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A. MEMORIU JUSTIFICATIV  
MODIFICARE PREVEDERI P.U.Z. - REGLEMENTARE URBANISTICA IN ZONA 
CARTIERULUI TIRNAVA II, SIGHISOARA, APROBAT CU HCL 88/2015 
beneficiar S.C. SEFAR S.R.L., str. Lalelelor nr.14, loc. Sighosoara 
 
 
1. INTRODUCERE 
1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI 

 

       Denumirea lucrării:  MODIFICARE PREVEDERI P.U.Z. – REGLEMENTARE URBANISTICA IN 

ZONA CARTIERULUI TARNAVA II, Sighisoara, aprobat cu H.C.L. 88/2015 

 

       Amplasament :  Zona cartierului Tirnava II, loc.Sighisoara, jud. Mures 
 

       Beneficiar:   S.C. SEFAR S.R.L.- str. Lalelelor nr.14 

 

       Faza de proiectare:  P.U.Z. 

 

       Proiectant :  S.C. ARHITECTON S.R.L. 

 

       Data elaborării:  09. 2018 
 
1.2. OBIECTIVUL P.U.Z. 
 
- Solicitari ale temei program 

Conform temei de proiectare beneficiarul doreste sa extinda capacitatea de productie a incintei. 

In zina a fost aprobat „ P.U.Z. Reglementare urbanistica in zona cartierului Tarnava II ”, care 

propunea functiunea de productie pe o zona mai mare, infiintarea de cai de acces si parcelare. Coeficientii 

urbanistici aprobati sunt P.O.T. 70% , C.U.T. 1,5, Hmax. 20,00 m. 

Documentatia de fata solicita modificarea prevederilor pe terenul SEFAR, la P.O.T. 85%, C.U.T. 1,5 

si H.max. 40m. 

Terenul apartine administrativ de mun. Sighisoara, este intravilan. 

Beneficiarul lucrarii are mai multe proprietati in zona, dupa cum urmeaza : 

- C.F. nr.10890/Sighisoara, nr.cad.51667 teren intravilan, curti, constructii cu suprafata de 

 25.000 mp, edificat cu 3 constructii : 

- C1 – Fabrica tesaturi 

- C2 – Cabina poarta 

- C3 – Post trafo 
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Imobilul este proprietatea S.C. SEFAR S.R.L., cu un drept de servitute, acces si uz pe durata 

existentei punctului de conexiune – Post trafo – catre S.C. F.D.F.E.E. Electrica Transilvania Sud S.A. Brasov. 

Imobilul este situat in Sighisoara, str. Lalelelor nr.14. 

- C.F.nr.11264/Sighisoara, nr.cad.50937, teren intravilan, curti constructii, cu suprafata de 25.000mp, 

proprietatea primariei Sighisoara, concesionat pe 49ani catre S.C. MONOTEX S.R.L. conform contractului de 

concesiune nr.13/13022/24.07.2007 si inchiriat pe o perioada de 20 ani de S.C. SEFAR S.R.L. conform 

contract  959/02.10.2012. 

Pe teren exista un edificat, construit in doua etape : 

- C1 – Hala industriala productie fibre 

- C2 – Hala de productie – tesatorie. 

Proprietarul edificatelor este S.C. SEFAR S.R.L.. 

Imobilul este situat in Sighisoara, str. Lalelelor nr.16. 

- C.F. nr.55668/Sighisoara, nr. Cad. 55668, teren arabil intravilan in suprafata de 40.995mp, 

proprietatea S.C. SEFAR S.R.L. 

Totalul proprietatii S.C. SEFAR S.R.L. este de 90.995 mp. 

Limitrof acestor terenuri exista o suprafata de aproximativ 30.000mp proprietatea primariei mun. 

Sighisoara, teren arator intravilan. 

Totalul suprafetei studiate este de aproximativ 150.000 mp. 

 

Pentru demararea documentatiei a fost obtinut C.U. nr. 235/30.07.2018 pentru reglementarea 

urbanistica a zonei cu functiunea de productie si stabilire trama stradala si Aviz de Oportunitate nr 

7/18.09.2018. 

 
- Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii pentru zona studiata 

Este in curs de reactualizare P.U.G. Sighisoara, care va pastra zona ca productie. 

Limitrof se afla zone de productie, locuinte colective sau unifamiliale, zone de sport si agrement care 

se vor pastra. 

 
1.3. SURSE DOCUMENTARE 
- Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z. 
 

- P.U.G. mun. Sighisoara, proiect nr.3230/1994 intocmit de S.C. PROIECT S.A., aprobat prin H.C.L. 1/1999. 

- P.U.G. si R.L.U. Mun. Sighisoara, proiect nr. 23/2005, intocmit de S.C. EXPERIMENT PROIECT S.R.L., 

lucrare nefinalizata. 

- Reactualizare P.U.G. si Regulament Local de Urbanism com. Albesti, jud. Mures, proiect intocmit de S.C. 

EXPERIMENT PROIECT S.R.L. - Cluj 

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal – Indicativ GM-

010-2000 aprobat prin ordinul 176/N/16. aug. 2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării 

Teritoriului. 

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare. 

- H.G. 525-1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism. 

 
-Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z. 

 Au fost intocmite studii topografice pentru definitivarea formei, nivelmetriei terenului si a parcelarului 

zonei. Fata de documentatia aprobata din 2015, terenul beneficiarului este repozitionat, au fost cumparate 

terenurile concesionate si s-au facut schimbari de teren cu Primaria Sighisoara. 
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- Date statistice 

 Municipiul Sighisoara are o populatie de 28.500 locuitori. Este situat pe valea râului Tirnava Mare, 

traversat fiind de E60 si calea ferata BV – CJ. 

 

-Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistica a zonei. 

 Principalul proiect care va schimba radical accesabilitatea municipiului este autostrada care ar 

degreva traseele urbane de circulatia de tranzit auto. 

 

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 
2.1. EVOLUTIA ZONEI 
 
- Date privind evolutia zonei 

Zona studiata face parte din portiunea de teren cuprinsa intre riul Tirnava Mare si calea ferata, 

cuprinsa in intravilan si construita in ultimii 25 ani. 

Functiunile existente variaza de la locuinte colective cu inaltime P+4E, la locuinte unifamiliale si 

cladiri industriale de mare sau mic volum. 

 
- Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii 

Primaria a initiat construirea unei zone sportive din care s-a materializat stadionul. 

In ultimii 7 ani terenul aflat intre str. Lalelelor, raul Tirnava Mare si limita administrativa Sighisoara – 

Albesti, a fost construit cu cladiri de productie mari sau mici. Cel mai important investitor este S.C. SEFAR 

S.R.L. care are 3 corpuri de cladiri care insumeaza aproximativ 2 ha. 

 
- Potential de dezvoltare 

Zona este una din putinele ramase libere din teritoriul administrativ al mun. Sighisoara si poate fi 

reglementata conform tendintelor de dezvoltare. Acestea sunt de productie nepoluanta, inscrisa in zonele 

locuibile. 

 
2.2. INCADRARE IN LOCALITATE 
 
- Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii 

Zona studiata se afla la limita nord-estica a intravilanului si administrativului mun. Sighisoara, linga 

limita cu com. Albesti. 

Este delimitata de str. Lalelelor, raul Tirnava Mare si pariul „Valea Dracului”. S.C. SEFAR S.R.L. are 

in incinta toate utilitatile necesare functionarii la capacitatea finala a investitiei. 

 
- Relationarea zonei cu localitatea 

 Accesul se face prin traversarea caii ferate la nivel- zona aglomerata si cu probleme. 

 
2.3. ELEMENTE DE CADRU NATURAL 

 

Zona studiata se afla la confluenta raului Tirnava Mare cu pariul Dracului. 

 

Ambele au diguri de protectie contra inundatiilor. 

