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MEMORIU DE PREZENTARE 

 
1. INTRODUCERE 

1.1 Date de recunoştere a documentaţiei 
1.1.1  Denumirea lucrării P.U.Z. – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI REGLEMENTĂRI 

URBANISTICE PENTRU EXTINDERE FABRICĂ 
1.1.2 Amplasament: loc. Sighișoara, str. Viilor, F.N., extravilan, jud. Mureș 
1.1.3 Beneficiar S.C. LACROIX AMBALAJE S.R.L. 

  Sediu: str. Viilor, NR. 146A., loc.Sighișoara, jud. Mureş 
  CUI 13554970, Nr. înreg. O.R.C.: J26/633/23.11.2000  

1.1.4 Elaborator S.C. ARHIGRAF S.R.L. 
Sediu: Loc. Căluşeri, nr. 252, jud. Mureş 
Punct de lucru: Tîrgu Mureş, str. Gh Doja, nr. 28-30 
Tel/fax: 0265-261.187 

1.1.5  Data elaborării iunie, 2018 

1.2 Obiectul PUZ 
1.2.1 Solicitări ale temei program 
Prezenta lucrare s-a realizat la cererea beneficiarului, în baza Certificatului de Urbanism nr. 50 din 
21.02.2018 şi a Avizului de Oportunitate nr.1 din 22.05.2018.  
Prin acest Plan Urbanistic Zonal se propune introducerea loturilor extravilane în intravilan şi reglementarea 
urbanistică a zonei studiate, în vederea stabilirii cadrului legal necesar extinderii şi modernizării activităţii 
beneficiarului prin realizarea unor capacitătți noi de producție. 
Din punct de vedere urbanistic, conform RLU aferent PUG Sighișoara, investiția propusă se încadrează în 
prevederile UTR nr.48 – zona unităților de producție industrială, agricolă, prestări servicii, motiv 
pentru care se propune încadrarea loturilor studiate în acest UTR, cu completările stabilite prin RLU aferent 
prezentului PUZ.  
Planul Urbanistic Zonal stabileşte reglementările specifice pentru zona studiată, stabileşte obiectivele, 
acţiunile şi măsurile de rezolvare a acestora, pe baza analizei multicriteriale a situaţiei existente coroborată 
cu intențiile și direcțiile de dezvoltare propuse de beneficiar și agreate de autoritatea publică locală. 
Analiza organizării terenului s-a făcut pornind, în principal, de la: 

- solicitările beneficiarului,  
- situaţia juridică a terenului,  
- caracteristicile terenului de amplasament, 
- posibilităţile de echipare tehnico-edilitară, 
- criterii urbanistice şi arhitecturale, 
- criterii de funcţionalitate, 
- oportunitatea investițiilor propuse. 

1.2.2 Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii pentru zona studiată 
Conform P.U.G municipiul Sighişoara, zona studiată este situată în mare parte în extravilan (mai puțin 
suprafața de 10000mp), la limita cu intravilanul lovalității, în vecinătatea UTR nr.48 – zona unităților de 
producție industrială, agricolă, prestări servicii. 
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1.3 Surse documentare 
Sursele utilizate la fundamentarea soluţiei propuse sunt: 

− Regulamentul General de Urbanism, 
− Ghid privind Metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, 
− Planul Urbanistic General al municipiului Sighișoara, 
− Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG Sighișoara, 
− Studiul topografic al zonei, 
− Studiul geotehnic al amplasamentului, 
 

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
2.1 Evoluţia zonei 
Imobilele studiate sunt situate în partea de nord-est a municipiului Sighișoara, la limita cu zona de 
industrie/depozitare a localității. 
În vecinătate sunt dezvoltate și construcții de locuințe cu regim mic de înălțime, dar tendința majoră este de 
dezvoltare agro-industrială. 

2.2 Încadrarea în localitate 
Terenurile care fac obiectul acestei documentații, sunt situate parțial în intravilanul și parțial în extravilanul 
municipiului Sighișoara, în partea Nord-Estică a acestuia, conform planului de încadrare anexat. 

Amplasamentul studiat are următoarele vecinătăți: 
− Nord-Vest - strada Viilor / limită intravilan 
− Sud-Vest: - drum de exploatare / limită intravilan 
− Sud-Est - dig de protecție spre râul Târnava Mare / limită intravilan 
− Nord-Est - terenuri în proprietate particulară, în extravilan. 

