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MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV
1. INTRODUCERE 
1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Investitori: Lungu Dan-Petrica, Aescht Christian-Roland, 
Suto Elek si Suto Adriana

Beneficiari: Lungu Dan-Petrica, Aescht Christian-Roland, 
Suto Elek si Suto Adriana

Adresa investitiei: Str. Lalelelor , fn, loc. Sighisoara, jud. Mures

Proiectant general s.c. estudio s.r.l.

Colectiv elaborare  arh. Octavian Ciotlaus 
arh. Eleonora Dulau
arh. Nicolae Andreica

Data elaborarii:   septembrie/2018

1.2. OBIECTUL DOCUMENTATIEI URBANISTICE P.U.Z.
Obiectul principal îl constituie dezvoltarea urbanistica a zonei studiate în vederea

realizarii de noi imobile de locuinte  în municipiul Sighisoara, în cartierul Tarnava II , strada

Lalelelor, în concordanta cu prevedeile în vigoare.
Prin prezentul Plan Urbanstic Zonal se stabilesc apecte de ordin functional, tehnic

și estetic în interiorul zonei studiate, având în vedere urmatoarele categorii de probleme:
 rezolvarea accesului auto si pietonal.
 utilizarea rationala si echilibrata a terenului proprietatea beneficiarului.
 realizarea de zone verzi.
 corelarea intereselor colective cu cele individuale in ocuparea spatiului.
 asigurarea  echiparii  tehnico-edilitare  a  proprietatii  beneficiarului:  alimentarea  cu

apa, canalizarea, sistemul de incalzire, alimentarea cu energie electrica; 
 mobilarea si amenajarea urbanistica a terenului studiat.
 asiguarea unor relatii armonioase a zonei studiate cu zonele invecinate; 
 reabilitarea, conservarea si protectia mediului.

Conform prevederilor Plan Urbanistic General al municipiului Sighisoara, aprobat
pin HCL 1/1999 terenul se incadreaza in UTR 40, limita locuintelor colective a cartierului
Tarnava  II,  calea  ferata  electrificata,  limita  intravilanului,  linia  paralela  cu  calea  ferata
electrificata la distant de 280m. Conform UTR 40 se pot autoriza functiuni de locuinte
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pana  la  P+4,  unitati  mici  de  productie,  constructii  pentru  dotari  cultural,  comerciale,
prestari servicii, etc. Regim de inaltime max P+4,  POT 30%, CUT 2.5.

Prezenta documentatie urbanistica, faza P.U.Z. studiaza amplasamentul situat in
intravilanul municipiului Sighisoara, în UTR U40. Propunerile propuse se incadreaza în
prevederile PUG Sighisoara.

Terenul studiat este compus în momentul de fata dintr-o parcela, cu suprafața de
5897 mp. Terenl este inscris in C.F. nr 57772 proprietari fiind Lungu Dan-Petrica, Aescht
Christian-Roland,  Suto  Elek  si  Suto  Adriana conform  extrasului  CF  atasat  prezentei
documentatii.

Amplasamentul studiat se afla la est de strada Lalelelor, cu acces direct din strada
Lalelelor, iar celelalte delimitari sunt urmatoarele:

 Sud si Est – teren privat proprietar Alexoiu Zenaida
 Nord – 2 terenuri  private apartinand SC Cont  House,  respectiv  SC Com

Electro
 Vest – strada Lalelelor si 2 terenuri private, unul apartinand: 

◦ Lungu Dan-Petrica, Aescht Christian-Roland, Suto Elek si Suto Adriana,
iar al doilea

◦ ap. 1 Calfa Viorel, ap. 2 Bena Andrada, ap. 3 Ghebenei Marinela, ap. 4 
Neamțu Călin, ap. 5 Moldovan Marius, ap. 6 Stoica Nicolae, ap. 7 Bârza 
Alexandru, ap. 8 Neamțu Iolanda, ap. 9 Danciu Niculae, ap.10 Pavel 
Adriana, ap.11 Peleșca Rareș

In momentul de fata pe amplasament nu se afla edificata nicio constructie.
Conform situatiei actuale din teren, amplasamentul este delimitat integral pe toate

cele 4 laturi, pe una din laturi fiind str. Lalelelor  partial si partial sunt 2 blocuri cu locuinte
colectiva deja realizate, iar pe celelalte laturi este delimitat de imprejmuirile invecinate.

