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Proiectat   :            SC "Aalto Proeict" SRL                        Investiţia :    PUZ Sighișoara, Carier Venchi  

Proiect nr. : 461.0 – 2017        Municipiul Sighișoara, str. Cartier Venchi, FN, 

Beneficiar :    Homorozean Gheorghe  Obiectul: Plan Urbanistic Zonal 

 
 

 

 

MEMORIU  GENERAL 
 

 

 

INTRODUCERE 
 

 Prezenta lucrare este executată în baza unei comenzi de proiectare din partea 

proprietarului terenului, Homorozean Gheorghe, la recomandarea Primăriei Municipiul 

Sighișoara, prin: 

 Certificatul de Urbanism  nr. 153 din 26/06/2017, 

 Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 4 din 18/12/2017  

Prin aprobarea acestui proiect se va putea asigura cadrul legal de eliberare a 

Autorizaţiei de Construire pentru : 

 construirea clădirilor conform regulamentului de urbanism aferent acestui 

Plan Urbanistic Zonal; 

 constituirea reţelelor stradale şi edilitare; 

 zone verzi.  
 

1.1 Date de recunoaştere a documentaţiei 

 

1.1.1. Denumirea lucrarii : „ PUZ — Introducere în intravilan, stabilire 

zonă funcțională (servicii - service auto), str. 

Cartier Venchi” 

1.1.2. Amplasament : Municipiul Sighișoara, str. Cartier Venchi, FN,  

1.1.3. Elaboratorul proiectului : SC AALTO PROIECT SRL, Tg-Mures 

1.1.4. Beneficiar : Homorozean Gheorghe 

1.1.5. Faza de proiectare : PUZ 

1.1.6. Proiect nr. : 461.0 

1.1.7. Data elaborării : Aprilie 2018 
 

1.2 Obiectul Planului Urbanistic Zonal 
 

Terenul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal este situat în 

extravilanul Municipiului Sighișoara, jud. Mureș. Mai precis, pe partea dreaptă a 

drumului național DN 60 care face legătura între Tîrgu Mureș și Sighișoara, fiind 

amplasat în imediata apropiere a a Motelului Corsa, având acces din str. Cartier Venchi. 

Terenul aparţine lui Homorezean Gheorghe, dobândit prin Convenție, cota 

actuală 1/1, conform Extrasului de Carte Funciară nr. 56495/UAT Sighișoara, nr. 

cadastral 56495. 

Terenul are o suprafață totală de 3.188 mp, cu lungimea de 214 m și lățimea de 

15 m. 

Destinaţia actuală (conform PUG în vigoare și conform Extras CF): teren arabil 

extravilan. 
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Terenul studiat are o suprafață totală de 10.992 mp. 

 

Prin prezentul proiect proprietarul îşi propune: 

 introducerea în intravilan; 

 schimbarea regimului economic al terenului (introdus în intravilan) din teren 

agricol în zonă zona de producție, prestări servicii, comerț, servicii, etc; 

 construirea unei hale metalice, fiind posibile amplasări ale altor clădiri 

compatibile cu zona, în limitele Regulamentului de Urbanism al UTR-ului. 

 amenajare acces carosabil și pietonal din strada Cartier Venchi dar şi rezolvarea 

circulației în interiorul incintei. 

 reglementarea urbanistică a terenului studiat cu un regulament de urbanisn 

corespunzător UTR UI2 din PUG Sighișoara 2006. Noul UTR se va numi UI2z; 

 menținerea condițiilor enunțate în Avizul de Oportunitate nr. 4 din 18/12/2017; 

 indicarea traseelor utilităților (apă, canalizare, electrice, gaz, etc.) dacă este cazul. 
 

 

1.3 Surse documentare 
 

Documentaţiile, documentele care stabilesc zonificarea funcţională sunt:  

 Planul Urbanistic General al Municipiului Sighișoara 2000, respectiv 2006; 

 Regulamentele Locale de Urbanism aferente PUG-urilor; 

 Certificatul de Urbanism nr. 153 din 26.06.2017; 

 Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 4 din 18.12.2017; 

 Studiul geotehnic întocmit de: SC GEOSPACE SRL; 

 Ridicare topografică și plan de situație vizat de OCPI. 

 

STADIUL  ACTUAL  AL  DEZVOLTĂRII  URBANISTICE 
 

2.1 Date privind evoluţia zonei  
 

Municipiul Sighișoara este situat în partea centrală a țării, foarte aproape de 

intersecţia a patru mari judeţe, Harghita, Mureş, Sibiu şi Braşov. 