Zona nu mai prezinta valori de cadru natural, fiind inconjurata de constructii cu functiuni de la 

locuinte la spatii de productie. Terenul este practic urban si poate fi reglementat fara  probleme de elemente 

de cadru natural care pot interveni sau conditiona organizarea acestuia. 

Pentru definirea conditiilor hidrografice de construire se va face un studiu de specialitate. 



MODIFICARE PREVEDERI P.U.Z. - REGLEMENTARE URBANISTICA IN ZONA 
CARTIERULUI TARNAVA II – APROBAT CU HCL 88/2015 
Beneficiar : S.C. SEFAR S.R.L. 

Adresa : Zona cartierului Tarnava II, loc. Sighisoara, jud. Mures 

Faza : P.U.Z. 

Data:  09.2018 

 

 7 

Studiile geotehnice in zona releveaza calitatea terenului. Pe scurt, caracteristicile sunt urmatoarele : 

 

DATE GENERALE 

Morfologia regiunii 

 

Din punct de vedere morfologic, perimetrul amplasamentului se gaseste pe foaia Sighisoara, 

caracterizata ca o regiune colinara, intretaiata de cursul raului Tirnava Mare, care formeaza pe acest sector 

de curs zona de lunca majora bine dezvoltata. 

Amplasamentul studiat se gaseste pe malul stang al raului Tirnava Mare, zona de lunca majora, 

caracterizat cu relief lin, fara fragmentari sau denivelari deosebite, teren din categoria conditii geomorfologice 

simple. 

Geologia regiunii 

 

In conformitate cu geologia generala a regiunii pe foaia Sighisoara se disting doua mari litologii 

distincte ca varsta si de natura. 

Categoria rocilor masive, supraconsolidate care apar si azi  sunt rocile marnoase vinetii, argile 

marnoase cu intercalatii nisipoase – grezoase, masive grezoase de varsta sarmatiana specifice zonelor 

colinare, peste care sunt repauzate stratificatii tinere, de varsta cuaternara deluviala/aluviala. 

Aceste depozite cuaternare din urma, sunt alcatuite din roci fine – grosiere constituite din nisipuri si 

pietrisuri, care apar in lunca si terasa raului Tarnava Mare, in zona de contact cu versanti, intilnind roci de 

natura nisipoase-prafoase, chiar maloase umede, slab consolidate. 

Aceasta stratificatie se intercepteaza partial in forajele recent executate, pe care le vom reda detaliat 

la capitolul – Conditii geologice. 

 

Consideratii hidrogeologice 

 

In conformitate cu morfologia locala, factorul hidrogeologic principal in zona il constituie raul Tirnava 

Mare cu rol de colector major. Raul pe acest sector al cursului sau formeaza zone de lunca si terase bine 

dezvoltate, in care sunt cantonate importante volume de ape subterane. 

In general apele subterane pe acest sector de curs la capitolul de chimism, nu prezinta agresivitati 

depasite conform STAS 3349/1 – 83 fata de betoane si metale. 

 

Clasificarea terenului din punct de vedere a riscului geotehnic 

 

Factorii de avut in vedere pt. Stabilirea categorie geotehnice Punctaj 

Conditiile de teren Terenuri bune 2 

Apa subterana Cu epuismente normale 2 

Clasificarea constructiei dupa categoria 

de importanta 

Normala 3 

Vecinatati Risc moderat 3 

Riscul geotehnic Moderat 10 

 

Terenul studiat se incadreaza in zona de riscuri geotehnice moderat, categoria geotehnica 2. 

Conditii hidrogeologice 

 

In conformitate cu morfologia locala, amplasamentul este localizat in zona de lunca majora a vaii 

raului Tarnava Mare, mal stang. In perioada de executie a forajelor, nivelul hidrostatic a apei subterane in 

zona studiata este interceptata la intervalul de adincime intre 2,50m – 3,70m, nivele ascensionale mai ales in 
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perioade ploioase. Se mentioneaza ca aceste nivele in timpul precipitatiilor excesive prelungi si topiri bruste a 

zapezii pot avea cresteri exceptionale de ordin max.2,00m fata de cotele actuale. 

 

CONCLUZII SI RECOMANDARI 

 

Luind in considerare datele recent obtinute in urma investigatiilor de teren si laborator, se pot aprecia 

urmatoarele aspecte generale privind conditiile de fundare locale : 

- stratificatia interceptata in general are caracter uniform, care dupa stratul subtire de sol vegetal  

incepe cu stratul nisipos galben, caracterizat cu lc ( indice de consistenta) medie 0,75, Ip (indice de 

plasticitate) medie 7,76% si e (indice de porozitate) medie 0,66, strat din categoria terenurilor de fundare 

bune, dupa care urmeaza complexul nisip prafos galben avind Ip medie 2,74%, Ic medie 0,74 si e medie 

0,65, strat tot din categoriaterenurilor bune de fundare, dupa care urmeaza complexul nisip cu pietris, strat tot 

din categoria terenurilor bune de fundare. 

Se mantioneaza, deasupraacestui complex grosier prezenta unei lentile de nisip prafos-malos, slab 

consolidat, avind Ic 0,18, Ip 3,50, e 0,67, strat din categoria terenurilor dificile de fundare. Acest strat malos 

prezinta un caracter neuniform in cadrul perimetrului cercetat. 

- din punct de vedere a modului de prezenta a apei subterane in zona studiata, apa subterana apare 

la intervalul de adincime intre 2,5 – 3,70m. 

- se recomanda utilizarea hidroizolatiei orizontale si laterale, instalarea drenurilor, conducerea apelor 

meteorice din jurul fundatiilor. 

- in ceea ce priveste vecinatatile, dupa modul de realizare a excavatiilor, a epuizmentelor (daca este 

cazui) si a lucrarilor de infrastructura aferente cladirii,  care ar putea afecta constructiile si retelele subterane 

aflate in vecinatate, zona de amplasament se caracterizeaza cu risc geotehnic moderat ale unor degradari 

ale constructiilor si a retelelor invecinate. 

Conform factorilor de mai sus enumerati, zona amplasamentului se caracterizeaza cu un risc 

geotehnic moderat, incadridu-se in Categoria Geotehnica nr.2. 

In contextul datelor de mai sus in zona de amplasament, cu respectarea adincimii de inghet a 

regiunii (0,80 – 0,90m) se pot funda conform STAS 3300/2 – 85 in urmatoarele conditii : 

- pentru fundatii de mica adincime, pina la 2,00m se pot funda pe stratificatia praf nisipos galben, 

cu presiunea conventionala de calcul pe care, Pconv = 200kPa. 

-in cazul fundatiilor de adincime, intre 2,00 – 3,60m, se va funda in conditii similare de calcul pe 

stratificatia nisip prafos, pe care presiunea conventionala de calcul este Pconv = 175 kPa. 

- in continuare la adincimi mai mari se pot funda pe stratul de nisip cu pietris, respectiv pitris cu nisip, 

stratificatii practic incompresibile, pentru care presiunea conventionala de calcul este Pconv = 300-325 kPa. 

 
2.4.CIRCULATIA  

 
 Circulatia majora in mun. Sighisoara se desfasoara pe directia Bucuresti-Tg.Mures, pe E60, 

denumita str. Mihai Viteazu in municipiu. Aceasta este paralela cu calea ferata dubla, electrificata, Brasov-

Cluj. 

 Aceasta din urma separa urbanistic teritoriul cuprins intre calea ferata si raul Tirnava Mare de zona 

urbana majora a municipiului. Singurul acces auto este dat de trecerea la nivel, semaforizata, pe str. 

Trandafirilor. Aceasta ajunge intr-o retea rectangulara de strazi, Garofitelor, Crizantemelor, Bujorilor, 

Lalelelor, care faciliteaza circulatia catre functiunile zonei. 

 Problema majora a circulatiei in zona este data de singurul acces peste calea ferata care este 

neadaptat solicitarilor actuale si va fi depasit de dezvoltarile prevazute. 
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- Capacitati de transport 

 Zona are retele de transport in comun. 