1.3 SURSE DOCUMENTARE 
Pentru întocmirea documentației au fost luate în considerare următoarele informații

cu caracter analitic:
 Planul Urbanistic General .Sighisoara, aprobat prin HCL 1/1999

 Regulamentul General de Urbanism 

Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z. 
- Ridicare topografica a terenului studiat cu viza OCPI.
- Studiul geotehnic.

Prezenta documentatie urbanistica s-a elaborat in baza Certificatului de Urbanism
nr. 45 din 16.02.2018, emis de Primaria municipiului Sighisoara, a Avizului de oportunitate
nr. 4 /11.039.2018, emis de Arhitectul Sef al municipiului Sighisoara, in conformitate cu
prevederile  Legii  nr.  350/2001,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  privind
amenajarea teritoriului si urbanismul. 
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII
2.1. EVOLUTIA ZONEI

Date privind evolutia zonei:
Terenul  este  amplasat  in  intravilanul  municipiului  Sighisoara,  potrivit  P.U.G.

Sighisoara si Regulament local de urbanism aferent, aprobat prin aprobat prin HCL nr. nr.
45 din 16.02.2018, în UTR 40 - functiuni de locuinte pana la P+4, unitati mici de productie,
constructii pentru dotari cultural, comerciale, prestari servicii, etc, regim de inaltime max
P+4,  POT 30%, CUT 2.5.

 In momentul de fata pe amplasament nu se afla edificata nicio constructie.

Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii:
Amplasamentul se situaza in cartierul Tarnava II.
In prezent zona este preoponderent construita cu blocuri  de locuinte in care se

regasesc si alte functiuni complementare ca magazine de interes local si restaurante.

Potential de dezvoltare:
Avand in vedere Unitatea Teritoriala de Referinta UTR 40 din care face parte, zona 

studiata poate fi valorificata prin construirea unor imobile colective, cu regimul de 
construire  (S)+P+4.

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii:
Ca pozitie in raport cu localitatea, terenul studiat este localizat in intravilanul 

municipiului Sighisoara si face parte integranta din UTR 40. 
Relationarea zonei cu localitatea, sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, cooperarii in 

domeniul edilitar, servirea cu instititutii de interes general:
Zona studiata este amplasata in  intravilanul  municipiului  Sighisoara,  in  zona de

nord-est, intr-o zona partial construita, avand posibilitate de dezvoltare si de racordare la
toate utilitatile existente (apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale). 

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Terenul studiat prezinta o forma plana, incadrarile climatice fiind urmatoarele:
 Incarcari date de vant- CR 1-1-4/2012 qb=0.4 kPa
 Incarcari date de zapada CR 1-1-3/2012 Sk=1,5 kN/mp
 Zonare seismica P100-1/2013 ag=0.10g, Tc=0.7 s
 Adancime de inghet -0.80 m fata de T.N.

2.4. CIRCULATIA

Aspecte critice privind desfasurarea, in cadrul zonei, a circulatiei rutiere:
Circulatia rutiera in zona se desfasoara pe aleea interioara nou propusa
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Noile cladiri vor avea acces din aleea propusa cu un profil de 9 m, care va fi in
legatura directa cu strada Lalelelor.

