru economisirea ei, pentru o dezvoltae „durabilă” se traduce în cadrul
PUG în trei reguli de organizare (nuanţată) a structurii urbane:

1. Zonele restructurabile interne oraşului (dezvoltare tip brownfield) chiar daca sunt
relativ puţine, primesc prioritate în faţa extinderilor pe terenuri neocupate (dezvoltare tip
greenfield).

2.  Extinderea zonei  intravilan se  face pe baza evaluării  necesarului  de  terenuri
pentru perioada de timp vizată.

3. Urbanizarea zonelor de extindere se va face etapizat, condiţia principală pentru
abordarea  unei  zone  neocupate  fiind  dată  de  un  nivel  minim  de  ocupare  al  zonei
reprezentând etapa precedentă.

Schema spaţială de extindere a oraşului urmează reglemntările PUG 2000 fără a le
infirma.  Plecând de la  forma actuală  a oraşului,  de la  relaţia  acestei  forme cu cadrul
natural şi  de la condiţionări  de tip ecologic, economic şi  administrativ schema propusă
vizează o extindere direcţionată predominant către sud-est. Aceasta este, mai degraba.
rezultatul al unei evoluţii „spontane” reglementată derogatoriu (de la începutul sec. al XXI-
lea  de  tip  sec.  XIX)  adica  dezvoltarea  în  lungul  căilor  de  comunicaţii.  Particularitate
structurală a Cisnadiei  de localitate dezvoltată în jurul  nucleului  istoric (cristalizat) este
văzută mai mult ca avantaj identitar decat ecologic şi  adoptată ca model generator de
profit.

Prin multiplicarea acestui element la cele doua entităţi urbane ale UAT se obtine o
forma  de  extindere  „economioca”  a  Oraşului  de  tip  liniar (Cisnădioara-
Cisnădie-“schimbator”  autostrada),  dar  şi  (local)  radial  concentrică în  jurul  nucleelor
istorice.  
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Elementul federator al sistemului este pârâul Silberbach/Cisnadie ca şi coridor natural cu
un triplu rol: funcţional (agrement, sport, recreere), ecologic (oxigenare în profunzime a
corpului urban) şi identitar;

Astfel, schema de extindere a oraşului va dubla coridorul natural orientat est-vest
cu unul  economic lucrativ.

Raportată  la  capacitatea  economică  şi  demografică  de  creştere  a  oraşului  în
teritoriu, dezvoltarea pe o axa est-vest depăşeşte pragul de valabilitate al PUG 2011. 

Zona  de  Sud-Est  urmează  să  asigure  rezerva  de  terenuri  pentru  dezvoltări  de
perspectivă, ea reprezentând direcţia strategică prioritară pentru operaţiuni de urbanizare.
Pentru a asigura un cât mai bun control asupra dezvoltării acestui areal întins şi pentru a
preveni  evoluţii  costisitoare  atât  în  termeni  economici,  cât  şi  ecologici,  PUG  2011
stabileşte următoarele principii:

1. delimitarea fermă a zonei de est în teritoriu, atât spaţial, cât şi temporal. Limitele
spaţiale  ale  zonei  intravilan  sunt  stabilite  ca  extinderi  succesive  paralel  cu  axa  de
circulaţie.  Prin  stabilizarea  temporală  a  limitelor  de  urbanizare  se  înţelege  stabilirea
modului  de  construire  în  afara  limitelor  stabilite  prin  PUG  (PUZ)  actuale,  incluzând
interdicţia de constituire de trupuri suplimentare ci doar ca intravilan continuu.

2.  trasarea structurii urbane principale  pentru întreaga a UAT Cisnădie, cu rol de
„schelet”  funcţional  şi  infrastructural.  Această  structură  de  bază  include  zonificarea
funcţională,  schema  majoră  de  trafic  şi  magistralele  de  utilităţi,  rămânând  destul  de
flexibilă  şi  generală  pentru  a  putea  face  faţă  unei  evoluţii  imprevizibile  a  oraşului  în
perioade lungi de timp. La aceasta se adaugă obligativitatea planificării de tip Plan Director
+  PUZ  pentru  alte  operaţiunile  de  urbanizare.  PUZ-urile  vor  respecta  şi  vor  detalia
structura de bază trasată prin PUG (prin reparcelare, prin trasarea infrastructurii de rang
secund, prin rafinarea zonificării funcţionale, prin mobilare urbanistică etc) şi prin Planul
Director.

3.  etapizarea extinderii  oraşului  în  teritoriu  presupune o  urbanizare controlată a
Zonei Est în trepte, după principiul accesării unei zone numai în momentul în care zona
precedentă atinge un stadiu de dezvoltare avansat  sau final  (principiu  relativ  dificil  de
urmat având în vedere instabilitatea  economică a perioadei.

4.3. DIRECŢII DE DEZVOLTARE. 
4.3.1.Obiective  şi  elemente  de  planificare.  Zone  de  dezvoltare.  Extinderea  zonei
intravilan.