  
2.5. OCUPAREA TERENURILOR 
 
- Principalele caracteristici ale functiunilor care ocupa zona studiata 

 Cartierul Tirnava Mare II, are functiuni mixte care merg de la locuinte unifamiliale, locuinte colective, 

invatamint, servicii comerciale si alimentatie publica, productie mica sau mare, zone sportive. 

 In timp s-a construit zona locuintelor colective P+4E, cu dotari si servicii necesare. 

 
- Relationari intre functiuni 

 Cartierul a fost initiat inainte de 1989 si a fost proiectat dupa principiile din epoca - teren dens 

ocupat, cuprinzind totusi o zona rezervata  serviciilor si invatamintului. 

 Dupa 1989 aici au fost promovate si zone cu locuinte individuale, lacasuri de cult, cladiri industriale 

mici sau mari. 

 Limitrof locuintelor colective au fost construite garaje, cu stare fizica si vizuala precara. 

 Terenul liber dintre locuinte si riu a fost propus pentru o zona sportiva din care s-a materializat doar 

stadionul de fotbal. 

 
- Gradul de ocupare al zonei 

 Zona limitrofa incintei SEFAR este putin construita. In incinta SEFAR , gradul de ocupare aprobat 

este de 70%, actualmente fiind materializat cam 40%. 

 
- Aspecte calitative ale fondului construit 

 Zona are cladiri de calitate diferita . De la locuinte colective din panouri mari, la garaje sau cladiri de 

servicii. 

 Incinta SEFAR este ocupata de cladiri noi, cu structura de b.a. sau metal, pereti din zidarie sau 

panouri sandwich, tâmplarii metalice, cu aspect industrial. 

 
-Asigurarea cu servicii a zonei 

 Zona industriala nu are servicii si nici nu sunt necesare. 
-Asigurarea cu spatii verzi 

 Actualmente in incinta SEFAR zona verde este aproximativ 35%. Aceasta este intretinuta corect. 

 
- Riscuri natural 

 Toate aceste functiuni sunt protejate fata de pericolul inundatiilor de digul de protectie ridicat de-a 

lungul raului Tirnava Mare si pariul „Dracului”. 

 
-Principalele disfunctionalitati 

 Principala disfunctionalitate este accesibilitatea dificila a zonei, prin trecerea la nivel peste calea 

ferata. 
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DOMENII 
 

DISFUNCTIONALITATI PRIORITATI 

Circulatie - Zona grea accesibila din 
DN str.Mihai Viteazu (E60) 
cu trecere peste calea 
ferata Bv – Cj. 
- Acces in zona industriala. 
- Acces la zona industriala 
„S.C. SEFAR S.R.L.”dificil. 
 

- Studierea circulatiei la nivel 
general in municipiu si zonal pentru 
aprovizionarea cartierului Tirnava II. 
- Extinderea tramei stradale pentru 
facilitatea accesului la platforma 
industriala „S.C. SEFAR S.R.L.” si 
la celelalte terenuri care vor avea 
destinatie productie. 

Fond construit si 
utilizarea terenului 

- Zona nereglementata cu 
constructii cu functiune de 
productie, care nu 
corespund cu 
reglementarile aprobate 
prin P.U.G. 
 

- Reglementarea zonei conform 
tendintelor de dezvoltare. 

Spatii plantate, 
agrement,sport 

- Zona cu caracter de 
productie, cu terenuri 
agricole in intravilan lasate 
in paragina 
 

- Reglementarea zonei studiate cu 
coeficienti urbanistici de zone verzi 
in incinta. 
- Dezvoltarea zonei de sport si 
agrement afalata in apropiere. 
 

Probleme de mediu - Zona situata la confluenta 
raului Tirnava Mare cu piriul 
Dracului, protejata de 
diguri. 

- Verificarea regulilor de protectie 
contra inundatiilor. 
 

Protejareazonelor: - de 
patrimoniu,  
- pe baza normelor. 
sanitare in vigoare 
- fata de constructii si 
culoare tehnice 
- cu destinatie speciala 
- zone poluate 

- Nu sunt zona protejate 
 

-  

 

 
2.6. ECHIPAREA EDILITARA 
 
 Zona are toate utilitatile necesare functionarii spatiilor de productie. 

  

 - Apa canalizare 

 Confor avizului S.C.COMPANIA AQUASERV S.A., incinta SEFAR este aprovizionata de conducta de 

apa menajera, canal pluvial si canal menajer, in sistem separativ. 

 

 - Electricitate 

 Conform avizului S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD S.A., extinderea 

constructiilor nu afecteaza linii electrice. 

 

 - Gaze naturale 
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 Conform avizului S.C. DEL GRID S.A., in zona exista o conducta de gaz P.M. ø 10”, o conducta de 

presiune medie PE, o conducta de presiune redusa si o statie de reglare gaz, adosata incintei SEFAR. 

 

 -Telecomunicatii 

 Conform avizului S.C.TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., in zona exista cabluri 

telefonice aeriene montate pe stilpi si cabluri telefonice pozate in canalizatie si sapaturi. 

 
2.7. PROBLEME DE MEDIU 
 
- Relatia cadru natural – cadru construit 

 Zona are caracter de productie, fara a mai avea caracter de cadru natural. 

 
- Riscuri naturale sau antropice 

 S.C. SEFAR S.R.L. produce tesaturi sintetice pentru industria de automobile. Energia electrica se 

produce si printr-o centrala fotovoltaica cu panouri amplasate pe acoperis. 

 Pentru functionarea utilitatilor productive au fost obtinute autorizatii de mediu, dupa cum urmeaza : 

- Autorizatia de mediu nr. 370/2012 

- Autorizatia de mediu nr. 78/2014 

Terenul pe care se doreste extinderea functiunii de productie este arator si a fost cultivat pina anul 

trecut. Zona  este protejata de pericolul de inundatie dat de riul Tirnava Mare si pariul Dracului de diguri de 

pamint. 

 
- Riscuri date de traseele de infrastructura 

Nu sunt. 

 
-Evidentierea valorilor de patrimoniu 

Nu este cazul. 

 
- Evidentierea potentialului balnear si turistic 

Nu este cazul. 
 

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI 

 

 Etapele anterioare ale investitiei au autorizatii de construire si functionare. Functionarea acestora nu 

a produs contestatie in rindul populatiei. 

 Pentru definitivarea documentatiei P.U.Z. de fata, se vor parcurge toate etapele de consultare a 

publicului, conform legii. 

 Investitia este binevenita si corecta urbanistic. 

 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 
 
3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 
 

 Pentru implementarea etapelor in functiune, au fost obtinute toate avizele, acordurile, autorizatiile 

necesare. Au fost extinse si modernizate retelele necesare functionarii obiectivelor, cu rezerve pentru 

eventualele obiective. 

 Au fost facute studii topografice, geotehnice pentru stabilirea conditiilor de amplasare a investitiilor 

preconizate. 
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 Primele faze de construire a cladirilor de productie au fost autorizate conform legii, de catre Primaria 

Sighisoara : 

- A.C. nr.172/2006 – Construire hala industriala – Fabrica de tesaturi – 

- A.C. nr.377/2007 – Construire hala inustriala productie fibre textile, spatii depozitare si 

birouri, regim de inaltime P si P+1, platforme exterioare si imprejmuire teren. 

- A.C. nr.18/2013 – Hala productie –tesatorie. 
 
3.2. PREVEDERILE P.U.G. 
 
- P.U.G. aprobat 

 P.U.G.-Sighisoara, proiect nr.30230/1994, intocmit de S.C.PROIECT S.A., aprobat prin H.C.L. 

1/1999, propune zona ca U.T.R. 41 – Zona de locuit cu functiune preponderenta locuire. Regulamentul 

acesta este urmatorul : 

 
 U.T.R. 41 

 I. Natura ocuparii si utilizarii terenului : 

 - delimitari : vezi tabelul cu UTR-uri 

 - functiunea dominanta : zona de locuit 

 - Permisiuni : se pot autoriza constructii de locuinte, anexe pina la P+4, regimul de liniere conform 

vecinatatilor existente, extinderi ale institutiilor tehnico-edilitare existente, implantari de mobilier irban. 