Loturile sunt dispuse compact, formând un teren care are în plan forma unui patrulater, cu o deschidere la 
strada Viilor de cca.137m, o adâncime pe latura stângă de cca. 441m, pe latura dreaptă de cca. 405m, și 
latura posterioară de cca. 137m. Laturile laterale sunt relativ paralele. 

Accesul pe amplasament se face din strada Viilor, stradă asfaltată până la limita intravilanului. Această 
stradă ocolește orașul prin zona estică, pe partea stângă a râului Târnava mare. 

Nivelitic terenul este plat, cu o diferență de nivel nesemnificativă de cca 50cm măsurată pe lungime, cu o 
pantă descendentă dinspre strada Viilor spre latura posterioară, paralelă cu digul de protecție. 

2.3 Elemente ale cadrului natural 
Amplasamentul este situat în partea de NE a municipiului Sighişoara, pe terasa aluvionară de pe malul 
drept al râului Târnava Mare, fiind o zonă arabilă în extravilan. 
Zona situată la poalele dealului Gării, într-o zonă de luncă aluvionară de sedimentație a Târnavei Mari, se 
prezintă cu o suprafață aproximativ plan orizontală. Terenul este fără accidente naturale s-au artificiale și 
se prezintă cu o stabilitate generală bună.  
Geologia 
Formațiunea geologică de bază de pe întreg teritoriul este reprezentată de depozitele Panoniene de 
sedimentație marină, alcătuite preponderent din argile marnoase și nisipuri, consolidate, compacte și îndesate.  
Se remarcă uneori calcare dolomitice dure, iar local se întâlnesc nivele de tufuri cu dezvoltare redusă. 
Depozitele pannoniene cuprind un orizont marnos în bază, și un altul nisipos cu intercalații de argile 
marnoase, în partea superioară. Acumularea conglomeratelor ponțiene de la Sighișoara au determinat 
îngustarea văii și a luncii Târnavei Mari. 
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Formațiunea geologică de suprafață este atribuită Pleistocenului inferior și este reprezentată prin depozite de 
terasă și luncă în lungul văii Târnavei Mari. Pleistocenul superior este reprezentat prin pietrișuri și nisipuri, între 
care au fost remarcate și intercalații prăfoase și chiar loessoide. 
Factorul hidrogeologic principal îl constituie râul Târnava Mare care curge în partea de SE a perimetrului.  
Pentru cercetarea terenului de fundare de pe amplasament s-au executat 5 foraje geotehnice, prin care s-a 
identificat următoarea stratificaţie:  

F1 
0,00 ÷ 0,30 sol vegetal 
0,30 ÷ 2,00 nisip fin - mediu cafeniu afânat 
2,00 ÷ 3,80 argilă nisipoasă cafenie prăfoasă 
3,80 ÷ 4,50 argilă prăfoasă cenușie (moale) 
4,50 ÷ 5,00 Pietriș cenușiu  

F2 
0,00 ÷ 0,80 nisip prăfos cafeniu 
0,80 ÷ 1,90 nisip mediu cafeniu 
1,90 ÷ 3,70 argilă nisipoasă-prăfoasă cafenie 
3,70 ÷ 4,60 argilă prăfoasă cenușie (moale) 
4,60 ÷ 5,00 Pietriș cu nisip cenușiu 

  

F3 
0,00 ÷ 1,20 Nisip prăfos cafeniu 
1,20 ÷ 1,80 Nisip fin 
1,80 ÷ 3,40 argilă nisipoasă cafenie prăfoasă 
3,40 ÷ 3,90 Nisip mare cafeniu-brun 
3,90 ÷ 4,20 nisip mare cenușiu 
4,20 ÷ 5,00 Pietriș cenușiu  

F4 
0,00 ÷ 1,70 Nisip fin prăfos cafeniu 
1,70 ÷ 2,50 Nisip argilos cafeniu 
2,50 ÷ 3,70 Nisip mare cafeniu (afânat) 
3,70 ÷ 4,40 Nisip mare cenușiu 
4,40 ÷ 5,50 Pietriș cenușiu 

  