Obiectivul no. 1
IMPULSINAREA DEZVOLTARII  PRIN  ASIGURAEA SUPRAFETELOR  NECESARE  ,
PREGATIREA  UNOR  CONDITII  ATRACTIVE  PENTRU  INVESTITII  IN  SECTOARE
CHEIE  :  LOCUIRE,COMERT  SI  SERVICII,INSTITUTII  PUBLICE,INDUSTRIE
PERFORMANTA

Acţiuni prevăzute prin prezentul PUG:
1. restructurarea zonelor  disponibile,  subutilizate  sau  cu  utilizare  neadecvată  din
intravilan
2. accesibilizarea şi urbanizarea zonelor neocupate din intravilan
3. extinderea zonei intravilan, pentru impulsionarea urbanizării şi pentru creşterea ofertei
de terenuri pentru investiţii
4. trasarea structurii urbane primare, a reglementărilor urbanistice şi a etapizării pentru
zonele de restructurare şi urbanizare
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Obiectivul no. 2
ECHILIBRAREA  DINAMICILOR  DE  DEZVOLTARE  ÎN  ZONELE  ORAŞULUI  PRIN
IMPULSIONAREA CARTIERELOR NORDICE ŞI A ZONELOR DEFAVORIZATE

Acţiuni prevăzute prin prezentul PUG:
1. refacerea şi multiplicarea legăturilor  între  zonele  funcţionale  şi  zona

centrală
2. asigurarea unui mixaj funcţional pentru evitarea unei polarizări şi specializări

excesive şi atingerea modelului urban al “traseelor scurte” (evitarea creşterii
traficului generat de deplasări la şi de la locul de muncă)

3. garantarea suportului legislativ (reglementări aprobate) pentru investiţii prin
eventuale  etapizări  (clare)  ale  extinderilor  şi  prin  prevenirea  degradării
caracterului zonei

4. reabilitarea zonei centrale istorice a celor doua localitaţi din UAT Cisnădie,
în primul rând prin modernizarea infrastructurii şi a reţelei de dotări publice

Obiectivul no. 3
CONSOLIDAREA ROLULUI ADMINISTRAŢIEI LOCALE ÎN CADRUL PROCESULUI DE
DEZVOLTARE URBANĂ, PRIN VALORIFICAREA OPTIMĂ A RESURSELOR PUBLICE
ŞI PRIN ASIGURAREA CONTROLABILITĂŢII EVOLUŢIEI ORAŞULUI ÎN URMĂTORII
10 ANI

Acţiuni prevăzute prin prezentul PUG:
1. confirmarea traseelor  reţelelor  majore  de  infrastructură  şi  fixarea

necesarului  de  utilităţi  publice  pentru  zonele  de  extindere,  în  vederea
asigurării  unui  “schelet  structural”  al  dezvoltării,  şi  al  facilitării  controlului
asupra investiţiilor viitoare..

2. definirea  limitelor  clare  ale  zonei  intravilan,  trasate  în  lungul  unor  repere
topografice  (limite  de  proprietete),  în  vederea  facilitării  controlului  asupra
planificărilor viitoare ale PUG.

3. refuncţionalizarea  prioritară  a  suprafeţelor  libere  aflate  deja  în  intravilan,
restructurarea,  activarea  şi  densificarea  suprafeţelor  din  interiorul
intravilanului oraşului, etapizare riguroasă a extinderii intravilanului.

4. (politică de dezvoltare “de la centru spre periferie”)

Obiectivul no. 4
ASIGURAREA  CONDIŢIILOR  UNEI  DEZVOLTĂRI  DURABILE,  CONSERVAREA
POSIBILITĂŢILOR DE EVOLUŢIE A ORAŞULUI PENTRU GENERAŢIILE VIITOARE

Acţiuni prevăzute prin prezentul PUG:
1. extinderea  echilibrată  a  intravilanului,  conform  estimărilor  necesarului  de

teren, inclusiv a unor suprafeţe - rezervă
2. eşalonarea procesului  de  extindere  a  oraşului  prin  trasarea  unor  trepte

succesive de creştere şi prin delimitarea zonelor cu obligativitate de PUZ
3. identificare  şi  desemnarea unor  suprafeţe-rezervă  pentru  întâmpinarea

evoluţiilor  imprevizibile  şi  recomandarea  unor  locaţii  pentru  obiective  de
utilitate publică cu rol important în dezvoltarea oraşului (centru „intermodal”
de  transport  în  comun  rutie  vs.  gara),  instituţii  publice,  dotări  şi nuclee
centrale şi extracentrale de servicii şi comerţ, sport, etc.)

4. protejarea zonelor naturale şi a elementelor de peisaj cu valoare ecologică,
economică  şi  culturală,  protejarea  zonelor  istorice  (construite)  valoroase,
instituirea statutului de zone protejate pentru situirile antropice şi naturale.
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4.3.2.Locuire

Obiectivul no.1
REABILITAREA  ŞI  ASIGURAREA  CALITĂŢII  LOCUIRII  ÎN  CARTIERELE
CONSTITUITE

Acţiuni prevăzute prin prezentul PUG:
1. reglementarea prin RLU a intervenţiilor în zone constituite, evitarea supradensificării
cartierelor de locuinţe colective
2. protejarea zonelor  constituite  valoroase,  atât  în  interiorul,  cât  şi  în  afara  Centrului
Istoric. 
3. dezvoltarea şi extinderea centrelor cu potenţial federator şi a reţelei de spaţii publice şi
verzi  din  intravilane,  alături  de  protejatre  reţelei  de  dotări  publice  aferente  zonelor
rezidenţiale: unităţi de învăţămînt preuniversitar, parcaje publice, baze sportive. 
4. reconversia (parţială  sau  totală)  a  suprafeţelor  aflate  în  proprietate  publică  pentru
compensarea deficitului de dotări din intravilanele celor doua localităţi ale UAT Cisnădie.
5. propunerea de traversări ale barierelor naturale şi antropice (CF, pâraul argintului şi
afluentilor acestuia) în vederea unei mai bune conectări a vecinătătilor zonelor centrale.
6. realizarea infrastructurii edilitare pentru zonele în care aceasta lipseşte 
7. suplimentarea suprafeţelor  spaţiilor  verzi  care  deservesc  localiţăţile  Cisnădie  şi
Cisnădioara.
8. consolidarea şi  extinderea echilibrată a zonelor cu caracter rezidenţial  care nu au
contiguitate cu intravilanul existent