 - unitati mixte de productie, ateliere de reparatii, lucrari conexe acestora. 

 - se pot autoriza constructii pentru dotari social-culturale,  dotari culturale, dotari sanitare, comerciale 

si de alimentatie publica, prestari servicii, dotari pentru cultura fizica si sport, dotari turistice, spatii verzi,dotari 

de cult, parcaje, garaje, pe baza unor P.U.Z.-uri sau P.U.D.-uri aprobate. 

 - Restrictii : unitati mari de productie, ferme mari de cresterea animalelor. 

 - se impun masuri de protejarea mediului, de amenajare si  intretinere a spatiilor plantate , existente. 

 II. Conditii de ocupare a terenului : 

 - accesele – fiecare unitate va avea acces separat. 

 - toatet unitatile, toate cladirile si anexele vor fi in mod obligatoriu racordate la toate tipurile de retele 

publice tehnico-edilitare existente sau vor avea prevazute posibilitatea de racordare la viitoarele retele 

publice proiectate. 

 - toate constructiile noi se vor aseza pe aliniament stabilit fata de vecinii din stanga, dreapta. 

 - regim de inaltime : pana la P+4. 

 III.Posibilitati de ocupare a terenului : 

 - indicatorii de control : P.O.T. max. = 30% 

              C.U.T. max. =  2,5 

 
- P.U.G. nefinalizat 

 Au fost studiate si prevederile P.U.G. si R.L.U. mun. Sighisoara, proiect nr.23/2005, intocmit de S.C. 

EXPERIMENT PROIECT S.R.L. - Cluj, chiar daca documentatia nu a fost finalizata.  

 Zona cartierului Tarnava este propusa cu functiuni mixte, conform dezvoltarii urbanistice actuale -  

zona locuinte mici sau mijlocii, zona industriala, zona de agrement. Aici se propune dezvoltarea retelei 

stradale pe zona cuprinsa intre calea ferata si raul Tarnava, cu un pod peste rau care ar face legatura cu 

zona str. Viilor. 

 Documentatia nu are propuneri de regulament. 
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-P.U.Z.aprobat prin H.C.L. 88/2015 
 

Pentru incinta Sefar, a fost intocmita si aprobata o documentatie de urbanism reglementatoare. 

Regulamentul de urbanism aprobat este urmatorul : 

 

I – ZONA INDUSTRIALA  

SECŢIUNEA I:      UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ 

ARTICOLUL 1. -  UTILIZĂRI ADMISE 

Pentru toate UTR sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcţionare pentru 
diferitele tipuri de unităţi; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activi-
tăţilor şi / sau este necesară schimbarea destinaţiei se cere P.U.Z. (reparcelare / 
reconformare zonă) 

I -     -  sunt admise: 

-  activităţi industriale productive nepoluante desfăşurate în construcţii industriale mari si 
mijlocii; 

 -  sunt admise: 

-  activităţi industriale productive şi de servicii, IMM cu profil nepoluant desfăşurând activitatea 
în construcţii industriale mari şi mijlocii; 
-  distribuţia şi depozitarea bunurilor şi materialelor produse; 
-  activitati tertiare pentru zona industriala, transporturi, depozitare comerciala, servicii 
comerciale legate de transporturi si depozitare. 
-  unitati industriale mici si mijlocii productive si de servicii dispersate, situate in vecinatatea unor 
arii predominant rezidentiale, compatibile cu caracterul ariilor rezidentiale vecine. 

ARTICOLUL 2. -  UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

I -       Conform regulament P.U.Z. 

ARTICOLUL 3. -  UTILIZĂRI INTERZISE 

I -     Conform P.U.Z. 

-   în toate unităţile teritoriale de referinţa ale zonei I se interzice: 

amplasarea unităţilor de învăţământ şi orice alte servicii de interes general în interiorul 
limitelor în care poluarea depaseste CMA; 

I           - se interzice amplasarea locuinţelor; 

I           - in toate unitatile teritoriale de referinta ale zonei I sunt premise in mod exceptional 

urmatoarele : 

  ◦ spital; 
 ◦ cabinete medicale; 
 ◦ spaţii incluzând servicii pentru oricare din utilizările de mai sus. 

SECŢIUNEA II:    CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 4. -   CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) 

I - Conform P.U.Z. dar nu sub dimensiunile de la aliniatul următor. 
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- pentru a fi construibile parcelele vor avea un front minim la stradă de 20,0 metri şi o 
suprafaţa minimă de 1500 mp. Parcelele cu dimensiuni şi suprafeţe mai mici ca cele 
anterior specificate nu sunt construibile pentru activităţi productive. 

- dimensiunile se păstrează şi în cazul parcelelor nou apărute prin diviziunea unor 
parcele anterioare (prin schimb, înstrăinare etc.) În cazul în care în momentul 
aprobării prezentului regulament parcelele au dimensiuni mai mici decât cele 
specificate anterior este necesara relocarea unităţilor productive respective în termen 
de 2ani de la data aprobării prezentului regulament. 

ARTICOLUL 5. -  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

I - Prin P.U.Z. se vor preciza retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrale şi interioare, ele 
vor fi insa obligatoriu mai mari de : - 6,0 – 8,0 metri fata de limitele proprietatii spre strada. 

ARTICOLUL 6.-  AMPLASAREA  CLĂDIRILOR  FAŢĂ  DE  LIMITELE  LATERALE  ŞI POSTERIOARE 
ALE PARCELELOR 

I - În cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unităţi teri toriale de referinţa 
decât I, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei; 

-  se vor respecta distantele minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii dar nu mai 
puţin de 3,0 metri faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor;  

-  nu se admite amplasarea, pe faţadele spre alte unităţi teritoriale de referinţa, a 
calcanelor sau a ferestrelor cu parapetul sub 1,90 metri de la nivelul solului; 

-  în toate celelalte cazuri, din considerente geotehnice, clădirile se dispun izolat de limitele 
laterale şi posterioare ale parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălţimea dar nu mai 
puţin de 3,0 metri. 

-  este permisa amplasarea cladirilor pe limitele de proprietate cu acordul vecinilor si in 
cazuri justificate functional. 

ARTICOLUL 7.-  AMPLASAREA  CLĂDIRILOR UNELE  FAŢĂ  DE  ALTELE  PE  ACEEAŞI 
PARCELĂ 

I - Distanţa între clădiri va fi egală sau mai mare decât media înălţimilor fronturilor opuse dar nu 
mai puţin de 6,0 metri. 

-  distanţa de mai sus se poate reduce la jumătate dacă nu sunt accese în clădire şi / sau 
dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi 
permanente; 

-  în toate cazurile se va tine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii şi alte norme 
tehnice specifice. 

ARTICOLUL 8. -  CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

I -        Conform P.U.Z. 

Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau 
privată sau să beneficieze de servitute de trecere , legal instituită, dintr-o proprietate 
adiacentă străzii - cu lăţime de minim 4,0metri pentru a permite accesul mijloacelor de 
stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele. 

ARTICOLUL 9. -  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

AI -        Conform P.U.Z. 

-  staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii - reparaţii cat şi în timpul 
funcţionarii clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având 
prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere; 
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-  în spaţiul de retragere faţă de aliniament, maxim 30% din teren poate fi rezervat 
parcajelor cu condiţia înconjurării acestora cu gard viu având înălţimea de minimum  

1,20 m; 

ARTICOLUL 10. - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR 

I- Conform P.U.Z. 

     Se vor respecta înălţimi maxime ale clădirilor de 20,0 metri. 

ARTICOLUL 11. -ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

I - Volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu 
vecinatatile imediate; 

-  faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada 
principală; 

-  tratarea acoperirii clădirilor va tine seama de faptul ca acestea se percep de pe înălţimile 
înconjurătoare; 

ARTICOLUL 12. - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARA 

I - Toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apa şi canalizare şi se va asigura 
preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din intretinerea şi 
funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare. 