Distanțele până la principalele localități de interes economic, administrativ, 

cultural și turistic nu sunt prea mari: 297 km la București, 120 km la Brașov, 156 km - 

Cluj-Napoca, 54 km - Tîrgu Mures, 40 km - Odorheiu Secuiesc.  

Conform PUG Sighișoara, zona studiată este situată în extravilanul Localității 

Sighișoara, mai precis, pe partea dreaptă a drumului național DN 60 care face legătura 

între Tîrgu Mureș și Sighișoara, fiind amplasat în imediata apropiere a a Motelului 

Corsa, având acces din str. Cartier Venchi. 

Terenul, momentan teren agricol, în acte teren arabil, este liber de construcții. 

Motivarea investiţiei propuse: zona este propice pentru dezvoltarea unor unități 

de producție, prestări servicii, comerț, etc, terenul fiind situat în imediata apropiere a 

Motelui Corsa și a benzinăriei Independent, iar pe str. Cartier Venchi mai există cel 

puțin  construcție cu destinația de atelier/dezembrări auto. 

Se propune reglementarea urbanistică a terenului studiat cu un regulament de 

urbanisn corespunzător UTR UI2 => zona de producție industrială, agricolă, prestări 

servicii, comert, dotări etc. Noul UTR se va numi Ui2z. 
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2.2 Încadrarea în localitate 
 

Conform PUG Sighișoara, terenul este în extravilan, momentan teren arabil. 

Cartierul Venchi, străbătut de str. Venchi,  are o serie de unități de producție, agricole și 

agroindustriale, precum și o serie de gospodării particulare. Totodată drumul DC59 face 

legătura cu satul Seleuș, comuna Daneș. În imediata apropiere a drumului național, 

DN13-E60, zona este tentantă pentru construirea de unității cu funcțiuni de servicii, 

comerț, alimentație publică, etc. 

Limitele terenului sunt: în partea sudică – proprietate privată Agroindustriala, în 

partea nordică – str. Cartier Venchi, în partea estică – proprietate privată Chisiu Emil și 

în partea vestică  – pârâul Venchi. 

Accesele carosabile și pietonale la teren se fac din strada existentă, 

nemodernizată. 

Suprafaţa zonei studiate este de 10.992 mp. 
 

2.3 Elemente ale cadrului natural 
 

Amplasamentul este localizat în Sighișoara și se află în partea sud-estică a Hărții 

Geologice a României, Foaia Târgu Mureș și aparține bazinului hidrografic al râului 

Târnava Mare. 

Din punct de vedere geologic, zona și amplasamentul studiat aparțin depozitelor 

Quaternar-Holocen superioare, formate din strate cu nisipuri și pietriș, respectiv 

depozitelor Neogen-Pliocen-Pannoniene, alcătuite din argile marnoase, nisipuri. 

Din punct de vedere geotehnic aceste strate prăfoase, nisipoase, argiloase, sunt 

strate coezive, cu plasticități diferite. 

Din punct de vedere hidrologic, emisarul principal al zonei este râul Târnava 

Mare. 

Suprafața amplasamentului are o suprafață relativ plană. 

Pe suprafața studiată nu au fost observate fenomene de alunecări, mișcări de 

soluri, zone cu exces de umiditate sau afuieri. 

Pentru stabilirea naturii terenului de fundare în zona de amplasament, a fost 

efectuat 1 foraj geotehnic, prin care, până la adâncimea de cercetare, s-a identificat 

următoarea stratificație: 

F1  

0,00-0,70 m  – umplutură, balast, pietriș 

0,70-6,00 m  – praf argilos, nisipos, plastic vârtos, cu plasticitate mare, practic saturat, 

îndesare medie, (marnă cenușie, compactă, tare, impermeabilă) 

 

 În forajul efectuat nivelul hidrostatic a fost interceptat la adâncimea de -0,70m, 

dar variază în funcție de debitul apelor meteorice. 

 Adâncimea de îngheț Hî=-0,80-0,90m, conform STAS 6054/77. 

 Zona valurilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare, ag=0,15g, 

Tc=0,70s, IMR=225 ani și la 20% probabilitate de depășire în 50de ani, conform 

P100/2013. 
 