Obiectivul no. 2 
ASIGURAREA  NECESARULUI  DE  SUPRAFEŢE  PENTRU  LOCUINŢE  NOI,  CU
PRIORITATE ÎN ZONE AFLATE ÎN PROXIMITATEA ORAŞULUI ŞI ÎN VECINĂTATEA
UNOR ELEMENTE NATURALE CU POTENŢIAL DE AGREMENT

Acţiuni prevăzute prin prezentul PUG:
1. desemnarea unor zone de extindere a oraşului cu destinaţie predominant rezidenţială
2. desemnarea unor zone mixte (locuire+servicii+comerţ), pe suprafeţe restructurabile din
proximitatea centrului istoric al oraşului 
3. densificarea parcelelor riverane arterelor principale bulevarde prin reglementarea unui
profil funcţional mixt şi prin creşterea indicatorilor de utilizare (POT, CUT), în paralel cu
măsuri  de realiniere a fronturilor (în afara zonei istorice clasate)  şi  de modernizarea a
profilelor stradale

Obiectivul no. 3 
ASIGURAREA UNOR CONDIŢII ECHILIBRATE DE CONFIGURARE A NOILOR ZONE
DE LOCUINŢE (DENSITATE, DOTĂRI, INFRASTRUCTURĂ, TIPOLOGII)

Acţiuni prevăzute prin prezentul PUG:
1. precizarea parametrilor de configurare a noilor implanturi rezidenţiale şi de

producţie  în  acord  cu  principiile  unei  dezvoltări  durabile,  rezervarea
culoarelor majore de infrastructură, asigurarea şi localizarea necesarului de
dotări şi spaţii verzi

2. delimitarea unor zone prioritare de intervenţie şi  condiţionarea dezvoltării
prin elaborarea PUZ-uri, 
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3. rezervarea  unor suprafeţe pentru funcţiuni  cheie şi  ocuparea lor pe baza
unei analize cost - beneficiu

4. etapizarea consumului de resurse funciare
5. asigurarea şi protejarea suprafeţelor necesare pentru dezvoltarea reţelei de

învăţămînt preuniversitar (grădiniţe, şcoli)

4.3.3.Protecţia mediului. Spaţii verzi.

Obiectivul no.1
SATISFACEREA NECESARULUI  DE SPAŢII  VERZI  RAPORTAT LA NUMĂRUL DE
LOCUITORI, CF. OUG 114/2007 (26 MP / LOCUITOR)

Acţiuni prevăzute prin prezentul PUG:
1. înfiinţarea de zone publice de importanţă orăşenească, dotări de agrement şi

alte spaţii publice cu caracter verde. 
2. reabilitarea suprafeţelor libere din zona centrală şi zonele de locuit existente
3. recuperarea şi amenajarea suprafeţelor reziduale
4. asigurarea terenului necesar înfiinţării de spaţii verzi publice prin intermediul

obligativităţii operaţiunilor de expropriere pentru cauza de utilitate publică în
zonele centrale sau în cele în curs de restructurare / urbanizare

Obiectivul no.2 
PROTEJAREA HABITATELOR NATURALE VALOROASE ŞI A CADRULUI NATURAL

Acţiuni prevăzute prin prezentul PUG:
1. păstrarea zonelor de habitat din afara zonei intravilan, instituirea interdicţiei

de construire, accesibilizarea lor pentru turism specializat şi de agrement
2. realizarea unei  reţele de trasee ciclo-turististice în oraş care să federeze

obiectivele turisticeculturale şi naturale din UAT Cisnădie.

Obiectivul no.3
PROTEJAREA  ŞI  REABILITAREA  SPAŢIILOR  VERZI  DIN  INTERIORUL
CARTIERELOR DE LOCUIRE COLECTIVĂ

Acţiuni prevăzute prin prezentul PUG:
1. delimitarea spaţiilor verzi  din intravilan, protejarea şi  amenajarea spaţiilor

libere virane ca spaţii verzi
2. reabilitarea centrului  istoric  cu  prevederea  unui  procent  semnificativ  de

spaţii verzi publice
3. extinderea parcelărilor  pentru  grădini  private  la  intravilanului,  ca

suplimentare a rezervelor de spaţii verzi publice

Obiectivul no. 4 
REDUCEREA  EMISIILOR  ŞI  A  FACTORILOR  DE  POLUARE,  PRECUM  ŞI
PREVENIREA  RISCURILOR  ALUNECĂRILOR  DE  TEREN  ŞI  ALE  EFECTELOR
INUNDAŢIILOR

Acţiuni prevăzute prin prezentul PUG:
1. limitarea regimului de ocupare cu construcţii a zonelor care prezintă riscuri

naturale
2. înfiinţarea unor „centuri” vegetale zone verzi de protecţie între sursele de

emisii şi zonele rezidenţiale învecinate)
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4.4.Condiţionări ale prevederilor documentaţiilor de rang superior

Investiţii majore prevăzute de strategia de dezvoltare
Sunt  enumerate  investiţiile  cu  rol  de  impulsionare  a  dezvoltării.  Acestea  se

concentrează în general asupra elementelor de infrastructură publică (căi de acces, reţele
edilitare,  dotări  publice),  menite  se  pregătească  condiţii  favorabile  pentru  atragerea
investiţiilor private în zone de dezvoltare prioritare.
Axa centrală „Cisnădioara-Cisnădie-“schimbatorul…”

Valorificarea simultană a atractivităţii Centrelor Istorice, a cadrului natural şi cultural
de excepţie, şi a unei infrastructuri cu grad de centralitate pentru „evenimente” oferă şansa
afirmării Cisnadiei ca importantă “structră (oraş) gazdă” din din hinterlandul Sibiului.
Profitând de structura urbanistică de excepţie de proximitatea cu resedinţa de judeţ (Sibiu)
şi de costuri mai mici de exploaterea a infrastructurilor UAT Cisnădfier ar putea prelua o
serie de funcţiuni importante la nivel local, zonal sau regional în domenii variate:

1. sanitar (spitale, sanatorii, policlinici specializate)
2. învăţământ (atragerea vieţii academice în campusuri universitare în afara zonei

consacate urmăreşte,  de  asemenea,  impulsionarea  activităţilor  culturale  şi
economice din zona istorică).