ARTICOLUL 13. – SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE 

I - Orice parte a terenului incintei vizibila dintr-o circulaţie publică, inclusiv de pe calea ferata, 
vor fi astfel amenajate încât să nu altereze aspectul general al localitatii; 

-  suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în 
proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei; 

-  suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate 
cu un arbore la fiecare 200 mp. 

ARTICOLUL 14. -ÎMPREJMUIRI 

I - Împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălţimi de maxim 2,20 metri din care un soclu 
de 0,30 m şi vor fi dublate cu gard viu. În cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se 
recomandă dublarea spre interior la 4,0 metri distanţă cu un al doilea gard transparent 
de 2,20 m înălţimea, intre cele doua garduri fiind plantaţi dens arbori şi arbuşti; 

- porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea 
vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incinta pentru a nu incomoda circulaţia pe 
drumurile publice. 

Iv -  imprejmuiri transparente 

SECŢIUNEA III:  POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI  

ARTICOLUL 15. - PROCENT MAXIM DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI  

I  - Conform P.U.Z., dar nu peste 70%.  
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ARTICOLUL 16. - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI 

I -  Conform P.U.Z., dar nu mai mult de 1,0. 

 
3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 

 

 Zona nu mai are valori naturale, fiind incadrata in intravilan si construita.  

 Raul Tirnava Mare este bordat de un dig de protectie contra inundatiilor si nu participa vizual la 

imaginea amplasamentului.  

             Primaria Sighisoara intentioneaza sa amenajeze malul riului Tirnava cu spatii verzi si de agrement. 

 
3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI 

 
-Circulatia auto si pietonala 

 In P.U.G.- Sighisoara aprobat in 1999 se propunea stramutarea caii ferate Brasov – Tg.Mures care 

actualmente traverseaza orasul, pentru care a fost rezervat un traseu relativ paralel cu raul Tarnava Mare. 

 In studiul nefinalizat P.U.G. - Sighisoara al S.C. EXPERIMENT PROIECT S.R.L., calea ferata este 

lasata pe traseul actual. Se propune insa legatura cu str. Viilor printr-un pod peste raul Tarnava, pod care ar 

usura accesul in cartier si ar face legatura cu centura de ocolire al satului Albesti si mun. Sighisoara.  

 Aceasta prevedere a fost preluata si in studiul aprobat cu H.C.L. 88/2015. 

 Propunerea de mutare a cai ferate nu a fost preluata in Reactualizarea P.U.G. si regulament local de 

urbanism com Albesti, studiu intocmit de S.C. EXPERIMENT PROIECT S.R.L. - Cluj. 

 In aceasta documentatie se propune un drum ocolitor pentru satul Albesti si mun. Sighisoara, care 

nu afecteaza amplasamentul „SEFAR”. 

 De asemenea stramutarea caii ferate nu a fost evidentiata ca prioritate in planul de amenajare a 

teritoriului judetean.  

Aceasta este in momentul de fata reabilitata din bani europeni in cadrul programului de viabilizare a 

coridorului IV de transport PAN-EUROPEAN. 

 Concluzia este ca traseul caii ferate ramine cel existent si in viitor se va cauta o modalitate de 

traversare a acesteia pentru a ajunge in zona cartierului Tirnava II, eventual prin podul propus  peste raul 

Tarnava. 

 In zona studiata punctual pentru reglementare se doreste marirea accesibilitatii la spatiile de 

productie prin extinderea retelei stradale existente. S-a prelungit strada denumita 1 pentru a se putea 

viabiliza terenurile Primariei care se doresc a avea reglementari de productie, pe o distanta de aproximativ 

300m. Prospectul strazii are 10,0 m, trotuare de 1,0 m pe amble parti si rigola pentru ape pluviale pe o 

singura parte. Strada va avea la capat o zona de intoarcere pentru masini de gabarit mare. 

 Relatia cu zona strazii Viilor sau cu com.Albesti se poate definitiva in P.U.G.-Sighisoara actualizata si 

conform P.A.T.J.Mures. 

 Parcarile pentru vizitatori si personal sunt asigurate in incinta fiecarei unitati de productie. 

 
3.5. ZONIFICARE FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI 

 

 Documentatia aprobata cu H.C.L.88/2015 propunea reglementarea urbanistica in zona cartierului 

Tirnava II cu stabilire zona functionala de propductie si trama stradala. 

 Se propunea adoptarea denumirii functionale I –Zona industriala. 

 

 Coeficientii urbanistici aprobati erau : 

- P.O.T.max. = 70% 

- C.U.T.max. =  1,0 
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H max            20,0 m 

Documentatia de fata propune modificarea coeficientilor urbanistici la : 

        P.O.T.max.  85% 

        C.U.T.max   1,5 

        H.max.       35,0m. 

 

BILANT PROPRIETATE S.C. SEFAR S.R.L. 

 

NR. 

CRT. 

 

            

             TEREN  AFERENT 

 

     EXISTENT 

 

 

       PROPUS 

   ha     %    ha         % 

1. Constructii industriale 3,2188 35,37 6,3085 69,33 

2. Zona platforme, circulatie auto 0,5312 5,84 0,4125 4,53 

3. Zona agricola in intravilan 4,0995 45,05 - - 

4. Zona verde 1,2500 13,74 2,3785 26,14 

 TOTAL  9,0995 100,00 9,0995 100,00 

 

 

BILANT TERITORIAL ZONA STUDIATA 

 

NR. 

CRT. 

 

            

             TEREN  AFERENT 

 

     EXISTENT 

 

 

       PROPUS 

   ha     %    ha         % 

1. Zona servicii 0,256 1,31 0,256 1,31 

2. Zona unitati industriale, depozitare 7,504 38,26 13,752 70,12 

3. Zona agricola in intravilan 7,167 36,54 0,701 3,57 

4. Zona cai de comunicatie rutiera,  0,932 4,75 1,150 5,86 

5. Zona verde, zona mal + protectie dig 2,741 13,98 2,741 13,98 

6. Ape 1,012 5,16 1,012 5,16 

 TOTAL  19,612 100,00 19,612 100,00 

 
 
3.6. DEZVOLTARE ECHIPAMENT EDILITAR 

 

 Zona are toate utilitatile necesare functionarii in incinta existenta, cu rezerve pentru extinderea lor. 

 Ca generalitati, pentru unitatile noi, bransamentele se vor face la retelele din zona iar eventualele 

extinderi de retele se vor face dupa proiecte specifice. 

 Alimentarea cu apa : este asigurata din reteaua de alimentare cu apa potabila al localitatii. In incinta 

exista retele de apa si canalizare care pot aproviziona extinderile propuse. Reteaua de apa potabila al 

localitatii nu poate satisface cerinta de debit necesara pentru stingere de incendiu, ca urmare este nevoie de 

rezerva de apa proprie, suplimentata peste cea existenta. 

 Canalizarea menajera :apele uzate menajere sunt evacuate in reteaua localitatii mun. Sighisoara si 

reteaua din incinta poate prelua si extindererile propuse. 

 Apele pluviale : apele din precipitatiile atmosferice, care cad pe acoperisul imobilului, cat si cele de 

pe suprafetele de circulatie dupa deznisipator si separator de hidrocarburi, sunt colectate si conduse prin 

retea interioara la punctul de racordare al retelei de apa pluviala a localitatii, apele in final descarcind in 

Tirnava Mare. Reteaua existenta poate prelua surplusul de apa pluviala de pe viitoarele hale. 
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 Energia electrica : este asigurata prin bransamente la reteaua locala, beneficiarul dispune de un post 

de transformare propriu. 

 Avind in vedere faptul ca documentatia este la faza P.U.Z. si nu este intocmit un proiect de 

specialitate pe partea de instalatii electrice interioare, s-a realizat o estimare a viitorului consum care nu 

depaseste outerea deja aprobata pentru acest obiectiv. 