F5  
0,00 ÷ 1,40 Nisip prăfos cafeniu  
1,40 ÷ 2,60 argilă nisipoasă cafenie  
2,60 ÷ 3,00 Nisip argilos cafeniu 
3,00 ÷ 3,80 Nisip mare cafeniu (afânat) 
3,80 ÷ 4,30 Nisip cenușiu 
4,30 ÷ 5,00 Pietriș cenușiu 

 

  

În perioada de execuție a forajelor, nivelul apei subterane a fost interceptat la adâncimi cuprinse între -
4,00m și – 4,70m.  
Date climatice 
Regiunea este caracterizată de o climă de tip continental-moderată, cu veri călduroase și ierni aspre.  
Temperatura medie anuală din aer este de cca. 8,2 ºC. 
Media precipitațiilor anuale atinge 663mm, cea mai ploioasă lună fiind luna iunie (99mm), iar cea mai 
uscată, februarie (26mm). 
Conform STAS 6054 – 77 adâncimea de îngheț a terenului natural este de 0,90-1,00m. 
Seismicitatea 
Conform P100/1-2013 privind macrozonarea seismică a teritoriului României, perimetrul studiat se situează 
în zona de gradul 7 (scara MSK). Amplasamentul se încadrează din punct de vedere seismic în zonă 
având accelerația terenului pentru proiectare ag= 0,15g, iar perioada de colț Tc= 0,7sec. 
Studiul topografic  
Ridicarea topografică a fost executată în sistem STEREO 70, iar planşele de lucru au fost redactate la 
scara 1:500. Planul de situaţie vizat de OCPI, este anexat prezentului studiu. 

2.4 Circulaţia 
Circulațiile în zona studiată se desfășoară pe strada Viilor, care face legătura amplasamentului cu centrul 
orașului Sighișoara, cu trecere peste calea ferată.  
Din punct de vedere al categoriei tehnice strada Viilor este o stradă de categoria a III-a. Carosabilul are 
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câte un fir pe sens, cu îmbrăcăminte definitivă din asfalt până în zona amplasamentului studiat. De acolo se 
continuă cu un drum pietruit. 
Strada are aspect regulat în zona asfaltată: sunt amenajate trotuare asfaltate pe ambele părți și din loc în 
loc s-au prevăzut și zone verzi amenajate. Apele pluviale sunt colectate de pe drum, sunt canalizate.  
În zona pietruită lățimea drumului permite asigurarea câte unui fir pe sens, și există șanțuri din pământ 
pentru colectarea apelor pluviale pe ambele părți ale drumului. Nu sunt amenajate trotuare, dar lățimea 
străzii permite asigurarea unui profil de stradă de categoria a III-a. 

Zona este caracterizată de un trafic mediu, rezultat al deplasărilor spre unitățile industriale aflate în zonă 
(Siceram SA, etc) şi al deplasărilor spre zonele de locuit dezvoltate în zonă. 

Având în vedere că strada Viilor reprezintă o alternativă de ocolire a orașului prin estul localității și asigură 
o legătură viabilă cu localitățile din această zonă, este de presupus că această stradă va deveni o arteră 
importantă în economia municipiului și va fi supusă într-un viitor apropiat unui amplu proces de 
modernizare. 

2.5 Ocuparea terenurilor 
Suprafaţa totală a terenurilor care fac obiectul PUZ este de 57 190 mp, terenuri aflate în extravilan. 

Zona studiată se compune din patru parcele evidenţiate în următoarele C.F.- uri: 

1. C.F. nr. 57971 / Sighișoara, cu o suprafață de 4 800 mp, având categoria de folosință arabil, 
extravilan, proprietatea SC Lacroix Ambalaje SRL. 

2. C.F. nr. 56340 / Sighișoara, nr. cadastral 213, Top 3694/35/2, cu o suprafață de 4 857 mp, 
având categoria de folosință arabil, extravilan, proprietatea SC Lacroix Ambalaje SRL. 

3. C.F. nr. 53134 / Sighișoara, nr. cadastral 216/2, Top 3694/33/2/2, cu o suprafață de 31 233 mp, 
având categoria de folosință arabil, extravilan, proprietatea SC Lacroix Ambalaje SRL. 

4. C.F. nr. 55596 / Sighișoara, cu o suprafață de 6 300 mp, având categoria de folosință arabil, 
extravilan, proprietatea SC Lacroix Ambalaje SRL. 