2.4 Circulaţia 
 

Terenul este accesibil din str. Cartier Venchi, cu acces la DN 15-E60. 
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2.5 Ocuparea terenurilor 
 

Principalele caracteristici ale funcţiunilor ce ocupă zona studiată: 

 Terenul este liber, neconstruit şi este în proprietate privată; 

 Terenul, la limita de nord-est are o singură utilitate: curent electric; la colțul 

terenului fiind un post de transformare. De aici, terenul studiat poate fi alimentat; 

 Terenul prezintă în plan o formă aproximativ dreptunghiulară, pe direcția nord-

est spre sud-vest. Vecinii: în partea sud-vest – proprietate privată 

Agroindustriala, în partea sud-est – proprietate privată Chisiu Emil, în partea 

nord-est – str. Cartier Venchi, în partea nord-vest – pârâu Venchi. 

 Gradul actual de ocupare al terenului, în zona studiată, este: 

 P.O.T. existent = 0,00% 

 C.U.T. existent = 0,00 
 

Principalele disfuncţionalităţi, în lumina celor de mai sus, sunt: 

 Tramă stradală și intersecție neorganizate; 

 Profile transversale necorespunzătoare la str. Venchi; 

 Lipsă trotuare și plantații de aliniament; 

 Iluminat stradal insuficient. 
 

2.6 Echiparea edilitară 
 

 La limita de nord-est, terenul are o singură utilitate: curent electric; 

 Restul rețelele de utilități vor fi extinse pe cheltuiala beneficiarilor; 

 Apele pluviale vor fi direcționate, prin sistematizare verticală, prin șanțuri 

sau canale spre pîrîu; 

 Încălzirea şi apa caldă menajeră vor fi produse cu ajutorul energiei din gaz 

metan, sau din surse regenerabile. 

 

2.7 Probleme de mediu 
 

Relaţia cadru natural – cadru construit: terenul este arabil, liber de construcţii. 

Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice: riscul de inundaţii şi alunecări de 

teren este practic nul. 

Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie: nu este cazul. 

Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic: nu este cazul. 
 

2.8 Opţiuni ale populaţiei 
 

Punctul de vedere al autorităților locale a fost cunoscut prin emiterea Certificatul 

de Urbanism nr. 153 din 26/06/2017 și prin emiterea  Avizului de Oportunitate nr. 4 din 

18/12/2017, ambele fiind favorabile. 

Populația din zonă a fost testată prin afișarea panoului, conform Legii, care 

atenționează trecătorii și vecinii despre intenția de întocmire a PUZ-ului. Nu au fost 

semnalate reacții adverse. Vecinii direcți au fost chestionați verbal și sunt de acord cu 

modificările propuse. 

Înainte de ultima fază de aprobare a PUZ, în Consiliul Local al municipiului 

Sighișoara se procedează la o nouă consultare a populației, conform legislației în 

vigoare. 
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PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
 

3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare 
 

 Pe terenul studiat au fost realizate studii de fundamentare:  

 Ridicare topografică; 

 Studiu geotehnic - nu evidențiază probleme deosebite. Condițiile de fundare sunt 

normale, terenul este stabil. 
 

3.2 Prevederi ale PUG Sighișoara 
 

Conform PUG Sighișoara, terenul este în extravilan, momentan teren arabil. 

Cartierul Venchi, străbătut de str. Venchi, are o serie de unități de producție, agricole și 

agroindustriale, precum și o serie de gospodării particulare. Totodată drumul DC59 face 

legătura cu satul Seleuș, aparținător comunei Daneș. În imediata apropiere a drumului 

național, DN13-E60, zona este tentantă pentru construirea de unității cu funcțiuni de 

servicii, comerț, alimentație publică, etc. 

 Conform Legii 350/1990 actualizată, trecerea din extravilan în intravilan se poate 

face doar printr-un proiect urbanistic de tip PUZ, sau PUG la o nouă actualizare, care se 

produce la cca. 10-12 ani, în cazul existenței de cereri. 

În 2005-2006, firma SC Experiment SRL din Cluj Napoca, a întocmit un nou 

PUG, cel vechi fiind expirat, care este în stadiu de avizare. Conform acestui PUG, 

UTR-ul cel mai convenabil pentru terenul studiat este UTR UI2. Acest UTR se va 

ajusta condițiilor specifice din zonă și va purta numele UTR – Ui2z - Subzona 

depozitare, de prestari servicii, comerț, servicii, dotări, locuințe de serviciu etc. 