3. mediu - structurarea unei axe verzi publice (spatii verzi publice cu caracter de
loisir în zona intravilanului şi 

     zonei istorice protejate
4. circulaţii - reorganizarea nodului de trafic din zona centrală a Cisnădiei (măsurile

au  ca  scop  fluidizarea  traficului  pietonal  şi  rutier  într-un  punct  de  intersecţie  şi
colectare a interselor zonei şi a mai multor direcţii importante şi eliminării blocajelor.

5. centru - restructurarea a unor părţi a fostei zone industriale care ca scop principal
extinderea zonei centrale a oraşului spre est şi deblocarea relaţiilor între Centrul
Istoric şi cartierele nordice. În acest sens, asigurarea unei reţele ample de spaţii
publice de calitate este esenţială .

4.5.Etapele de intervenţie fixate de strategia de dezvoltare
Avand în vedere scara localităţii  strategia prezentului PUG promovează principiul

dezvoltării  „in  integrum”  cu  dezvoltatrea  elementelor  considerate  prioritare  de  politică
admistraţiei (alese, care reprezintă interesele locuitorilor) pe baza unei structuri urbane
capabile să preia diferite politici. 

Principiul, formulat în legislaţia românească (HG no. 525/1996 - RGU, Art. 4, alin. 2)
şi prezent în documente şi acorduri internaţionale la care România este parte (Carta de la
Leipzig) urmăreşte gestiunea raţională a resursei funciare şi protejarea cadrului natural al
oraşelor. Cele mai importante măsuri care decurg din acest deziderat sunt:

- utilizarea şi reutilizarea prioritară a suprafeţelor interne oraşelor, ca alternativă la
ocuparea unor suprafeţe noi prin extinderea acestora în cadrul natural;

- ocuparea raţională a zonelor de urbanizare (zone de extindere a oraşelor), care
presupune  etapizarea  accesării  şi  urbanizării  teritoriului  şi  asigurarea  unor  densităţi
echilibrate de utilizare a suprafeţelor.

În  sensul  celor  de  mai  sus,  se  recomandă  abordarea  prioritară  a  zonelor  de
restructurare interne oraşului (suprafeţe industriale, feroviare dezafectate, suprafeţe fără
utilizare),  respectiv  o  mai  bună  valorificare  a  zonelor  constituite  (densificarea  zonelor
rezidenţiale din afara zonelor istorice protejate, riverane marilor artere, ocuparea eficientă
a zonelor cu potenţial industrial, etc.)

PUG va prevedea etape de accesare a zonelor potenţial de urbanizare. În cadrul
reţelei principale de infrastructură publică, pre-definită prin PUG, sunt identificate teritoriile
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ce  necesită elaborarea  unor  documentaţii  de  detaliu  (de  PUZ,  de  parcelare,  etc.).
Viabilizarea şi ocuparea unor astfel de zone (etapizat) ar trebuii condiţionată de finalizarea
celei  precedente.  Această  măsură  asigură  atât  durabilitatea  dezvoltării,  în  sensul
economiei de suprafeţe la scara întregului oraş şi pe termen lung, cât şi eficacitatea şi
fezabilitatea investiţiilor publice de viabilizare şi nu în ultimul rand de fonduri. Suplimentar,
pentru stabilirea  oportunităţii  acestor  operaţiuni,  se recomandă efectuarea prealabilă  a
unor analize cost beneficiu, prin prisma interesului public.

4.6.Optimizarea relaţiilor în teritoriu

Obiectivul no. 1 
EXTINDEREA  ROLULUI  DE  POL  REGIONAL  AL  ORASUL  CISNADIE  ASUPRA
ÎNTREGII ZONE PERIURBANE, PRIN DISTRIBUŢIA ACTIVITĂŢILOR ÎN ACORD CU
POTENŢIALELE LOCALE ŞI PRIN MODERNIZAREA REŢELELOR DE COMUNICAŢIE
ŞI TRANSPORT

Acţiuni prevăzute prin prezentul PUG:
1. atragerea prioritară  a  investiţiilor  din  domeniul  terţiar  sau  a  industriei

performante, evitarea concentrării nediferenţiate a activităţilor în municipiu în
defavoarea localităţilor din zona periurbană

2. consolidarea şi stabilirea unor  poli  de  activităţi  cu  caracter  terţiar  şi  cu
deservire la nivel regional (comerţ,  servicii,  instituţii,  IMMuri) în zonele de
extindere  a  intravilanului  (zona  de  est  în  direcţia  nodului  de  legătură  cu
autostrada,  etc.)  pentru  susţinerea  dezvoltării  unor  structuri  funcţionale
echilibrate în zona extra urbană

3. realizarea unei artere ocolitoare pe relaţia DN1 – Răşinari
4. rezervarea şi dezvoltare eventuală a culoarelor necesare pentru extinderea

viitoare  a  unei  artere  ocolitoare  a  Municipiului  Sibiu  (care  să întregescă
actuala “oclitoare” care face parte din autostrada Nădlac – Bucureşti)