Aspecte critice privind desfasurarea, in cadrul zonei, a circulatiei pietonale:
Circulatia pietonala in zona se desfasoara de-a lungul aleei propuse pe ambele

laturi ale acesteia.
Noua alee interioara va avea trotuare de 1,5 m latime pe toata lungimea laturilor de

acces la imobille.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata: 
 Categoria de folosinta a terenului studiat: 

În prezent,  terenul  studiat  are categoria de folosinta arabil,  așa cum rezultă din
extrasul de carte funciară atasate și este liber de construcții.

 Categoria de folosinta a terenurilor din zona: 
 In zona se regasesc locuinte colective, cu regimul de inaltime P+4, terenuri pentru
constructii, parcaje, zone verzi, strazi . 

 Relationari intre functiuni:
Zona este ocupata de terenuri cu functiuni de locuinte colective, functiuni conexe

acestora,  si  mica productie  nepoluanta ce nu afecteaza vecinatatile  aflate  in  imediata
apropriere.

 Gradul de ocupare terenurilor in zona, cu fond construit:
 P.O.T. existent = 30%-35 % .
 C.U.T. existent = 2.2

 Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine :
Zona nu prezinta riscuri naturale. 

 Principalele disfunctionalitati:
Lipsa reglementarilor a terenurilor din zona ramase neconstruite.
Lipsa accesului la terenul ramase neconstruit.

2.6. ECHIPAREA EDILITARA
2.6.1. Alimentarea cu apa si canalizare
In prezent in zona studiata, respectiv pe strada Lalelelor exista retele de alimentare cu 
apa si canalizare. 
2.6.2. Alimentarea cu energie electrica
In prezent in zona studiata, respectiv pe strada Lalelelor exista retea de alimentare cu 
energie electrica.
2.6.3. Alimentarea cu gaze naturale
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In prezent in zona studiata, respectiv pe strada Lalelelor exista retea de alimentare cu 
gaze naturale.

2.7. PROBLEME DE MEDIU
Zona nu prezinta poluare fiind un teren optim pentru amplasarea unor viitoare locuinte. 

Relatia cadrul natural - cadrul construit: 
Nu sunt prevazute nici un fel de masuri de reabilitare ale terenului, neexistand din acest
punct de vedere disfunctii majore. 

Evidentierea riscurilor naturale si antropice:
Nu sunt prevazute nici un fel de masuri de reabilitare ale terenului, neexistand din acest
punct de vedere disfunctii majore. 

Marcarea  punctelor  si  traseelor  din  sistemul  cailor  de  comunicatii  si  din  categoriile
echiparii tehnico edilitare, ce prezinta riscuri in zona:
In momentul de fata in apropierea zonei studiate nu exista echipamente tehnico edilitare
care sa prezinte riscuri.

Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie:
Nu sunt prezente valori de patrimoniu pe terenul studiat.

3. PROPUNERI DEZVOLTARE URBANISTICA
Terenurile se afla într-o poziție urbană privilegiata deoarece au legatura directa cu

strada Lalelelor, fapt care faciliteaza accesul catre reteaua stradala existenta a orasului.
Conform PUG aprobat prin HCL nr.1/1999 , aria studiată face parte din  UTR 40- cu

functiunea dominanta zona de locuit
Studiul de faţă a avut ca scop reglementarea parcelei prin construire cu retragere

fata de aliniament a noilor cladiri avand funcţiunile: locuire-preponderent si zone verzi.
Conform  prevederilor  Planului  Urbanistic  General  se  propune  o  procedura  de

urbanizare pentru aceasta zona cu funcţiune preponderent rezidenţială pentru cladiri cu
locuinte colective cu regimul de construire P+4.

Terenurile care fac obiectul documentației sunt proprietate privată, proprietari fiind
Lungu Dan-Petrica, Aescht Christian-Roland, Suto Elek si Suto Adriana.

Prin prezentul P.U.Z. se propune:
 Reglementarea caracterului terenurilor studiate-zone construite, zone verzi.

 Trasarea și profilarea aleei de acces, în corelare cu situația existentă.