Terenurile care fac obiectul acestui PUZ sunt amplasate în continuarea lotului edificat cu 2 hale de 
producție și o locuință de serviciu, situate la limita intravilanului localității Sighișoara. Terenul edificat este 
situat parțial în intravilan, având C.F. nr. 53119 / Sighișoara, nr. cadastral 216/1, Top 3694/33/2/1, cu o 
suprafață de 10 000 mp, având categoria de folosință curți-construcții, fiind proprietatea SC Lacroix 
Ambalaje SRL. Pe acest teren sunt edificate patru clădiri: o hală de producție pentru ambalaje din carton cu 
regim de înălțime P+E (AC nr.55 din 07.02.2003 eliberată de primăria Sighișoara) și o hală de producție 
pentru ambalaje din plastic cu regim de înălțime P (AC nr. 129 din 17.05.2007 eliberată de primăria 
Sighișoara). Halele sunt construite distanțat una față de cealaltă, dar legate între ele cu o zonă tampon. Pe 
teren se mai află o cabină pentru portar cu regim de înălțime P, o locuință de serviciu cu regim de înălțime 
P+M cu garaj cu regim de înălțime P și un rezervor suprateran de apă pentru incendiu. 

Terenurile vecine stânga – dreapta ale zonei studiate sunt libere de construcții.  

2.6 Echiparea edilitară 
În zonă există o infrastructură edilitară relativ bine conturată, dezvoltată de-a lungul str. Viilor formată din 
rețele de alimentare cu apă, energie electrică și gaze naturale.  
Halele existente sunt racordate la rețelele de utilități. 
Apele uzate fecaloid-menajere rezultate de la folosințele igienico-sanitare sunt preluate de rețeaua de 
canalizare interioară și sunt conduse la rețeaua de canalizare a municipiului Sighișoara. Apele pluviale de 
pe suprafața rampei de încărcare sunt colectate prin rigole betonate, de unde cu ajutorul unei pompe sunt 
dirijate către un rezervor betonat de 120mc, și se folosește pentru udatul spațiilor verzi din incintă. 
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2.7 Probleme de mediu 
Nu sunt semnalate probleme deosebite de mediu, zona fiind lipsită de factori de poluare majori. 
 

2.8 Disfuncţionalităţi 

DISFUNCŢIONALITĂŢI PRIORITĂŢI 
CIRCULAŢII 
- drum de acces neamenajat - asfaltare drum de acces, betonare șanțuri de 

colectare ape pluviale 

 
- dimensionarea drumului de acces pentru 
aducerea străzii la profil de categoria a III-a  

FOND CONSTRUIT ŞI UTILIZAREA TERENURILOR 
- zonă studiată nereglementată corespunzător din punct 
de vedere urbanistic 

- reglementarea zonei din punct de vedere 
urbanistic în concordanță cu noile direcții de 
dezvoltare urbană conturate în zonă 

SPAŢII PLANTATE ŞI DE PROTECŢIE 
- imobile fără zone plantate întreținute 
- terenuri agricole extravilan lăsate în paragină 

- reglementarea modului de asigurare a spațiilor 
plantate și de protecție 

PROBLEME DE MEDIU 
- praf rezultat din cauza drumului de acces neasfaltat - se propune asfaltarea drumului 

- depozitarea deseurilor neorganizată și necontrolată - îndepărtarea controlată a deșeurilor existente 
în zonă 
- amenajarea corespunzătoare a spațiilor pentru 
colectarea deșeurilor, conform normelor în 
vigoare, pentru funcțiunile viitoare 

PROTEJAREA ZONELOR 
- nu este cazul - reglementarea zonei din punct de vedere 

urbanistic va conduce și la protejarea zonei 

2.9 Opţiuni ale populaţiei 
Emiterea Avizului de Oportunitate şi a Certificatului de urbanism pentru elaborarea acestei documentaţii 
confirmă interesul autorităţii locale pentru consolidarea zonei ca UTR cu caracter industrial. 
Investiţia propusă va duce la ridicarea nivelului de dezvoltare a zonei şi implicit a municipiului Sighișoara. 
Pentru asigurarea accesului cetăţenilor la luarea deciziei de aprobare a acestui PUZ, pe parcursul derulării 
procedurilor de avizare şi aprobare populația este consultată prin intermediul anunţurilor şi dezbaterilor 
publice prevăzute de legislaţia de profil. 
 