 Tensiunea de utilizare la consumatori ramine 20kV. 

 Durata maxima de restabilire alimentarii in cazul intreruperilor neplanificate va trebui sa respecte 

prevederile Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice. 

- Instalatiile energetice existente in zona 

In zona studiata se afla urmatoarele instalatii electrice ale operatorului de distributie : 

- PA 3 Sighisoara 

- 2 x LES 20Kv feeder 1 SI feeder 2, realizata cu cablu A2 x SY 1 x 150/25mmp 

- LES 1 kV alimentare jt din FB 3, realizata cu cablu ACYABY 3x 35 + 16mmp. 

Avind in vedere prevederile 3RE – IT2 – 2014 – Linii directoare referitoare la conceptia de dezvoltare 

si modernizare/retehnologizare a retelelor de distributie, de a nu dezvolta instalatii noi la alte tensiuni 

nominale cu exceptia 20kV, in actuala documentatie nu se propun dezvoltarea de retele de distributie noi. 

- Prevederi generale pentru instalatiile energetice existente in zona 

In zona studiata SDEE Mures detine retea de distributie 2 x LES 20kV care alimenteaza punctul de 

alimentare PA 3 situat pe str. Lalelelor, respectiv LES 20kV racord la PT 106 CARNICOMP realizata cu 

cabluri de tip A2 x SY 1 x 150/25mmp si LES 1kV alimentare jt din FB 3 Bloc 13 str.Crizantemelor realizata 

cu cablu de tip ACYABY 3 x 35 + 16mmp. 

- Coexistenta cu instalatiile electrice 

Avind in vedere ca prin lucrarile de extindere a capacitatii de productie vor fi afectate instalatiile 

electrice ale operatorului de distributie SDEE Transilvania SUD S.A. – SDEE Mures, LES 20kV si 0,4kV 

existente, se propune realizarea urmatoarelor lucrari : 

In zona cailor de acces proiectate in incinta complexului de productie si depozitare S.C. SEFAR 

S.R.L., cablurile LES 20kV si LES 1kV existente, racorduri la PA 3, pozate in domeniu public, vor fi protejate 

mecanic prin realizarea de canalizatii de cabluri cu profil tipizat tip „T5” (4 tuburi PVC ø 160mm si 1 tub PVC 

ø 110mm in pat de beton). 

Profilul de cablu tip T se va realiza cu tuburi de protectie din PVC ø 160mm si PVC ø 110mm, 

inglobate in strat de beton, semnalizate cu banda avertizoare din PVC. 

Profilul se va realiza cu 5 tuburi : 4 pentru LES existente si 1 de rezerva. 

Conditiile de coexistenta intre instalatiile electrice si retele, constructii si instalatii din vecinatatea lor 

sunt reglementate in normativul de proiectare NTE 007/2008 – Normativ pentru proiectarea si executarea 

retelelor de cabluri electrice, respectiv dimensiunile zonelor de protectie si siguranta ale instalatiilor electrice 

sunt reglementate prin Ordinul ANRE nr.4/2007 completat cu Ordin ANRE 49/2007 – Norma tehnica privind 

delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice. 

1) Pentru liniile electrice in cablu existente sau proiectate, instalate in pamint, zona de protectie a 

traseului de cabluri coincide cu zona de siguranta, este simetrica fata de axul traseului si are 

latimea de 0,8m, in plan vertical zonele de protectie si de siguranta ale traseului de cabluri se 

delimiteaza prin adincimea de pozare in valoare de cel putin 0,8m. 

Fata de retelele de utilitati existente pe traseul instalatiilor proiectate (cabluri iluminat public, 

retele telecomunicatii, conducte gaze, etc.) se vor pastra distantele de siguranta. 

2) Pentru liniile electrice aeriene zona de protectie si siguranta coincide cu culoarul de trecere al 

liniei; ele sunt simetrice fata de axul liniei si se delimiteaza la 0,1m in exteriorul conductelor extreme ale liniei. 

Pentru liniile electrice aeriene 0,4kV existente se va respecta distanta minima de 1m intre un stilp al LEA si 

orice parte a cladirii. 
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3) Pentru postul de transformare/punctul de alimentare in anvelope existent sau proiectat, zona de 

protectie este delimitata astfel : 

- de suprafata construita, rspectiv de suprafata fundatiei (atunci cind acesta depaseste conturul 

cabinei), pe laturile fara usi de caces si fara ferestre de ventilatie. 

- la distanta de 3m fata de latura cu acces i post pentru transformator; 

- la distanta de 1,5m fata de alte laturi cu usi, respectiv cu ferestre de ventilatie. 

Pentru posturi de transformare in anvelopa de beton, zona de protectie coincide cu zona de 

siguranta. 

-Alimentarea cu energie electrica a viitorului obiectiv 

Avind in vedere situatia energetica a zonei, a faptului ca spatiile de productie si depozitare ale S.C. 

SEFAR S.R.L., respectiv S.C. MONOSUISSE RO S.R.L. sunt deja racordate la RED (prin conditiile impuse in 

Avizele Tehnice de Racordare nr.70301116822 din 18.10.2011, respectiv nr.70301551913 din 11.06.2015) si 

fiindca nu sunt solicitate modificari ale puterilor maxim absorbite : se mentine solutia de alimentare existenta. 

Daca in viitor utilizatorul va solicita un spor de putere pentru marirea capacitatii de productie, 

utilizatorul va depune la Operatorul de retea documentatie conform prevederilor Ordinului ANRE nr.59/2013 – 

Regulament privind racordarea utilizatorilor la retele electrice de interes public. 

 Incalzirea : se va realiza din centrala termica pe baza de gaz metan. 

 Climatizarea : se va realiza din centre de tratare aer, dispuse pe acoperisul cladirii in zona de 

productie, care vor fi alimentate cu energie electrica. Agentul termic va fi furnizat din centrala termica prin apa 

calda, iar pentru racire din chillere. In proiect este inclusa climatizarea birourilor si unele zone de productie. 

 
3.7. PROTECTIA MEDIULUI 

 

 Investitiile din etapa I au toate avizele necesare functionarii, din punct de vedere al madiului. 

Extinderea acestora se face tot in parametrii primelor etape. 

 Amplasamentul nu se afla in zone protejate si nu are valori naturale deosebite. 

 Evaluarea dezvoltarii investitiei va fi facuta de organele abilitate si va parcurge toate etapele 

necesare autorizarii. 

 

- Diminuarea surselor de poluare 

 Toate investitiile se vor face pe principii de protejarea mediului. Se vor elimina sursele de poluare, 

se vor evita deversarile in emisari sau sau pe terenuri sau emisiile in atmosfera. 

 

- Prevenirea riscurilor naturale 

 Amplasamentul este plat, nu are probleme de alunecari de teren sau inundabilitate. 

 

- Epurarea si preepurarea apelor uzate 

 Sighisoara are retea de canalizare menajera, care va fi extinsa pe amplasament. Apele uzate 

nepericuloase se vor deversa in reteaua de canalizare. Reziduurile periculoase se vor colecta separat, 

trata in situ sau la societati specializate, dupa care se vor evacua in retelele organizate sau se vor 

distruge. 

 Toate acestea vor fi evaluate pentru fiecare obiectiv in parte, in momentul construirii. Pe teren se 

vor proiecta si amplasa retele de canalizare care pot prelua apele uzate la o capacitate evaluata 

maximal, urmind ca fiecare investitie sa fie realizata conform caracteristicilor specifice. 

 

 



MODIFICARE PREVEDERI P.U.Z. - REGLEMENTARE URBANISTICA IN ZONA 
CARTIERULUI TARNAVA II – APROBAT CU HCL 88/2015 
Beneficiar : S.C. SEFAR S.R.L. 

Adresa : Zona cartierului Tarnava II, loc. Sighisoara, jud. Mures 

Faza : P.U.Z. 