5. extinderea infrastructurii turistice din zonă în vederea consolidării sale ca pol
de destinaţie şi atracţie turistică

6. construirea unei staţii proprii performante de epurare
7. dezvoltarea reţelei de transport periurban integrat, cu accent pe transportul

în comun. Implementarea sistemului „tren orbital” (Aeroport - Gara - Şelimbăr
- Cisnădie) şi 1f - corelarea dezvoltării reţelei de infrastructură cu dezvoltările
comunelor învecinate, prin 

8. rezervarea culoarelor necesare arterelor planificate prin PUG
9. protejarea şi  modernizarea structurilor de activităţi  ale sectorului primar -

agricultură,  piscicultură,  silvicultură, viticultură,  zootehnie -  prin  asigurarea
terenurilor  şi  infrastructurii  destinate acestor funcţii  economice şi  limitarea
urbanizării extravilanului.

Obiectivul no. 2 
ATENUAREA  DEZECHILIBRULUI  DAT  DE  CONCENTRAREA  POLARIZATĂ  A
ACTIVITĂŢILOR ÎN TERITORIUL ADMINISTRATIV (INDUSTRIE vs. LOCUIRE); 

Acţiuni prevăzute prin prezentul PUG:
1. diversificarea structurii de activităţi din zonele cu profil monofuncţional prin

introducerea de centre de activităţi în cartierele de blocuri 
2. reabilitarea zonelor  rezidenţiale  „defavorizate”  prin  modernizarea  şi

extinderea  reţelei  de  dotări  publice  şi  utilităţi  şi  prin  crearea  condiţiilor
avantajoase pentru investiţii în aceste zone 
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Obiectivul no. 3 
PROTECŢIA  ŞI  CONSERVAREA  ZONELOR  NATURALE  ÎN  SENSUL  MENŢINERII
BIODIVERSITĂŢII  ŞI  VALORIFICĂRII  DURABILE  A  RESURSELOR  NATURALE.
(SURSA PATZ PERIURBAN AL ORASUL SIBIU)

Acţiuni prevăzute prin prezentul PUG:
1. protejarea  habitatelor  naturale  (geoolgice)  valoroase  prezente  în  lunca

Pârârului Argintului.
2. realizarea coridorului verde în lunca Pârârului Argintului ca zonă federatoare

între  zonele  rezidenţiale,  Centrele  istorice  Cisnădie  şi  Cisnădioara şi
viitoarele dezvoltări de pe teritoriul UAT, în corelare cu dezvoltarea generala
prevăzută de PUG.

3. realizarea de coridoare verzi  cu caracter pietonal  şi  de agrement în lungul în luncii
Pârârului Argintului şi afluenţilor săi şi constituirea de trasee pietonale şi cicloturistice de
legătură cu localităile învecinate şi cu zone cu atractivitate turistică:

Obiectivul no.4 
VALORIFICAREA,  CONSERVAREA  ŞI  PROTEJAREA  FONDULUI  CONSTRUIT
VALOROS  ŞI  A  PEISAJULUI  CULTURAL  CA  FACTOR  AL  DEZVOLTĂRII  ŞI  AL
IDENTITĂŢII TERITORIALE

Acţiuni prevăzute prin prezentul PUG:
1. instituirea  statutului de Zonă Protejată (severă)  pentru arealele construite

valoroase dpdv cultural, istoric, arhitectural, peisagistic
2. protejarea prin RLU a structurilor rurale valoroase (Cisnădioara) înglobate în

UAT  al  oraşului  Cisnădie prin  reglementarea  intervenţiilor.  Protejarea
peisajului şi peisajului cultural (aşezare+cadru natural+culturi)

3. protejarea siluetei  oraşului  ca  imagine  identitară,  păstrarea  coridoarelor
vizuale valoroase spre cadrul natural

Obiectivul no. 5 
„CISNĂDIE - ISTORIA PRODUCATOARE  DE PROGRES”

Acţiuni prevăzute prin prezentul PUG:
1. realizarea de obiective de importanţă zonală
2. modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport

4.7.Dezvoltarea activităţilor economice

Obiectivul no. 1
PROFILAREA ŞI DEZVOLTAREA CISNADIEI CA CENTRU DE SERVICII, AFACERI, 
CULTURĂ, COMUNICARE, MEDIA ŞI EDUCAŢIE SUPERIOARĂ, DE IMPORTANŢĂ 
REGIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ („Cisnădie - istoria producatoare de progres”)

Acţiuni prevăzute prin prezentul PUG:
1. valorificarea locaţiilor centrale vacante pentru dezvoltarea infrastructurii pentru sectorul
terţiar  (birouri,  instituţii,  servicii,  comerţ,  expo  etc).  Reciclarea  platformei  industriale
subutilizate sau neperformante.
2. rezervarea obiectivelor istorice din zona centrale pentru evenimente şi spectacole

Obiectivul no .2 
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PROTEJAREA  ŞI  VALORIFICAREA  POTENŢIALELOR  CULTURALE  ŞI  DE  MEDIU
PENTRU  CREŞTEREA  ATRACTIVITĂŢII  ORAŞULUI  PENTRU  TURISM  ŞI
ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII

Acţiuni prevăzute prin prezentul PUG:
1. extinderea măsurilor  de  reabilitare  a  Centrului  Istoric  conservarea

componentei  rezidenţiale  ca  particularitate  culturală  şi  factor  de  echilibru
funcţional la nivelul zonei istorice centrale protejate.