Prezentul PUZ stabilește reglementări urbanistice necesare dezvoltării organice, 

naturale a noului spațiu introdus în intravilan. 
 

3.3 Valorificarea cadrului natural 
 

    Amplasarea obiectivului de investiție pe parcela de teren studiată se va face prin 

corelarea sistematizării verticale propuse pentru obiectiv (accese carosabile și pietonale, 

spații verzi) cu relieful terenului, astfel încât terenul să sufere minimum de intervenții. 
 

3.4 Modernizarea circulaţiei 
 

Concepția urbanistică a extinderii intravilanului peste terenul propus nu aduce 

schimbări majore în configurația străzii Venchi, excepție face amenajarea unei intrări 

carosabile și a unei intrări pietonale pe terenul propus pentru introducere în intravilan. 

Intersecția străzii Venchi cu DN15-E60 se propune a fi îmbunătățită. 
 

3.5 Zonificare funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici 
 

 Din punctul de vedere al zonificării existente, respectiv propuse, bilanţul 

teritorial aferent zonei studiate, este redat în tabelul următor, după cum urmează:     
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Bilanţ teritorial – P.U.Z. Sighișoara – Cartier Venchi 

Nr. 

crt. Teritoriu aferent 
Existent Propus 

mp % mp % 

1. 

Domeniu public din care: 1.760 16,01 1.760 16,01 

a. Circulații carosabile 

- E60 

- DC 59 

808 

419 

389 

7,35 

3,81 

3,54 

934 

419 

515 

8,50 

3,81 

4,69 

b. Circulații pietonale - - 98 0,89 

c. Teren neamenajat/zonă verde  952 8,66 728 6,62 

2. 

Domeniu privat din care: 9.232 83,99 9.232 83,99 

a. Teren ce se reglementează și se 

introduce în intravilan, din care: 

 - Teren destinat constructiilor 

 - Spatiu neconstruibil 

 

3.188 

- 

- 

 

29,00 

- 

- 

 

3.188 

2.348 

840 

 

29,00 

21,36 

7,64 

b. Teren agricol(extravilan) 6.044 54,99 6.044 54,99 

TOTAL ZONA STUDIATĂ 10.992 100 10.992 100 
 

 Conform datelor din bilanţul teritorial – P.U.Z. Sighișoara – Cartier 

Venchi, reiese o suprafață de 840 mp zonă verde aflată în domeniul privat, reprezentând 

26,35% din suprafața terenului reglementat(3.188 mp).  
 

 Zona pt construcții de producție industrială, agricolă, prestari servicii, comert, servicii, 

dotări, etc 

În această zonă sunt permise construcții pentru producție industrială, agricolă, prestari 

servicii, comert, servicii, dotări, locuințe de serviciu, în condițiile respectării Regulamentului de 

Urbanism și funcțiuni compatibile pentru zona propusă, cu condiția ca aceste activități să ocupe spațiu 

în interiorul parcelei și să nu afecteze vecinii. 

 

 Regimul de înălţime 

Regimul de înalţime maxim propus, s-a stabilit, ţinând cont de destinaţia construcţiilor: P, 

P+1(P+M). 

 

 Amplasarea clădirilor faţă de stradă 

 S-a stabilit un aliniament obigatoriu (împrejmuirea la stradă) la min. 4,5 m față de axul străzii 

și un aliniament recomandat la 10 m față de axul străzii. Sunt premise retrageri faţă de aliniament. 

  

 Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor 

Față de limitele laterale și posterioare se va păstra o distanță de min ½ din înălțimea clădirii, 

dar nu mai puțin de 1,5 m. 

 

 Modul de utilizare a terenului  

Pentru caracterizarea modului de utilizare a terenului s-au stabilit valorile 

maxime privind procentul de ocupare a terenului, P.O.T. şi coeficientul de utilizare al 

terenului, C.U.T. 

Valorile acestor indicii s-au stabilit în funcţie de destinaţia clădirilor şi regimul de 

înălţime. 

Procentul de ocupare a terenului P.O.T., exprimă raportul dintre suprafaţa 

ocupată la sol de clădiri şi suprafaţa terenului considerat. 
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Coeficientul de utilizare a terenului, C.U.T., exprimă raportul dintre suprafaţa 

desfaşurată a clădirilor şi suprafaţa terenului considerat. 
 