 Modul de ocupare a terenurilor și condițiile de realizare a construcțiilor, retrageri,

aliniamente
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 Realizarea  lucrărilor  rutiere  și  tehnico-edilitare,  necesare  asigurării  unei

infrastructuri adecvate.

  Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

Conform  prevederilor  Planului  Urbanistic  General  in  vigoare,  zona  studiată  se
încadrează în unitatea teritoriala de referinta  UTR 40- cu functiunea dominanta zona de
locuit. Prin PUZ propus nu se modifica acest UTR, toate propunerile se incadareaza in
caracterul general al acestui UTR.

Pe zona studiata, se propune realizarea a doua  zone construibile care sunt de-o
parte si de alta a aleii nou propuse.

La parterul noilor cladiri  se pot realiza servicii  cu acces public în partea dinspre
stradă, cu acces separat faţă de locuinţe, direct din exterior. Destinatia lor poate varia de
la  functinui  de  aprovizionare  cu  amanuntul,  pana  la  servicii  profesionale  sau
manufacturiere,  prestate de proprietari/ocupanţi conditonati de:
(a) să se desfăşoare în paralel cu funcţiunea de locuire.
(b) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80 mp.
(c) să implice maximum 5 persoane.
(d) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală.
(e) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii.

Regimul de inaltime va fi de (S)+P+2+R, D+P+2+R. Înălţimea maximă a clădirilor,
măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai
înalt, nu va depăşi 13 m. Înălţimea maximă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului
sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 16 m.  

Constructiile propuse vor tine cont de următoarele:
- clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu
înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin decât 6 m.
- retragerea de la aliniament va fi de minim 4.20 m.
-  fata de limita laterala de proprietate cladirile se vor retrage cu o distanta minima de 6.00
m.

Prin amplasament si regimul de inaltime propus, prin formele in plan a cladirilor se
va  urmari  o  insorire  optima  si  crearea  unei  intimitati  care  sa  raspunda  cerintelor
beneficiarilor. 

Coeficienti urbanistici existenti:
- procentul de ocupare a terenului POT = 0.00% 
- coeficientul de utilizare a terenului CUT = 0.00

Prevederi ale avizului de oportunitate nr. 4/11.09.2018: 
-categoria functionala: zona de locuire, parcare
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- procentul de ocupare a terenului POT maxim = 30 % 
- coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim = 1.5

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE
Ridicarea topografica:
S-a executat de catre ing. Datui Victor in sistemul de proiecte STEREO 70.
Terenul prezinta o suprafata aproape dreapta fata niciun fel de accent cu o usoara

panta dinspre sud est spre nord vest.
Terenul se preteaza la posibilitatea de construire.

Studiul geotehnic:
Apa  subterană a  fost  interceptată  în  toate  cele  trei  foraje  executate  pe

amplasament, cu nivelul situat la -4.30 m adâncime în S1,  - 3.5 m în S2, respectiv -3.7 m
în S3, față de cota actuală terenului. 

În  conformitate  cu  prevederile  „Normativului  privind  documentaţiile  geotehnice
pentru  construcţii“  indicativ  NP  074/2007  acest  studiu  se  încadrează  în  Categoria
geotehnică 1 (risc geotehnic redus) cu un punctaj total de 8 puncte ca urmare a faptului că
terenul  de  fundare  este  mediu  (3  puncte),  excavaţia   nu  coboară  sub  nivelul  apei
subterane şi în consecinţă nu vor fi  necesare epuismente (1 punct), nu apar riscuri de
degradare a unor structuri şi reţele învecinate (1 punct), iar obiectele proiectate fac parte
din  categoria  construcţiilor  normale  şi  macrozona  seismică în  care  se  situează
amplasamentul are valoarea de vîrf a acceleraţiei terenului ag = 0,15 (3 puncte).
Natura  terenului  de pe amplasament  şi  caracteristicile  clădirilor  permit  adoptarea unui
sistem de fundare directă, cu fundaţii continui clasice.