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare 
Pentru elaborarea PUZ au fost întocmite studiul topografic, (cu delimitarea zonei, identificarea imobilelor şi 
a căilor de comunicaţie) și studiul geotehnic. 
Prin studiul topografic au fost identificate topografiile loturilor studiate, a loturilor învecinate și a căilor de 
circulație  CF și auto care deservesc sau tranzitează zona și inflențează dezvoltarea zonei. 
Prin studiul geotehnic s-au stabilit caracteristicle geomorfologice ale zonei și condițiile de fundare. 
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Studiile şi analizele făcute conduc la concluzia că amplasamentul care face obiectul acestui PUZ poate fi 
reglementat din punct de vedere urbanistic, în vederea promovării de noi investiţii.  
Prezentul P.U.Z. propune introducerea terenurilor studiate în UTR 48 – zona unităților de producție 
industrială, agricolă, prestări servicii, cu care acestea sunt vecine pe latura Sud-Vestică. 

3.2 Prevederi ale PUG Sighișoara pentru zona studiată 
Conform RLU aferent P.U.G Sighișoara aprobat prin H.C.L. nr.1/1999, zona studiată este cuprinsă în 
extravilanul municipiului Sighișoara. 
Concluzii din documentații de urbanism aprobate 
În vecinătatea Sud-Vestică a terenurilor beneficiarului prezentului P.U.Z., PUG Sighișoara în vigoare are 
prefigurat UTR nr. 48, care propune următoarele prevederi: 

Permisiuni:  
- se pot autoriza construcții industriale, agricole și pentru prestări de servicii, anexe, completări, 

conform necesităților tehnologice, extinderi ale instalațiilor tehnologice și de fabricație, extinderi ale 
instalațiilor tehnico-edilitare existente, implantări de mobilier urban 

- se pot autoriza construcții pentru dotări sociale (cantine), dotări sanitare (dispensare, farmacii), dotări 
comerciale și de alimentație publică, spații comerciale, puncte desfacere, stații PECO, depozite 
combustibil, depozite materiale de construcție, depozite de orice fel, dotări prestări de servicii, spații 
verzi, parcaje, garaje, pe baza unor PUZ sau PUD aprobate 

Restricții:  
- locuințe colective, dotări culturale (grădinițe, școli, internate), dotări sanitare (creșe, policlinici, spitale, 

stații de salvare, cămine de bătrâni,) dotări comerciale (piețe agroalimentare), dotări pentru cultură 
fizică și sport, dotări turistice, dotări de cult 

Condiții de ocupare a terenului:  
- accesele – fiecare unitate va avea acces separat 
- toate unitățile, toate clădirile, nu și anexele vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de 

rețele publice tehnico-edilitare existente sau vor avea prevăzută posibilitatea de racordare la 
viitoarele rețele publice proiectate 

- toate construcțiile noi se vor așeza pe aliniament, stabilit față de vecinii din stânga, dreapta 
- se vor respecta distanțele și condițiile tehnologice, zonele de protecție și pompieristice în vigoare, 

republicane și departamentale 
- regim de înălțime: nu se reglementează 

Posibilitati de ocupare a terenului:  
- se reglementează în funcție de fluxul tehnologic 

3.3 Valorificarea cadrului natural 
În zona studiată nu există vegetație cu potențial peisagistic sau alte elemente valoroase ale cadrului 
natural, ce pot fi afectate prin realizarea investiției propuse. 

Mişcările de teren vor fi făcute numai în interiorul amplasamentului studiat. Sistematizarea verticală a 
terenului va permite circulaţia fluentă în interiorul incintei şi nu va modifica configuraţia parcelelor vecine. 
Se va pune accent pe amenajarea spaţiilor neconstruite ca spaţii verzi şi pe plantarea de arbori.  

3.4 Modernizarea circulaţiei 
Accesul principal la teren se face din str. Viilor, stradă care asigură legătura zonei centrale a orașului 
Sighișoara cu partea de oraș de peste calea ferată.  