Tabel cu coeficienţi de utilizare a terenului: 

Conform P.U.Z. 
Coeficientul 

Existent Propus 

P.O.T. 0,0% 25% 

C.U.T. 0,00 CUTmax = 0,5 
   

3.6 Dezvoltarea echipării edilitare 

Terenul situat în extravilanul municipiului Sighișoara și este liber de costrucții. 

Utilitatea prezentă în strada existentă, va fi ramificată către funcţiunea propusă: 

curentul electric. 
 

Alimentarea cu apă  

În zonă nu există rețele de apă. 

 Extinderea rețelelor se va face pe cheltuiala proprietarilor de terenuri care 

doresc să construiască. 

 Până la extinderea rețelelor de apă proprietarii pot apela la variante, 

acceptate de organele de mediu, pentru alimentare cu apă din fântâni. 

Canalizarea 

În zonă nu există rețea de canalizare. 

Până la rezolvarea problemei apele uzate menajere vor fi direcționate către 

mini stații de epurare cu deversare în emisarul din vecinătate (Părăul Venchi). Apele 

pluviale vor fi direcționate, prin sistematizare verticală, prin șanțuri sau canale, spre 

același emisar. 
 

 Alimentarea cu energie electrică 

În zona studiată există rețea de energie electrică și furnizorii le pot extinde 

(subteran), în baza unor proiecte de specialitate, finanțate de beneficiari. 
 

 Alimentarea cu gaze naturale 

 În prezent, zona care face obiectul prezentului proiect, nu dispune de reţele de 

gaz.  
 

 Alimentarea cu căldură 

 Încălzirea şi apa caldă menajeră vor fi produse cu ajutorul energiei electrice, sau 

din surse regenerabile. 
 

 Gospodărie comunală 

Deşeurile menajere rezultate vor fi transportate în baza unui contract cu firma care 

oferă servicii de gopspodărire comunală.  
 

3.7 Protecția mediului 
 

 Elaborarea Planului Urbanistic Zonal de faţă este determinată de intenţia de a 

schimba destinația unui teren cu funcțiune agricolă, în acord cu cerinţele investitorului 

şi tendinţa de dezvoltare zonală. Astfel, prezentul plan creează în mare măsură cadrul 

pentru proiecte şi activităţi viitoare. De remarcat este intenţia de dezvoltare pentru zona 

studiată cu activităţi de tip producție industrială, agricolă, prestari servicii, comert, 

servicii, dotări și maximum locuințe de serviciu. 
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 Modelarea zonală propusă creează premise pentru prevenirea impactului 

semnificativ asupra mediului, cu condiţia respectării prevederilor din PUZ referitoare la 

sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, 

precum şi la factorii de potenţial stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier.  

 Rezolvarea posibilelor elemente de poluare: 

- apele uzate menajere, de la construcțiile și anexele propuse, vor fi rezolvate prin 

extinderea reţelei de canalizare a municipiului. Până la rezolvarea acestui 

deziderat se vor adopta soluții alternative – fosă septică vidanjabilă; 

- deşeurile menajere vor fi transportate în baza unui contract bilateral cu firma 

agreată care oferă servicii de salubrizare în zona studiată; 

- se propune refacerea peisagistică şi reabilitarea urbană a zonei după terminarea 

construirii investițiilor. 
 

3.8 Tipul de proprietate a terenurilor 
 

Suprafaţa zonei studiate este de 10.992 mp, din care 1.760 mp aparţin domeniului 

public de interes local şi 9.232 mp aparţin domeniului privat. 
 

Tipul de proprietate și circulatia terenurilor 

Nr. 

crt 
Teritoriu aferent Total 

Domeniu 

public -mp 

Domeniu 

privat - mp 

1. 

Domeniu public 1.760 1.760  

a) Circulații carosabile 1.760 934  

- E 60 - 419  

- DC 59 - 515  

b) Circulații pietonale - 98  

c) Zonă verde - 728  

2. 

Domeniu privat din care: 9.232  9.232 

a) Teren reglementat 3.188  3.188 

b) Teren agricol(extravilan) 6.044  6.044 

Total zonă studiată 10.992 1.760 9.232 

 

CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 
 

Investiția propusă va realiza ocuparea unei zone libere care va primi o nouă 

valoare urbană, atât din pnct de vedere arhitectural cât și a gradului de utilizare a zonei. 

Planul urbanistic zonal – împreună cu regulamentul aferent devin ca urmare a 

aprobării lor, acte de autoritate ale administrației publice locale, pe baza cărora se poate 

elibera autorizația de construire.  