Problemele specifice terenului impun următoarele măsuri:
În urma cercetării prin forajele F1 , F2 şi F3 apreciem că pe întreaga suprafaţă 

terenul de fundare este mediu, ca urmare a existenţei acelui strat de nisip mediu îndesat 
întîlnit sub stratul de nisip moale, care are grosime variabilă. 
Considerăm că încastrarea fundaţiilor în stratul de nisip aluvionar îndesat la adîncimea de 
4,1 - 4,7 sau 6,0 m nu este justificată nici tehnic nici economic şi de aceea trebuie 
adoptată o fundare mai puţin profundă, dar care să asigure stabilitatea construcţiilor. 

În aceste condiţii, apreciem că se poate funda în stratul de nisip aluvionar cafeniu 
cu îndesare medie, interceptat în forajul F1 între 0,8 – 4,7 m, în  F2 între 0,9 – 2,8 m, iar în 
F3 pe intervalul 1,2 – 6,0 m.  
În această situaţie, prezentăm portanţa stratului de fundare pentru o fundaţie cu lăţimea B 
= 0,70 m încastrată la adîncimea Df = 1,50 m de la nivelul  terenului natural. 

În concluzie, terenul de pe amplasamentul cercetat de pe strada Lalelelor f.n. din 
municipiul Sighişoara este favorabil construcţiilor şi adoptînd soluţii de fundare adecvate, 
permite realizarea obiectivelor propuse. Principala problemă constă în corelarea sarcinilor 
transmise de fundaţie cu portanţa stratului de fundare, acest lucru fiind posibil printr-o 
corectă dimensionare a fundaţiilor.

3.2. PREVEDERI ALE PUG
Terenul  este  amplasat  in  intravilanul  municipiului  Sighisoara,  potrivit  P.U.G.

Sighisoara si Regulament Local de Urbanism aferent, aprobat  Planul Urbanistic General
Sighisoara, aprobat prin HCL nr. 1/1999 in U.T.R. 40 - functiuni de locuinte pana la P+4,
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unitati mici de productie, constructii pentru dotari cultural, comerciale, prestari servicii, etc,
regim de inaltime max P+4,  POT 30%, CUT 2.5.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL
Se  va  tine  cont  de  terenul  liber  ramas  in  jurul  constructiilor  din  perimetrul

ansamblului studiat, care se va amenaja ca zona verde.

Zonele verzi constituite din interiorul parcelei va avea o pondere de minim 45 % din
suprafata totala a parcelei.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI
Organizarea circulatiei:

 Accesul auto:  
Se va relaiza o alee auto cu profilul de 6 m prevazut in capat cu un loc pentru

intoarcerea autovehiculelor
 Accesul pietonal:  

Se vor realiza trotuare de minim 1,5 m pe ambele  fronturi ale aleii auto.

3.5. ZONIFICARE FUNCTIONALA : REGLEMENTARI
Bilant teritorial, indicatori urbanistici 

In zona sunt reglementate urmatoarele functiuni: 
- zona predominant rezidentiala.
- zona pentru spatii plantate.
- zona de circulatii si accese.

Bilant teritorial 
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3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE
3.6.1. Alimentarea cu apa si canalizarea apelor uzate menajere.

Alimentarea cu apa se  va  face in  sistem centralizat  prin  racordarea la  reteaua
publica de alimentare cu apa existenta pe strada Lalelelor.

Solutia de realizare a racordului la retelele publice de apa se va realiza pe baza
unui proiect de specialitate, cu acordul administratorului retelei. 

Canalizarea apelor uzate menajere Canalizarea apelor uzate menajere se va face
prin  racordarea  la  reteaua  publica  de  canalizare  existenta  pe  str.  Lalelelor,  pe  baza
proiectelor de specialitate cu acordul administratorului retelei. 