2. optimizarea reţelei de spaţii publice prin reabilitarea celor existente în şi în
afara  centrului  istoric  şi  prin  extinderea  reţelei  în  interiorul  şi  exteriorul
oraşului. Realizarea unei reţele de spaţii verzi interconectate şi păstrarea de
coridoare verzi de legătură cu zonele naturale din exterior (coridoare verzi în
lungul  pârâului  Argintului),  extinderea  reţelei  de  trasee  pietonale  şi  ciclo-
turistice în zona periurbană.

3. protejarea prin  RLU  a  cartierelor  rezidenţiale  tradiţionale  aflate  în  afara
zonei centrale, instituirea statutului de zona protejată

Obiectivul no .3 
MENŢINEREA  ŞI  MODERNIZAREA  PROFILELOR  INDUSTRIE  EXISTENTE  ŞI
TRANSPORTURI

Acţiuni prevăzute prin prezentul PUG:
1. extinderea şi organizarea zonelor industriale deja existente şi dozarea şi distribuirea
lor în teritoriu în mod echilibrat, luându-se în considerare poziţia în itravilanul existent şi
relaţiile de trafic generate.
2. consolidarea şi impulsionarea sectorului IMM prin rezervarea unor suprafeţe dedicate
dezvoltării infrastructurii specifice
3. rezervarea coridoarelor necesare pentru viitoare artere de legătură:
4. reglementarea traseului  „trenului  urban”  pe  teritoriul  administrativ  Cisnadie,  inclusiv
stabilirea poziţiei unei staţii terminus (în proximitatea zonei centrale)
5. rezervarea unor  locaţii  pentru  parcaje  publice  de  mare  capacitate,  cu  prioritate  în
proximitatea zonelor de patrimoniu

Obiectivul no .4 
GESTIONAREA EFICIENTĂ A RESURSEI DE TEREN, ASIGURAREA DE REZERVE
PENTRU DEZVOLTĂRI PE TERMEN LUNG ŞI PENTRU EVOLUŢII IMPREVIZIBILE

Acţiuni prevăzute prin prezentul PUG:
1. asigurarea unor rezerve de teren pentru investiţii pe termen lung, în apropierea zonei
centrale
2. reducerea riscurilor  de  compromitere  a  potenţialelor  de  dezvoltare  prin  extinderea
etapizată a zonei intravilan şi prin protejarea viitoarelor culoare de infrastructură. 
3. desemnarea etapelor de urbanizare a suprafeţelor introduse în intravilan prin PUG.
4. stabilirea obligativităţii  măsurilor intermediare de planificare (masterplan, PUZ, PUD)
pentru  zonele  de  restructurare  şi  urbanizare,  inclusiv  sugerarea  operaţiunilor  şi
procedurilor de restructurare funciară şi de asigurare a necesarului de suprafeţe pentru
utilităţi publice.
5. stabilirea unor  limite  clare  a  intravilanului,  în  lungul  unor  repere  topografice  şi
cadastrale pentru reducerea necesităţii de ajustare ulterioară 
6. utilizarea eficientă  a  resurselor  funciare  publice,  reafirmarea şi  consolidarea rolului
administraţiei  publice în procesul  de dezvoltare urbană. Mobilizarea resurselor funciare
existente pentru măsuri şi proiecte cu efecte benefice la scară locală şi regională, şi în
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avantajul  prioritar  al  interesului  public  şi  reglementarea  operaţiunilor  de
restructurare/urbanizare în vederea extinderii resursei funciare publice.

4.8.Evoluţia populaţiei
4.8.1Proiectarea populaţiei viitoare a Oraşul Cisnădie

Este greu de realizat o prognoză în sensul propriu al termenului. Evoluţia viitoare a
populaţiei oraşului depinde, dincolo de datele demografice de pornire, de modul în care
acesta se va dezvolta, de capacitatea lui de a atrage populaţie din zonă, din ţară sau chiar
de peste hotare. Ni se pare puţin probabil să continue să se menţină un spor migratoriu
negativ  ca  cel  din  ultimii  ani;  acesta  a  caracterizat  oraşele  româneşti  în  condiţiile
dezindustrializării  acestora, însă dezvoltarea sectoarelor secundar şi  cuaternar va duce
probabil la oprirea hemoragiei şi chiar la un aport pozitiv al migraţiei. De altfel, ultimele
date disponibile pentru zonă şi pentru UAT Cisnădie arată ca în ultimul cincinal aceasta s-
a redus sensibil, faţă de anii precedenţi, prin diminuarea migraţiei.

Din păcate, pentru cazul de faţă, nici măcar un set de proiectări foarte bine laborate
nu e uşor de realizat, din cauza lipsei datelor statistice sau a inconsistenţei acestora (unde
ele există). Pentru realizarea unor proiectări pentru o UAT, este nevoie de următoarele
date actualizate faţă de ultimul recensământ:

1.  Structura pe vârste şi sexe a populaţiei la momentul zero al proiectării  (aprile
2011);

2. Ratele de fertilitate pe vârste (născuţi vii la 1000 de femei de 15, 16, ..., 49 ani) în
ultimii 5-10 ani (e nevoie de mai mulţtti ani fie pentru a determina tendinţe, fie pentru a
calcula - în cazul populaţiilor mici - valori medii pe câţiva ani);

3. O tabelă de mortalitate pentru un moment cât mai apropiat de cel cu care începe
proiectarea (în lipsă, se pot folosi ratele de deces pe vârste şi sexe);

4.  O  statistică  multianuală  a  migraţiei  şi  navetismului -  plecaţilor  şi  sosiţilor
(schimbări de domiciliu, migranţi externi) pe sexe şi vârste.