Prin propunerile formulate în Planul Urbanistic Zonal va creşte potenţialul 

economic, urbanistic şi ambiental al zonei şi va contribui la dezvoltarea construcţiilor 

de prestari servicii, comert, servicii, dotări a municipiului Sighișoara.  
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PLAN  DE  ACȚIUNE  ȘI  IMPLEMENTARE  
A  INVESTIȚIILOR  PROPUSE  PRIN  P.U.Z. 
 

1. Categorii de costuri 

a) categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi 

- Costurile PUZ, (întocmirea, avizele și aprobările necesare 

- extinderea rețelelor edilitare existente în baza unor proiecte de specialitate 

- construcțiile, în baza autorizațiilor de construire eliberate de primărie 

b) categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale 

- acceptarea donațiilor de terenuri și întăbularea ca spații publice 

- amenajarea străzilor 

- iluminatul public 
 

2. Etapizarea realizării investițiilor 

- întocmirea și aprobarea PUZ 

- obținerea autorizațiilor de construire pentru investițiile preconizate 

- extinderea rețelelor edilitare în baza unor proiecte de specialitate 

- amenajarea drumurilor de șantier 

- realizarea investițiilor finalizate prin recepții 

- întăbularea construcțiilor 

- amenajarea străzilor și iluminatul public 

 

 

 

 

                                                                                                  

     Întocmit, 

Arh. Petru Alexandru Gheorghiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

BENEFICIAR: Homorozean Gheorghe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan   Urbanistic   Zonal 
Introducere în intravilan, stabilire zonă funcțională 

(servicii - service auto) 

               

Municipiul   Sighișoara 

str. Cartier Venchi, FN 

jud. Mureș 

 

REGULAMENT 
DE 

U R B A N I S M 
         

*** 

 

 

 

 
Proiectant: SC Aalto Proiect SRL 

Proiect nr.461.0  
 

                                             *** 

Aprilie 2018 

 



 16 

 

REGULAMENT AFERENT P.U.Z. SIGHIȘOARA – CARTIER 

VENCHI 

ZONĂ PENTRU SERVICII 

 
I. DISPOZITII GENERALE 

 

1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 
 

Regulamentul local de urbanism (RLU) constituie o piesă de bază în aplicarea 

PUZ. Prescripţiile cuprinse în RLU (permisiuni și restricţii) sunt obligatorii pe întregul 

teritoriu ce face obiectul PUZ – aparţinând UTR – Ui2z - Subzona unităților de 

producție industriale, depozitare, comerț și servicii situate în exteriorul limitei 

centrului istoric. 

RLU este o documentaţie cu caracter de reglementare care cuprinde  prevederi 

referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi de utilizare a construcţiilor 

din zona teritoriului studiat. 

Normele cuprinse în prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea 

executării construcţiilor şi amenajărilor în limitele teritoriului studiat. 

Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ constituie act de autoritate al 

administraţiei publice locale şi se aprobă împreună cu Planul Urbanistic Zonal de către 

Consiliul Local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ - se poate face 

numai în cazul aprobării unor modificări ale PUZ-ului, cu respectarea filierei de 

avizare–aprobare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială. 
 

2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII 
 

 La baza elaborării RLU aferent prezentului PUZ stau următoarele legi: 

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- HG 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism; 

- Ghid privind metodologia de elaboare și conținutul cadru al planului 

urbanistic zonal – G.M. – 010-2000; 

- Ghid privind aplicarea reglementărilor de amplasare a construcțiilor față de 

aliniament (pe aceași parcelă sau pe parele diferite) cu respectarea 

condițiilor de însorire și iluminat natural, precum și a principiilor de 

estetică urbană  - I.N.C.D. URBANPROIECT 

- Ghid privind reglementarea dezvoltării urbane prin operațiuni de parcelare 

și reparcelare a terenurilor introduse în intravilan(inclusiv a terenurilor 

retrocedate ca urmare a aplicării Legii nr. 18/1991 și a Legii nr. 1/2000) – 

Ministerul Lucrărilor Publice, transporturilor și Locuințelor – iunie 2002; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997- privind regimul drumurilor; 

- Legea 47/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 

privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților; 

- Ordin nr. 2701/2010 – informarea și consultarea publicului; 
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- Certificatul de Urbanism nr. 153 din 26.06.2017; 

- Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 4 din 18.12.2017; 

- P.U.G. (Planul Urbanistic General) Municipiul Sighișoara, jud. Mureș; 

- Ridicare topografică; 

- Studiu geotehnic; 

- Avizele și studiile cerute prin certificatul de urbanism. 