3.6.2. Alimentarea cu energie electrica
Instalatie electrica prin racord la reteaua de energie electrica existenta in zona pe

strada Lalelelor, pe baza proiectelor de specialitate cu acordul administratorului retelei. 

3.6.3. Alimentarea cu gaze naturale
Alimentarea  cu  gaze  naturale  se  va  face  prin  racordarea  la  reteaua  din  zona

existenta  pe  strada  Lalelelor,  pe  baza  proiectelor  de  specialitate,  cu  acordul
administratorului retelei, pe baza proiectelor de specialitate cu acordul administratorului
retelei. 

3.6.4. Salubritate
Colectarea deseurilor menajere se va face pe baza de contract cu europubele, pe

tipuri de deseuri (sticla, deseuri metal, materiale plastice, textile, hartie, gunoi menajer). 
Deseurile vor fi preluate pe baza de contract de firme specializate si transportate la

firme de reciclare a diferitelor materiale refolosibile. Se vor realiza cate o plaforme pentru
colectarea acestora conform cu Planul de Reglementari urbanistice.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI
Prevenirea producerii riscurilor naturale:
Nu este cazul.

Apele uzate vor fi preluate de reteaua de canalizare existenta.

Depozitarea controlata a deseurilor:
Prin Regulamentul de Urbanism, locuitorii imobilului vor fi obligati sa colecteze deseurile in
pubele si sa incheie contract cu o firma de salubritate pentru acestea. 

Recuperarea terenurilor degradate, plantari de zone verzi:
In acceptiunea prezentului PUZ si Regulament se considera spatiu verde tot ce nu este 
construit, betonat sau dalat, indiferent daca este vorba despre peluza, spatii gradina sau 
spatii cu dale inierbate (zone in care ploaia se scurge in pamant). 

Organizarea sistemelor de spatii verzi:
Zonele plantate sunt evidentiate in plansa de reglementari urbanistice. 

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate:
Nu este cazul.
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Deseurile menajere vor fi  depozitate in cadrul  platformei  ecologice in pubele speciale,
sortate  pe  tipuri  de  deseuri,  fiind  preluate  pe  baza  de contract  de  firme  specializate,
urmand a fi transportate, la firme de reciclare a diferitelor materiale refolosibile. 

 Caracteristicile Planului Urbanistic Zonal cu privire, în special, la:  
a) Gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare, fie în
ceea  ce  priveşte  amplasamentul,  natura,  mărimea  şi  condiţiile  de  funcţionare,  fie  în
privinţa alocării resurselor: 

Amplasamentul propus este situat în intravilanul municipiului Sighisoara, pe un teren cu
suprafaţa de 8597,0 mp. In momentul de fata nu este edificata nicio constructie.

Parcela este de forma dreptunghiulara, fiind delimitată :
 Sud si Est – teren privat liber de constructii
 Nord – 2 terenuri private apartinand 
 Vest – strada Lalelelor si 2 terenuri private, unul apartinand: 

Accesul este asigurat din strada Lalelelor
Se  propun  următoarele:  reglementarea terenului  in  vederea  construirii  retras  fata  de
aliniment,  reglementarea  caracterului  terenurilui  studiat  -  zone  construite,  zone  verzi,
trasarea și profilarea aleilor propuse, în corelare cu situația existentă, realizarea lucrărilor
rutiere și  tehnico-edilitare,  necesare asigurării  unei  infrastructuri  adecvate,  amenajarea
teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

b) Gradul în care planul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se
integrează sau derivă din ele: 
Terenul  studiat  este  situat  în  intravilanul  municipiului   Sighisoara,  în  zona  UTR 40  -
functiuni  de  locuinte  pana  la  P+4,  unitati  mici  de  productie,  constructii  pentru  dotari
cultural, comerciale, prestari servicii, etc, regim de inaltime max P+4,  POT 30%, CUT 2.5.
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Bilanţ teritorial : c) Relevanţa planului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai
ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile:
Construcțiile propuse vor beneficia de racorduri şi branşamente individuale de alimentare
cu apă şi canalizare de la sistemul centralizat al municipiului. 
Energia electrică şi gazele naturale se vor asigura din racorduri la reţelele existente în
zonă. 
Încălzirea  se  va  realiza  cu  ajutorul  unei  centrale  termice  alimentată  cu  gaze naturale
pentru fiecare locuinta. 
Deşeurile menajere vor fi colectate în pubele, de unde vor fi preluate prin contract de către
societăţi autorizate.