4.8.2 Estimari
Pornind  de la  datele  disponibile,  s-a  configurat  o  structură  pe sexe  şi  vârste  a

populaţiei  Cisnadiei  la 1 ianuarie 2011, pornind de la o cifră totală de cca. 15.000 mii
locuitori (ultima cifră disponibilă a fost de 17.484 locuitori la 1 iulie 2006). 

Cu această structură şi cu datele de la ultimul recensământ s-au determinat ratele
de fertilitate pe vârste astfel încât să rezulte no. aproximativ de născuţi din anii 2006-2011.
Aceste rate estimate conduc la o rată totală de fertilitate de aproximativ 0,9 copii/femeie,
valoare care este sub cea a mediului urban din România din ultimii ani (1,0-1,1). 

Cu  aceste  rate  şi  cu  o  tabelă  de  mortalitate  tip  ONU,  căreia  îi  corespunde  o
speranţă de viaţă la naştere de 75 ani în medie pentru cele două sexe am realizat varianta
de bază a proiectării, cea care presupune în continuare balanţa migratorie nulă şi menţine
neschimbaţi parametrii mortalităţii şi ai fertilităţii. Menţionăm că proiectarea s-a făcut cu un
pas de 5 ani, folosind deci şi structura cincinală pe vârste.

4.8.3. A doua variantă de proiectare
Această varintă presupune o creştere a fertilităţii în medie cu 5% pe fiecare interval

cincinal, ajungându-se în final la 1,28 copii/ femeie. Soldul migratoriu pe vârste se menţine
nul şi mortalitatea constantă. E de subliniat că această condiţie de constanţă a mortalităţii
chiar  dacă  pare  neverosimilă,  aşteptându-se  reducerea  acesteia,  nu  afectează  serios
datele de proiectare, căci progresul pe acest plan e lent şi cu efecte mici asupra volumului
demografic. 
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Diferenţa  faţă  de  varianta  precedentă  nu  e  foarte  mare,  mai  ales  dacă  privim
populaţia  în  ansamblul  ei.  Cu  efective  de  imigranţi  relativ  scăzute (datorate  situatie
economice în ansamblu) se poate totuşi  opri scăderea populaţiei dat fiind faptul că cei
care intră pe parcursul timpului contribuie la numărul de naşteri şi la cel de decese, numai
că fiind vorba de o populaţie în medie mai tânără prima contribuţie e mai importantă.

4.8.4.A treia variantă de proiectare
Această  variantă  porneşte  de  la  varianata  I-a  (cu  fertilitatea  şi  mortalitatea

constante) şi presupune un aflux de populaţie externă (oraşului), aport care se manifestă
prin  sporirea  tuturor  categoriilor  de vârstă  (în  mod diferenţiat);  fapt  improbabil  datorită
faptului că, totuşi Cisnădia nu este un pol multifuncţional care să asigure oportunităţi de
localizare.

Cu acest  aport  migratoriu  (minimal  care  se  constituie  ca  volum proporţional  cu
categoriile de vârste) se ajunge la valori relativ asemanătoare de creştere a populaţiei.

4.8.5.Concluzia
E greu de presupus că, în condiţiile continuării unui comportament fertil ca cel din ultimii

ani, populaţia în UAT Cisnadie poate obţine o creştere, chiar şi printr-un aport migratoriu
considerabil. Evident că, în principiu, orice „gol” de populaţie se poate umple prin migraţie.
Dar sunt necesare 2 condiţii în UAT Cisnadie:
1. să  se  dezvolte  sensibil  sistemul  de  activităţi  de  aşa  manieră  încât  să  atragă

populaţia din jur 
2. în  zonă,  în  judeţ,  în  regiune  să  existe  un  surplus  de  populaţie  din  care  să  se

recruteze aceşti migranţi.
Cele doua condiţii fac ca Oraşul Cisnădie să se afle într-o competiţie permanenta pentru
atragere de populaţie cu:

- localităţile din jur (sate şi commune);
- localităţile de tip urban din judeţ, respectiv (eventual) regiune;

Aceste două condiţii nu pot fi operaţionalizate într-un studiu ca cel de faţă şi, de aceea,
este imposibil  de justificat o variantă de proiectare cu migraţie care să poată fi  numită
prognoză.

4.8.6.Comparaţia variantelor de prognoză demografică
Pe  termen  mediu  şi  lung,  tendinţa  dominantă  este  de  descreştere (vaga)  a

numărului  populaţiei  Oraşului,  chiar  şi  dacă prin  imigraţie  se poate  teoretic  compensa
parţial  sporul  natural  negativ.  în  cele  mai  optimistă  variante  de  prognoză,  se  poate
presupune o descreştere a populaţiei în viitoarea decadă.

În toate variantele ponderea populaţiei în varsta de 60 şi peste este în creştere.
Adică, populaţia Oraşului Cisnădie va îmbătrâni structural.
Dacă luăm drept referinţă numărul populaţiei  declarate este de 17484 in  2011 atunci,
atunci,  în  viitoarea  decada  populatia  va  reprezenta  optimistic  cca.  90% din  populatia
actuală.