 

3. DOMENIUL DE APLICARE 
 

Odată aprobat, prin Hotărâre a Consiliului Local, RLU aferent PUZ constituie act 

de autoritate al administrației publice locale.  

Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor 

construcțiilor și amenajărilor, amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.-ului. 

Prezenta documentaţie are ca obiect reglementarea terenului studiat care este în 

intravilan situat în UTR – Ui2z - Subzona unităților de producție industriale, 

depozitare, comerț și servicii situate în exteriorul limitei centrului istoric. 
 

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 
 

4. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului 

natural și construit 

Problema protecţiei mediului este tratată în cel mai serios mod, prin interzicerea  

oricăror surse de poluare, de orice fel.  

În zona studiată, nu s-au identificat obiecte de patrimoniu natural sau construit care 

să necesite luarea unor măsuri speciale pentru protejarea acestora. Cu toate acestea 

orice săpături vor fi urmărite cu atenție și în cazul în care se descoperă ceva se aplică 

prevederile legilor în vigoare. 
 

5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public 

Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri 

naturale, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este 

interzisă. 

Autorizarea execuției construcțiilor și amenajărilor se va face cu condiția 

asigurării compatibilității pentru destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei. 

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai cu respectarea 

exigențelor Legii 10/1995 privind rezistența, stabilitatea,siguranța în exploatare, 

rezistența la foc, protecția împotriva zgomotului, sănătatea oamenilor și protectia 

mediului. 
 

6. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii  

Amplasarea construcțiilor se va face conform aliniamentelor stabilite în 

memoriul de prezentare al P.U.Z. și sunt marcate în planșa de reglementări. 
 

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Autorizarea executării construcțiilor este permisă dacă există posibilitatea de 

acces la drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinației construcției. 

Clădirile se vor amplasa retras față de căile de circulație existente sau propuse 

(străzi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor străzilor. 

Autorizarea executării construcțiilor care necesită parcaje se emite numai dacă 

există posibilitatea executării acestora în afara domeniului public, în conformitate cu 
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normele, pentru echiparea cu locuri de parcare, existente la momentul cererii 

autorizației de construire. 

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, în afara 

circulațiilor sau spațiilor publice. 
 

8. Reguli cu privire la echiparea edilitară  

Lucrările de îmbunătățire, extindere sau mărire a capacității rețelelor edilitare se 

vor realiza de către beneficiari, parțial sau după caz în întregime. 

Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se vor suporta în 

întregime de către investitor sau beneficiar pe baza acordurilor și/sau autorizațiilor 

obținute de la deținătorii de rețele. 

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel.  
 

9. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții  

 Pentru a fi construibile, parcelele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii  

- să aibă asigurate accesele necesare auto şi pietonale din domeniul public, 

dimensionate conform normelor; 

- să aibă condiţii de echipare tehnico-edilitară a construcţiilor; 

- să asigure posibilitatea respectării distanţelor între construcţii conform normelor 

(PSI, însorire, etc); 

- să aibă forme şi dimensiuni care să permită amplasarea şi conformarea 

construcţiilor dorite cu încadrarea în normele tehnice specifice. 

În cazul efectuării unei operaţiuni de parcelare în vederea concesionării 

terenurilor proprietate de stat se vor respecta suprafeţele prevăzute în Legea nr.50/1991 

republicată 1996. 
 

10. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri 

 Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi platforme vor fi amenajate ca 

spaţii verzi. 

 Prin spaţii verzi şi plantate se înţelege totalitatea amenajărilor efectuate pe terenul 

liber al parcelei cu plantaţii de arbori, arbuşti, plante ornamentale, grădini de flori, 

gazon etc. 

 Loturile se vor împrejmui pe toate cele 4 laturi. Împrejmuirile vor fi realizate din 

materiale durabile, şi vor avea imagine unitară. Se admite ca împrejmuirile pe laturile 

laterale şi posterioare să fie diferite de împrejmuirea la stradă.  

 

III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ 
 

11. Unități și subunități funcționale  

 În cadrul zonei studiate în Planul urbanistic zonal s-au identificat următoarele 

tipuri de unități funcționale: 
 

UTR – Ui2z - Subzona unităților de producție industriale, depozitare, comerț și 

servicii situate în exteriorul limitei centrului istoric. 
 

