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FI Ă CADRU PREZENTARE PROIECT

I- DATE GENERALE
-titlul proiectului - Punerea in valoare a cladirii de patrimoniu - Biserica Evanghelica C.A. Sibiu -

prin lucrari de conservare, restaurare a cladirii si modernizare a infrastructurii conexe - Piata
Huet, Sibiu, judetul Sibiu
- amplasamentul Ăjudeţul, localitatea, strada, num rulă – jud. Sibiu, oras Sibiu, Piata Huet f.n.
- solicitant – Parohia Evanghelica C.A. Sibiu
II- TIPUL DE INTERVEN IE
- tipul lucr rilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice
- intervenţii asupra componentelor artistice exterioare: da nu
- intervenţii asupra componentelor artistice interioare: da nu
- categoria “B” de importanţ a construcţiilor Ăconform H.G. nr. 766/1997ă
- clasa “II” de importanţ a construcţiilor Ăconform Normativului P100/2006)
III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE I CONSTRUC IILE
III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
- încadrare în localitate i zon – Piata Huet, Sibiu, zona centrala a municipiului
Construcţia se dezvolt izolat, liber pe toate laturile, fiind înconjurat de spaţiul Pieţei Huet.
- descrierea terenului (parcelei):
 suprafaţ 1998 (mp), form poligonala, dimensiuni 134x265,5m, orientată E-V
 vecin t ţi
- la N : Casa Parohial Ănr. 1ă, Turnul sc rilor Ăcasa Calfeloră i cl direa
Piata Huet 3
- la V: Piaţa Huet nr. 4, Colegiul Naţional Samuel von Brukenthal
- la S: Piaţa Huet nr. 6 – 12
- la E: Piaţa Huet nr. 13 -16, Casa Luxemburg i Podul Minciunilor
c i de acces public: Piata Huet
 particularit ţi topografice – teren plat, o mica declivitate catre NV.
- condiţiile de amplasare i de realizare ale construcţiilor conform:
 PUG localitatea Sibiu, aprobat prin HCL nr 165/28.04.2011 (dup caz PUZ sau PUD), Certificatul
de Urbanism nr 499/23.03.2015, emis de Prim ria Municipiului Sibiu;
 Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice), nr 262/M/2015
din data de 28.10.2015 faza de proiectare P.T. aviz favorabil, cu condiţion ri – asigurarea
asistentei arheologice si a asistentei unui pictor restaurator;
 Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice), nr 231/M/2013
din data de 13.12.2013 faza de proiectare D.A.L.I. aviz favorabil
 Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Componente Artistice), nr 115/CA/2013 din data de
25.06.2013 faza de proiectare P.T. aviz favorabil;
 Avizul Ministerului Culturii(avizul Comisiei Componente Artistice), nr 25/CA/2013 din data de
22.02.2013 faza de proiectare P.T. aviz favorabil
- restricţii de amplasare – nu este cazul
- spaţii verzi: arbori t iaţi 0(buc), arbori menţinuţi 0(buc),
arbori plantaţi 0 (buc), spaţii verzi 0 (mp).
- alte caracteristici specifice – nu e cazul
III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUC IILOR:
- funcţiunea – cladire de cult
- dimensiunile - 134x265,5m, orientată E-V
- regim de în lţime – P+E (5E turn)
- HMAX. CORNI (STREA IN ) = 40m (turn); HMAX. COAMA = 73 m (turn)
- suprafaţa construit - Sc = 1857 mp;
- suprafaţa desf urat - Sd = 2797mp;
- suprafaţa util total - Su = 2350 mp;
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- sistem constructiv – zidarie mixta caramida/piatra, bolti piatra, sarpanta lemn
- fundaţii - piatra
- acoperi Ă arpant /teras ă – lemn ecarisat/cioplit
- învelitoare (material/culoare) – tigle ceramice solzi policrome
- finisaj exterior (material/culoare) – tencuiala crem
- tâmpl rie exterior Ămaterial/culoareă – vitralii sticla colorata
- intervenţii asupra componentelor atistice) – restaurare vitralii, fresca cor si elemente din piatra
- sistem de înc lzire – existent – radianti ceramici GN, electric. Propus – incalzire in pardoseala
- alte caracteristici specifice - Procentul de ocupare al terenului (POT) este 92% şi coeficientul de

utilizare al terenului (CUT) este 2,40