Se propune continuarea sistematizării străzii Viilor pentru a asigura o cale de circulație de tip urban, 
asigurând accesul facil și comod în locație. 
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Propunerile P.U.Z. privind modernizarea circulaţiei pe strada Viilor se referă la: 
- încadrarea străzii în profile standardizate specifice mediului urban; 
- asigurarea de trotuare amenajate conform standardelor şi normativelor în vigoare; 
- asigurarea de spații verzi plantate cu rol de protecție și de demarcație între partea carosabilă și cea 

pietonală; 
În ceea ce privește parcajele, acestea se vor prevedea în incinta fiecărei parcele / unități industriale.  

3.5 Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indicatori urbanistici 
3.5.1  Reglementări 
Prin acest Plan Urbanistic Zonal se propune introducerea loturilor din extravilan în intravilan şi 
reglementarea urbanistică a zonei studiate prin încadrarea în UTR nr.48 – zona unităților de producție 
industrială, agricolă, prestări servicii. 

3.5.1.1 Prevederi cu caracter general 
În UTR. 48 sunt valabile următoarele utilizări funcționale 
Utilizări admise 

- se pot autoriza construcții industriale, agricole și pentru prestări de servicii, anexe, completări, 
conform necesităților tehnologice, extinderi ale instalațiilor tehnologice și de fabricație, extinderi 
ale instalațiilor tehnico-edilitare existente, implantări de mobilier urban 

- se pot autoriza construcții pentru dotări sociale (cantine), dotări sanitare (dispensare, farmacii), 
dotări comerciale și de alimentație publică, spații comerciale, puncte desfacere, stații PECO, 
depozite combustibil, depozite materiale de construcție, depozite de orice fel, dotări prestări de 
servicii, spații verzi, parcaje, garaje, pe baza unor PUZ sau PUD aprobate; 

Utilizări interzise 
- locuințe colective, dotări culturale (grădinițe, școli, internate), dotări sanitare (creșe, policlinici, 

spitale, stații de salvare, cămine de bătrâni) dotări comerciale (piețe agroalimentare), dotări 
pentru cultura fizică și sport, dotări turistice, dotări de cult. 

3.5.1.2 Prevederi privind condiţiile de amplasare şi conformare 

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)  
- pentru a fi construibile, parcelele trebuie să aibă minim 3000mp și 30m deschidere la drum 

Amplasarea în interiorul parcelei 
- se reglementează în funcție de fluxul tehnologic 

Amplasarea construcţiilor faţă de aliniament 
În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita între domeniul privat şi domeniul 
public. 
Amplasarea clădirilor noi se va face la aliniamentul existent stabilit față de vecinii din stânga și 
dreapta. 
Se vor respecta distanțele și condițiile tehnologice, zonele de protecție și pompieristice în vigoare, 
republicane și departamentale. 

Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelelor 
- minim 6 m distanță 

Amplasarea construcţiilor faţă limitele posterioare ale parcelelor 
- minim 12 m distanță 

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă 
- minim 1/2 m din înălțimea clădirii celei mai înalte 
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3.5.1.3 Prevederi cu privire la circulații și asigurarea acceselor obligatorii 

Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces direct dintr-o cale publică sau privată, cu 
lățime adecvata pentru a permite accesul autospecialelor pentru stingerea incendiilor. 

Staționarea autovehicolelor 
- în afara domeniului public, în interiorul parcelelor preuzinale și / sau în incinte 

3.5.1.4 Prevederi cu privire la echiparea tehnico-edilitară și gestionarea deșeurilor 
În zonă există reţele edilitare de alimentare cu apă rece, gaze naturale, şi energie electrică. Acestea sunt 
pozate pe strada aflată în domeniul public.  
Toate unitățile, toate clădirile vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de rețele publice tehnico-
edilitare existente sau vor avea prevăzută posibilitatea de racordare la viitoarele rețele publice proiectate;  

3.5.1.5 Înălțimea maximă admisibilă a clădirilor 
- maxim 20m, cu excepția instalațiilor tehnologice sau clădirilor care adăpostesc astfel de instalații, 

care din considerente de proces tehnologic necesită înălțimi mai mari 

3.5.1.6 Aspectul exterior al construcţiilor 
- se vor utiliza materiale de calitate, agrementate tehnic. Imaginea construcțiilor va fi de tip industrial. 

3.5.1.7 Prevederi cu privire la amenajarea de parcaje, spaţii verzi şi realizarea de împrejmuiri 
Parcaje  
Staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelelor, în afara circulaţiilor publice. Fac 
excepţie parcajele publice amenajate în lungul arterelor de circulaţie. 
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform acestui PUZ și Anexei nr. 5 la Regulamentul General de 
Urbanism (HG nr.525/1996, republicat). Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi 
parcele, necesarul de parcaje va fi stabilit prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni în 
parte, stabilite conform RGU. 