Data:  09.2018 

 

 20 

- Depozitarea resturilor 

 Deseurile vor fi colectate in sistem separativ si vor fi preluate de societatea de salubrizare a 

comunei sau de cele angajate de fiecare investitor. 

 Deseurile periculoase se vor depozita separat, in conditii de securitate si vor fi preluate de firme 

specializate in neutralizarea lor. 

 

- Reconformarea terenurilor degradate, consolidari, protejari de maluri 

 Amplasamentul studiat nu are terenuri degradate, in panta sau limitrofe apelor. 

 

- Organizarea sistemelor de spatii verzi 

 Incintele vor fi amenajate cu respectarea prevederilor H.G. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism anume, vor fi prevazute spatii verzi si plantatii de aliniament cu rol 

de protectie se vor lua in calcul zonele verzi date de digurile si zina de protectie a riului Tirnava. 

 

- Protejarea bunurilor de patrimoniu 

 Nu este cazul 

 

- Refacere peisagistica si reabilitare urbana 

 Nu este cazul. 

 

- Valorificarea potentialului turistic si balnear 

 Nu este cazul. 

 

3.8 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA 

 

 Nu sunt prevazute si nici nu sunt solicitate intr-o zona cu caracteristici industriale si productie. 

Nu sunt necesare transferuri de drept de proprietate de la privati la Domeniul Public. 

 

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE  

 

-Modificarea coeficientilor 

 Documentatia propune modificarea coeficientilor unei zone functionale existente, importante din 

punct de vedere urbanistice si economice. 

Zona se contureaza ca un puternic centru industrial, continuind traditia evidenta a marilor unitati 

industriale situate administrativ pe Sighisoara. 

 

– Inscrierea in prevederile P.U.G. 

 P.U.G.Sighisoara este depasit – zona a fost reglementata prin P.U.Z. aprobat cu H.C.L.88/2015. 

 

- Categorii principale de interventie 

 Documentatia afecteaza doar incinta SEFAR, unde exista utilitati, terenul este definit. 
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- Prioritati de interventie 

 Terenul este construit. Se vor evalua  masurile de protectie a cladirilor existente si a retelelor, in 

cazul extinderilor acestora si a construirii adiacente. Se va asigura functionarea procesului de productie. 

 

- Aprecieri ale elaboratorului 

 Documentatia propune modificarea coeficientilor urbanistici pe un teren definit, conform 

interventiilor de dezvoltare ale investitorului. De asemenea, propune construirea in incinta, pe un 

parcelar definit de cel pe care a fost aprobata H.C.L.88/2015. 

 Corectiile propuse dau functionalitate incintei. 

 

 

 

 

 

 

Intocmit : 

         Arh. Kovacs Angela 
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B. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
Aferent modificare prevederi P.U.Z.- Reglementare urbanistica in zona 
cartierului Tarnava II – Sighisoara, aprobat cu H.C.L. nr.88/2015 
 

I. DISPOZITII GENERALE 
 

I.1.Rolul Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. 

 

1.1.Regulamentul Local de Urbanism aferent “Modificare prevederi Planului Urbanistic Zonal – Reglementare 

urbanistica in zona cartierului Tarnava II – Sighisoara, aprobat cu H.C.L. nr.88/2015”, insoteste, expliciteaza 

si reglementeaza modul de aplicare a prevederilor P.U.Z. referitoare la amplasarea si amenajarea 

constructiilor in teritoriul studiat. 

1.2.Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administratiei publice locale si cuprinde 

norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor, indiferent de proprietarul sau beneficiarul 

acestora. 

1.3.Prevederile P.U.Z. si cele ale Regulamentului Local de Urbanism detaliaza propunerile P.U.G. si ale 

Regulamentului aferent. 

 
I.2.Baza legala a Regulamentului Local de Urbanism 

 

2.1.Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. este intocmit cu respectarea tuturor actelor legislative si 

normativelor in vigoare. 
 
I.3.Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism 

 

3.1.Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii 

constructiilor pe teritoriul studiat. 

3.2.Reglementarea activitatii de construire pe baza Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. se va 

desfasura dupa cum urmeaza : 

 
II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 

 
II.4.Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural , construit 
 

4.1.Autorizarea amplasarii de constructii se va face cu obligativitatea incadrarii constructiei, din punct de 

vedere al volumetriei, materialelor, limbajului architectural, in zona care are caracter de productie. 

 
II.5.Reguli cu privire la siguranta constructiilor si apararea interesului public 

 

5.1. Autorizarea executarii constructiilor se face in zone care nu prezinta riscuri natural   sau antropice. 

5.2. Autorizarea executarii constructiilor se poate face numai cu conditia asigurarii dotarilor tehnico-

edilitare obligatorii aferente. Acestea sunt : 
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- Alimentarea cu energie electrica 

- Alimentarea cu apa potabila 

- Gaz 

- Telecomunicatii 

- Colectarea si inlaturarea apelor menajere reziduale si a deseurilor. 

5.3. Autorizarea executarii constructiilor se conditioneaza de realizarea spatiilor de parcare in interiorul 

loturilor. 

5.4. Se interzice utilizarea pentru alte scopuri decit cele prevazute in P.U.Z. a terenurilor libere rezervate 

pentru lucrari de utilitate publica. Acestea sunt : 

- Carosabilul si trotuarele 

- Zonele verzi. 

 
II.6.Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 

 

6.1. Aliniamentul propus este la 5,0m.  

Distanta fata de limite este de 3,0m fata de laterale si 5,0m fata de cea posterioara. 

 
II.7.Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

 

7.1. Accesul la toate constructiile sau incintele se va realiza din cai de circulatie publice, P.U.Z.-ul 

asigurind accese corespunzatoare pentru parcela construita. 

7.2. Se vor asigura accese pentru fortele de interventie, gabaritele minime de trecere ale autospecialelor 

pompierilor. 

7.3. Accesele pietonale vor fi conformate astfel incit sa permita circulatia persoanelor cu handicap si care 

folosesc mijloace specifice de deplasare. 

7.4. Se vor asigura locuri de parcare in incinte. 

 
II.8.Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 

 

8.1. Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordarii la retelele 

edilitare existente. 

8.2. Se interzice dispunerea aparatelor de aer conditionat in locuri vizibile din circulatiile publice. 

8.3. Este obligatorie autorizarea echiparii tehnico-edilitare in varianta subterana. 

 
II.9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii 

 

  9.1. Dimensiunea lotului pentru care se emite autorizatia de construire este stabilita prin plansa de 

reglementare corelata cu P.O.T.max. admis.  

9.2. Inaltimea maxima este 35,0 m de la C.T.N. 

9.3. Autorizarea executarii constructiilor se face doar daca acestea au aspect corespunzator functiunii si nu 

depreciaza aspectul zonei. 
  

II.10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri 
 

  10.1.Terenul liber ramas in afara circulatiilor auto, parcajelor si trotuarelor va fi inierbat si plantat cu pomi 

decorativI . 

10.2.Terenul va avea imprejmuire transparenta sau dublata de gard viu, daca este necesara delimitarea fata 

de terenurile invecinate. 



MODIFICARE PREVEDERI P.U.Z. - REGLEMENTARE URBANISTICA IN ZONA 
CARTIERULUI TARNAVA II – APROBAT CU HCL 88/2015 
Beneficiar : S.C. SEFAR S.R.L. 

Adresa : Zona cartierului Tarnava II, loc. Sighisoara, jud. Mures 

Faza : P.U.Z. 

Data:  09.2018 

 

 24 

REGULAMENTUL DE URBANISM AFERENT INCINTEI SEFAR. 

 
I. DISPOZITII GENERALE 
I.1. Rolul regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. 

 

 
I.1.Rolul Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. 

 

1.1.Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal – Introducere in intravilan si 

regflementare teren cu functiunea de productie, insoteste, expliciteaza si reglementeaza modul de 

aplicare a prevederilor P.U.Z. referitoare la amplasarea si amenajarea constructiilor in teritoriul studiat. 