Delimitare: Ui2z – Terenul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal 

este situat în extravilanul municipiului Sighișoara. Amplasamentul este situat pe partea 

dreaptă a drumului național DN 60 care face legătura între Tîrgu Mureș și Sighișoara, 

fiind amplasat în imediata apropiere a Motelului Corsa, având acces din str. Cartier 

Venchi. 
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SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 
 

ARTICOLUL 1. - UTILIZĂRI ADMISE 

 constructii cu funcțiune de industrie ușoară, mici activități manufacturiere; 

 construcţii cu funcţiune comercială, servicii profesionale; 

 construcții cu funcțiune de depozitare; 

 construcții pentru staţionări auto, service auto, spălătorie auto; 

 construcţii cu funcţiune administrativă, servicii; 

 constructii cu funcțiune de alimentație publică pentru utilizatorii zonei; 

 construcții de locuințe de serviciu, anexe; 

 zone verzi şi plantaţii de aliniament. 
 

ARTICOLUL 2. -UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

 nu este cazul. 
 

ARTICOLUL 3. - UTILIZĂRI INTERZISE 

 unităților de producție cu activități poluante; 

 depozitarea pt. vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; 

 orice alte activități generând poluare, trafic greu sau aglomerări importante; 

 orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor meteorice pe 

parcelele vecine sau care impiedică evacuarea și colectarea acestora. 

 

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A 

CONSTRUCŢIILOR 
 

ARTICOLUL 4. - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, 

FORME, DIMENSIUNI)  

Pentru a fi construibile loturile trebuie să aibă: 

 o suprafață minimă de 500 mp; 

 un front minim de 12,0 m – pentru clădiri izolate și cuplate; 

 un regim de înălțime de maxim 2 niveluri P, P+1(P+M); 

 adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lățimea acesteia;  
 

ARTICOLUL 5. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

- aliniament obigatoriu (împrejmuirea la stradă) la min. 4,0 m distanță față de axul 

străzii, excepție fiind construcțiile deja existente; 

- aliniament recomandat la 10 m față de axul străzii, excepție fiind construcțiile 

deja existente; 

- sunt permise retrageri faţă de aliniament.  
 

ARTICOLUL 6. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE 

LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

- clădirile izolate vor avea faţade laterale şi se vor retrage de la limitele parcelei la 

o distanţă cel puţin egală cu jumătate din înălţimea la cornişe a clădirii măsurată 

în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puțin de 1,5 m; 
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ARTICOLUL 7. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE 

ACEEAŞI PARCELA 

- distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din 

înălţimea la cornişe a clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 4,0 metri. 
 

ARTICOLUL 8. - CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,0 

metri lățime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal 

obţinut prin una din proprietăţile învecinate.  
 

ARTICOLUL 9. - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

- Staţionarea vehiculelor se rezolvă în interiorul incintei, garajele se vor amenaja în 

interiorul curților. 
 

ARTICOLUL 10. - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR 

- Regim de înălţime: P, P+1 (P+M).  
 

ARTICOLUL 11. - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

- volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu 

vecinatăţile imediate; 

- fațadele laterale vor fi simple şi vor fi tratate architectural la acelaşi nivel ca şi 

faţada principală; 

- clădirile noi sau modificările/reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în 

caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca 

arhitectura şi finisaje;  

- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi 

arhitectura cu clădirea principală;  

- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu ori 

zincate pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor; 
 

ARTICOLUL 12. - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;  

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile 

publice şi dispunerea vizibilă a cablurilor CATV; 

- toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat; 

- se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice în 

reţeaua de canalizare. 
 

ARTICOLUL 13. - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă; 

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de garda vor fi amenajate 

ca spaţii verzi, minim 20% din suprafața terenului rămas în proprietate. 
 

ARTICOLUL 14. - ÎMPREJMUIRI 

- împrejmuirile vor trebui să participe la ameliorarea aspectului exterior atât prin  

alegerea materialelor de construcţie, cât şi prin calitatea execuţiei, se vor alege 

soluții transparente de realizare a împrejmuirilor. 
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SECŢIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 

TERENULUI  
 

ARTICOLUL 15. - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 

– POTmax=25% 
 

ARTICOLUL 16. - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 

– CUTmax = 0,5 

 

 
 

 

 

 

Întocmit, 

Arh. Petru Alexandru Gheorghiu 
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ANEXE  ŞI  AVIZE 
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