Spaţii verzi 
Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese vor fi amenajate ca spaţii verzi, întreţinerea şi dezvoltarea 
acestora fiind sarcina proprietarului. 
Se vor planta arbuşti ornamentali şi/sau pomi fructiferi, ce vor realiza şi o perdea de protecţie faţă de 
carosabil şi în aceeaşi măsură faţă de vecinătăţi. 
Suprafaţa minimă de spaţii verzi este de minim 5% din suprafaţa totală a lotului/loturilor ce deservesc o 
funcţiune. 
În cazul dezmembrărilor sau reparcelărilor, acest procent se va asigura pentru fiecare lot sau funcţiune 
rezultate în urma dezmembrării/reparcelării. 
Spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 5% din suprafaţa totală a parcelei şi vor 
cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). 
La parcajele de la sol se va planta cel puțin un copac la 3 locuri de parcare. 
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol iminent 
pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor. 
Se vor asigura perdele de protecție din vegetație înaltă (copaci și arbuști) pe conturul fiecărei unități 
economice. 
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Împrejmuiri și porți de acces 
Împrejmuirile spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 50 cm şi o parte 
transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii 
şi pătrunderea vegetaţiei; inălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m.  
Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii;  
Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip transparent sau opac;  
Porţile împrejmuirilor se vor deschide fără a afecta spaţiul public; 

3.5.2 Bilanţul teritorial  

Bilanţ teritorial zona studiată 

Existent Propus CATEGORII DE UTILIZARE A 
TERENULUI Suprafaţa % Suprafaţa % 

CLADIRI  3768,69 6,59% 9830,82 17,19% 
CAROSABILE, TROTUARE 3044,59 5,32% 5234,00 9,15% 
SPATII LIBERE, SPATII VERZI  50376,72 88,09% 45125,18 73,66% 
APE 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

TOTAL 57190,00 100,0% 57190,00 100,0% 

3.5.3 Indicatori urbanistici pentru zona studiată 

Procent maxim de ocupare a terenului (POT-% m2 AC / m2 teren)  
- POT max = 60%  
Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT m3 Volum / m2 teren)  
- CUT max = 10mc / 1 m2 teren 

3.6 Dezvoltarea echipării edilitare 

Toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice. 
Fiecare lot va fi racordat la reţelele municipale existente în zonă. 
Racordările se vor realiza pe baza avizelor de racordare emise de operatorii reţelelor, cu respectarea 
prevederilor de mediu şi siguranţă publică. 
Se va asigura în mod special captarea apelor meteorice şi evacuarea rapidă în reţeaua de canalizare. 
Toate racordurile pentru electricitate şi comunicaţii prin cablu (TV, internet, telefon) vor fi subterane.  

3.7 Circulaţia terenurilor 
În cazurile în care se vor face lotizări, se vor asigura obligatoriu căi de acces la fiecare lot nou constituit. 
Dimensionarea căilor de acces se va face conform reglementărilor tehnice în vigoare la data proiectării şi 
cu respectarea prevederilor punctului 3.5.1.3 din prezentul memoriu. 

Parcelele de teren destinate căilor de acces vor fi transferate în domeniul public, în condiţiile legii. 

În cazurile în care proprietarii hotărăsc să păstreze căile de acces în regim privat, le revin următoarele 
obligaţii şi responsabilităţi: 

- să asigure în permanenţă întreţinerea acestor căi de acces pentru desfăşurarea circulaţiilor auto şi 
pietonală în condiţii optime de siguranţă, 

- să asigure permanent o lăţime liberă minimă de 3,5 m pe toată lungimea căii, pentru accesul 
mijloacelor de intervenţie (salvări, autospeciale pentru stingere incendii, etc.), în cazuri de urgenţă, 
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- să asigure loc de întoarcere corespunzător pentru autospecialele menţionate anterior, în cazul 
căilor de acces înfundate, 

- să asigure accesul necondiționat al operatorilor şi proprietarilor de reţele edilitare publice pentru 
verificare şi intervenţie la reţelele edilitare edificate pe aceste căi. 