1.2.Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administratiei publice locale si cuprinde 

norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor, indiferent de proprietarul sau beneficiarul 

acestora. 

1.3.Prevederile P.U.Z. si cele ale Regulamentului Local de Urbanism detaliaza propunerile P.U.G. si ale 

Regulamentului aferent. 

 
I.2.Baza legala a Regulamentului Local de Urbanism 
 

 - P.U.G. mun. Sighisoara, proiect nr.3230/1994 intocmit de S.C.PROIECT S.A., aprobat prin H.C.L. 

1/1999. 

  - Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal – Indicativ 

GM-010-2000 aprobat prin ordinul 176/N/16.aug.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării 

Teritoriului. 

- Legea 350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare. 

- H.G. 525-1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism 

 
I.3.Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism 

 

3.1.Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii 

constructiilor pe teritoriul studiat. 

3.2.Reglementarea activitatii de construire pe baza Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. se va 

desfasura dupa cum urmeaza : 

 
III. ZONIFICARE INDUSTRIALA 

I – ZONA INDUSTRIALA, cu subzona  Iz – Incinta SEFAR  

SECŢIUNEA I:      UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ 

ARTICOLUL 1. -  UTILIZĂRI ADMISE 

Iz -     -  sunt admise: 

-  activităţi industriale productive nepoluante desfăşurate în construcţii industriale mari si 
mijlocii; 

 -  sunt admise: 

-  activităţi industriale productive şi de servicii, IMM cu profil nepoluant desfăşurând activitatea 
în construcţii industriale mari şi mijlocii; 
-  distribuţia şi depozitarea bunurilor şi materialelor produse; 



MODIFICARE PREVEDERI P.U.Z. - REGLEMENTARE URBANISTICA IN ZONA 
CARTIERULUI TARNAVA II – APROBAT CU HCL 88/2015 
Beneficiar : S.C. SEFAR S.R.L. 

Adresa : Zona cartierului Tarnava II, loc. Sighisoara, jud. Mures 

Faza : P.U.Z. 

Data:  09.2018 

 

 25 

-  activitati tertiare pentru zona industriala, transporturi, depozitare comerciala, servicii 
comerciale legate de transporturi si depozitare. 
-  unitati industriale productive si de servicii dispersate, situate in vecinatatea unor arii 
predominant rezidentiale, compatibile cu caracterul ariilor rezidentiale vecine. 

ARTICOLUL 2. -  UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

Iz -       - Productie manufacturiera. 

     - Depozite En-gros pentru produse proprii. 

    - Depozite En-detail pentru produse proprii. 

ARTICOLUL 3. -  UTILIZĂRI INTERZISE 

Iz -      se interzice: 

amplasarea unităţilor de învăţământ şi orice alte servicii de interes general în interiorul 
limitelor în care poluarea depaseste CMA; 

Iz -      se interzice amplasarea locuinţelor; 

Iz-       sunt premise in mod exceptional urmatoarele : 

  ◦ cabinete medicale; 
 ◦ spaţii incluzând servicii pentru oricare din utilizările de mai sus. 

SECŢIUNEA II:    CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 

ARTICOLUL 4. -   CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) 

Iz -      pentru a fi construibile parcelele vor avea un front minim la stradă de 20,0 metri şi o 

suprafaţa minimă de 5000 mp. Parcelele cu dimensiuni şi suprafeţe mai mici ca cele anterior 

specificate nu sunt construibile pentru activităţi productive. 

- dimensiunile se păstrează şi în cazul parcelelor nou apărute prin diviziunea unor 
parcele anterioare (prin schimb, înstrăinare etc.) În cazul în care în momentul 
aprobării prezentului regulament parcelele au dimensiuni mai mici decât cele 
specificate anterior este necesara relocarea unităţilor productive respective în termen 
de 2ani de la data aprobării prezentului regulament. 

ARTICOLUL 5. -  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

Iz -     mai mari de : - 5,0 metri fata de limitele proprietatii spre strada. 

ARTICOLUL 6.-  AMPLASAREA  CLĂDIRILOR  FAŢĂ  DE  LIMITELE  LATERALE  ŞI POSTERIOARE 
ALE PARCELELOR 

Iz - În cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unităţi teritoriale de referinţa 
decât I, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei; 

-  se vor respecta distantele minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii dar nu mai 
puţin de 3,0 metri faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor;  

-  nu se admite amplasarea, pe faţadele spre alte unităţi teritoriale de referinţa, a 
calcanelor sau a ferestrelor cu parapetul sub 1,90 metri de la nivelul solului; 

-  în toate celelalte cazuri, din considerente geotehnice, clădirile se dispun izolat de limitele 
laterale şi posterioare ale parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălţimea dar nu mai 
puţin de 3,0 metri. 
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-  este permisa amplasarea cladirilor pe limitele de proprietate cu acordul vecinilor si in 
cazuri justificate functional. 

ARTICOLUL 7.-  AMPLASAREA  CLĂDIRILOR UNELE  FAŢĂ  DE  ALTELE  PE  ACEEAŞI 
PARCELĂ 

Iz - Distanţa între clădiri va fi egală sau mai mare decât media înălţimilor fronturilor opuse dar 
nu mai puţin de 6,0 metri. 

-  distanţa de mai sus se poate reduce la jumătate dacă nu sunt accese în clădire şi / sau 
dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi 
permanente; 

-  în toate cazurile se va tine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii şi alte norme 
tehnice specifice. 

ARTICOLUL 8. -  CIRCULAŢII ŞI ACCESE 

Iz -       Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau 

privată sau să beneficieze de servitute de trecere , legal instituită, dintr-o proprietate 

adiacentă străzii - cu lăţime de minim 4,0metri pentru a permite accesul mijloacelor de 

stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele. 

ARTICOLUL 9. -  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

Iz -       -  staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii - reparaţii cat şi în timpul 

funcţionarii clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având 

prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere; 

-  în spaţiul de retragere faţă de aliniament, maxim 30% din teren poate fi rezervat 
parcajelor cu condiţia înconjurării acestora cu gard viu având înălţimea de minimum  

1,20 m; 

- se vor respecta prevederile R.G.U. pentru functiunea de productie 

ARTICOLUL 10. - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR 

Iz-        Se vor respecta înălţimi maxime ale clădirilor de 35,0 metri. 

ARTICOLUL 11. -ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

Iz - Volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu 
vecinatatile imediate; 

-  faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada 
principală; 

-  tratarea acoperirii clădirilor va tine seama de faptul ca acestea se percep de pe înălţimile 
înconjurătoare; 

ARTICOLUL 12. - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARA 

Iz - Toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apa şi canalizare şi se va asigura 
preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din intretinerea şi 
funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare. 

ARTICOLUL 13. – SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE 

I - Orice parte a terenului incintei vizibila dintr-o circulaţie publică, inclusiv de pe calea ferata, 
vor fi astfel amenajate încât să nu altereze aspectul general al localitatii; 
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-  suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în 
proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei; 

-  suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate 
cu un arbore la fiecare 200 mp. 

ARTICOLUL 14. -ÎMPREJMUIRI 

Iz - Împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălţimi de maxim 2,20 metri din care un soclu 
de 0,30 m şi vor fi dublate cu gard viu. În cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se 
recomandă dublarea spre interior la 4,0 metri distanţă cu un al doilea gard transparent 
de 2,20 m înălţimea, intre cele doua garduri fiind plantaţi dens arbori şi arbuşti; 

- porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea 
vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incinta pentru a nu incomoda circulaţia pe 
drumurile publice. 

Iz -      imprejmuiri transparente 

SECŢIUNEA III:  POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI 

ARTICOLUL 15. - PROCENT MAXIM DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI  

Iz –       P.U.Z.max. 85%.  

ARTICOLUL 16. - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI 

Iz -        C.U.T.max. 1,5. 