d) Probleme de mediu relevante pentru plan:
Prin propunerile dorite nu se vor crea probleme de mediu.

e) Relevanţa planului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu: 
Planul  propus  nu  creeaza  probleme  in  vedera  implementarii  legislaţiei  naţionale  şi
comunitare de mediu.

 Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:  

a) Probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor: 
Probabilitate sigură, pe termen lung.

b) Natura cumulativă a efectelor:
Propunerile nu generează efecte negative asupra altor planuri și programe.

c) Natura transfrontieră a efectelor:
Propunerile nu influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează
sau care derivă din ele, neexistând efecte transfrontaliere.

d) Riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu ( de exemplu, datorită accidentelor):
Nu există risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu. Ținând cont de specificul zonei
de locuit și funcțiuni complementare, nu există emisii de noxe peste normele admise. 

e)  Mărimea  şi  spaţialitatea  efectelor  (zona  geografică  şi  mărimea  populaţiei  potenţial
afectate): 
Efectele  generate  de  plan  sunt  de  mici  dimensiuni  raportate  la  mărimea  municipiului
Sighisoara.

f) Valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:
 Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural:

Terenul nu prezinta caracteristici speciale si nu are valoare de patrimoniu cultural.
 Depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului:

Prin realizarea noilor imobile de locuit nu se vor depasi valorile limita de calitate a aerului.
 Folosirea terenului în mod intensiv:

În urma amenajărilor propuse, procentul de ocupare al terenului va fi de maxim 30%. Prin
urmare terenul în cauza nu va fi folosit în mod intensiv.
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g) Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe
plan naţional, comunitar sau internaţional: 
Nu există efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut
pe plan național, comunitar sau internațional.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA
Prin procesul de urbanizare nu se va afecta in vreun fel domeniul public existent.
In vederea realizarii accesului pe parcela se va reface zona de intrare pe parcela

conform cu legislatia rutiera in vigoare.

4. CONCLUZII , MASURI IN CONTINUARE
Prevederile prezentului Planul Urbanistic Zonal si ale Regulamentului aferent vor fi

preluate in cadrul P.U.G.-ului la actualizarea acestuia, dupa aprobarea de catre Consiliul
Local al municipiului Sighisoara 

Prezentul Planul Urbanistic Zonal respectă si completează zonificarea funcțională a
PUG-ului și prevederile regulamentului acestuia referitor la procente de ocupare a trenului
și a coeficientului de utilizare terenului, regim de înălțime, aliniamente și retrageri față de
aliniamente, dezvoltarea echipamentelor edilitare și de utilități. 

Prin construirea noilor locuinte și a amenajărilor de spatii verz, se va ridica valoarea
urbanistică a zonei, se va îmbunătăţi coeficientul de ocupare şi utilizare a terenurilor şi se
va răspunde nevoilor actuale de investiţii şi locuire. 

Se  vor  efectua  studii  și  proiecte  necesare  pentru  autorizarea  și  executarea
modernizării cu noi căi de acces.

Se  vor  realiza  proceduri  de  autorizare  în  vederea  a  procesului  de  realizare  a
racordurilor  la  utilitățile  de  alimentare  cu  apă  rece  de  consum,  canalizare,  energie
electrică, gaze naturale. 

Intocmit Data:

arh.Octavian CIOTLAUS septembrie 2018

arh.Eleonora DULAU

arh. Nicolae ANDREICA     
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