4.9.CATEGORIILE DE INTERVENTIE PENTRU INLATURAREA DISFUNCTIILOR
1. Principalele disfuncţii constatate în urma analizelor premergătoare PUG sunt rezultatele
extinderii necontrolate a zonelor construite sau construibile în jurul suprafeţei intravilan, în
principal prin crearea de trupuri izolate. Efectele negative ale acestor extinderi sunt de
ordin economic, ecologic, urbanistic şi administrativ.
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Prin PUG, se vor prevedea măsuri de limitare şi control a operaţiunilor de creare de trupuri
de intravilan noi prin documentaţii derogatorii, în primul rând prin exigenţa de evaluare a
oportunităţii acestor operaţiuni prin prisma interesului public. 
De  asemenea,  extinderea  suprafeţei  intravilan  propusă  prin  PUG  are  în  vedere
umrătoarele criterii, indicatori şi obiective:
- respectarea prevederilor  legale  în  vigoare,  a  convenţiilor  internaţionale  la

care  România  este  parte  şi  a  documentaţiilor  de  amenajare  a  teritoriului  privind
gestiunea raţională a resursei funciare;

- necesitatea unei dezvoltări urbanistice controlate, coerente şi durabile, care
asigură  calitatea  vieţii  şi  drepturile  asupra  proprietăţii,  atât  locuitorilor  de  astăzi  ai
oraşului,  cât şi,  în egală măsură,  generaţiilor  viitoare. Din acest deziderat decurge
necesitatea asigurării resurselor de teren pentru perspective de timp care depăşesc
termenul de valabilitate al actualului PUG repectiv următoarea decadă;

- viabilitatea  şi  fezabilitatea  extinderii  reţelei  stradale  şi  a  reţelei  de
infrastructură edilitară pentru zonele noi,  prin prisma analizei  cost-beneficiu asupra
investiţiilor din bugetul public;

- necesitatea  concentrării  investiţiilor  de  dezvoltare  în  zone  din  interiorul
oraşului,  astăzi  părăsite  sau  utilizate  inadecvat,  cu  avantajul  economic  al  pre-
existenţei echipărilor edilitare şi al acceselor stradale asigurate;

- necesitatea asigurării unei rezerve suficiente de terenuri exploatabile agricol
în zona periurbană Cisnadie, în vederea susţinerii economiei agrare;

- necesitatea  protejării  cadrului  natural  al  UAT  Cisnădie,  ca  susţinător  al
calităţii ecologice a vieţii în oraş;

- necesitatea păstrării unui volum echilibrat de trafic auto în oraş în vederea
limitării la nivel local şi regional a poluării fonice cu pulberi şi emisiilor cu efect de seră;

- necesitatea asigurării  calităţii  vieţii  pentru toţi  cetăţenii  UAT Cisnădie, prin
rezervarea  suprafeţelor  necesare  pentru  realizarea  şi  modernizarea  arterelor  de
circulaţie,  a  infrastructurii  edilitare,  a  dotărilor  şi  echipamentelor  publice  (sănătate,
învăţământ, spaţii verzi, terenuri de sport, locuri de joacă etc.)

2. Extinderea rolului de pol local al Oraşului Cisnădie în zone periurbane a Municipiului
Sibiu,  prin  distribuţia  activităţilor  în  acord  cu  potenţialul  locale  şi  prin  modernizarea
reţelelor de comunicaţie şi transport) 
3.   Protecţia  şi  conservarea  zonelor  naturale  în  sensul  menţinerii  biodiversităţii  şi
valorificării durabile a resurselor naturale. (Sursa PATZ periurban al Orasului Sibiu)
4. Valorificarea, conservarea şi protejarea fondului construit valoros şi a peisajului cultural
ca factor al dezvoltării şi al identităţii locale
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5. PARTIU URBAN
Pe baza concluziilor Studiilor de fundamentare şi in conditii normale de dezvoltatre 
economica si sociala se poate propune un set de recomandari care sa asigure dezvoltarea
spatială armonioasa si lucrative a UAT Cisnădie.

Elementele teritoriale principale care determina dezvoltatrea Cisnădiei sunt elmennte de 
mediu, infrastructura, de patrimoniu immaterial sau rezerve de teren:
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 Sistemul de localităţi Cisnădie-Cisnădioara este influenţat de marile forme de relief 
 Zona UAT Cisnădie se afla amplasată la limta piemontului Munţilor Parâng. 
      Versantul împădurit de nord al acestora este principalul atu al acestei poziţionari.
       în aceste conditii unul dintre “accesele” Sibiului către zona Montana este “filtrat” de
UAT Cisnădie.
 Sistemul de localităţi Cisnădie-Cisnădioara se află amplasat intr-o zona relativ plată

care permite o dezvoltatre  de tip “giruetă“ amendata de vectorii de deplasare (DJ 
106) şi de polii de interes ai zonei (Sibiul, schimbatorul de directie al autostrazii 
Nădlac-Bucureşti, parcul industrial Şelimbăr, Mărginimea Sibiului, padurile, etc.)

 Sistemul de localităţi Cisnădie-Cisnădioara poate profita de potenţiala structura 
(existentă sau ipotetică) a sistemelor majore de circulaţie (vezi inchiderea [sud] a 
centurii ocolitoare a Sibiului) 

  Sistemul de localităţi Cisnădie-Cisnădioara are un potenţial turistic datorat monu-
mentelor istorice şi naturale din zona şi din asocierea lui Sibiului (fostă Capitală 
Culturala Europeană - 2007)
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Se propune, pe fondul unei protecţii întărite a nucleelor istorice protejate, o exindere 
maximă a intravilanului care să răspundă elementelor mai sus menţionate şi o dezvoltare 
sustenabilă a UAT Cisnădie:
Astefel se propune pentru dezbatere si reglementare extinderea şi intarirea cu functiuni 
mixte a intravilanului existent dupa cum urmează: 

 dezvoltarea axei est / vest - Cisnadioara <> Cisnadie <> zona “schimbatorului” au-
tostrazii

 dezvoltarea axei sud-est / nord-vest - pe vectorul Cisnădie <> parc-industrial Selim-
băr

Intocmit ,
Urb.Diana GRIGORE 

text coordonat de, 
prof.dr.arh Florin MACHEDON
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