4. CONCLUZII 

Necesitatea reglementării zonei a pornit de la analiza posibilităţii de mobilare urbană a parcelelor de teren 
aflate în proprietatea beneficiarului, situate în mare parte în extravilanul municipiului Sighișoara.  

Realizarea investiţiei propuse: modernizarea și extinderea activității de bază și construirea într-o primă 
etapă a unei unități noi de producție ambalaje și depozitare produs finit, este favorabilă pentru zonă. 

Investiţia va contribui la ridicarea nivelului de dezvoltare a zonei, implicit şi a localităţii, prin generarea de 
locuri de muncă, atât în perioada de execuție cât și în perioada de exploatare, precum şi de venituri 
suplimentare la bugetul local.  

În acest sens se propune modificarea şi completarea P.U.G. Sighișoara şi a RLU aferent prin introducerea 
în intravilan și reconfigurarea zonei studiate în UTR 48a - zona unităților de producție industrială, 
agricolă, prestări servicii. 
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
 aferent  

P.U.Z. – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI REGLEMENTĂRI URBANISTICE 
PENTRU EXTINDERE FABRICĂ 

UTR 48a - zona unităților de producție industrială, agricolă, prestări servicii 
I.  DISPOZIŢII GENERALE 

1.  Rolul Regulamentului Local de Urbanism 
Regulamentul Local de Urbanism are caracter de reglementare şi cuprinde prevederi referitoare la modul 
de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pentru zona studiată. 

2.  Baza legală 
La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal au stat 
următoarele prevederi legale: 

Legea nr. 350 cu modificările şi completările ulterioare 
Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. 525/27.06.1996 
Planului Urbanistic General al municipiului Reghin 
Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG Sighișoara 
Legea nr. 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii 
Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului 

Planul Urbanistic Zonal, împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent devin, odată cu aprobarea 
lor, acte de autoritate ale administraţiei publice locale, cu valoare juridică. 
3.  Domeniul de aplicare 
Prezentul Regulament Local de Urbanism cuprinde norme obligatorii care stau la baza emiterii 
Certificatelor de Urbanism şi a Autorizaţiilor de Construire sau Desfiinţare pentru construcţiile şi instalaţiile 
de orice fel ce se vor edifica sau desfiinţa în Unitatea Teritorială de Referinţă 48a - Zona unităților de 
producție industrială, agricolă, prestări servicii. 

4. Caracterul zonei 
UTR 48a include loturile identificate prin CF numerele 53119, 53134, 55596, 56340, 57971 din municipiul 
Sighișoara, conform planşelor din PUZ. 
Această unitate teritorială de referinţă are ca funcţiuni principale: activități de producție industrială. 

II.  REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 

1. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit 
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenul studiat, se supune prevederilor Legii 50/1991 
(republicată), precum şi tuturor prevederilor legale conexe acestei legi.  

2. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public 
Autorizarea executării tuturor construcţiilor va ţine seama de zonele de servitute şi de protecţie ale 
sistemelor de alimentare cu energie electrică, apă, gaze naturale conform prevederilor legale în vigoare. 
Zonele de servitute şi de protecţie ale căilor de comunicaţie rutiere și a căilor ferate vor ţine seama de 
prevederile legislației în vigoare. 
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III. UTILIZAREA TERENURILOR 

Utilizări admise 
- construcții industriale nepoluante, construcții agricole nepoluante, construcții pentru prestări 
servicii, anexe, completări conform necesităților tehnologice, extinderi ale instalațiilor tehnologice și 
de fabricație, extinderi ale instalațiilor tehnico-edilitare existente, implantări de mobilier urban 
- construcții pentru locuințe de serviciu pentru durate limitate (maximum 6 luni) pentru conducere și 
/ sau specialiști detașați, dotări sociale (cantine), dotări sanitare (dispensare, policlinici, spitale, 
farmacii), dotări comerciale și de alimentație publică, spații comerciale, puncte de desfacere, stații 
de distribuție carburanți, depozite combustibil, depozite de orice fel inclusiv materiale de 
construcții, dotări prestări de servicii, ateliere școală, spații verzi, parcaje, garaje, pe baza unor 
PUZ sau PUD aprobate. 

Utilizări interzise: 
- locuințe colective, dotări educaționale (creșe, grădinițe, școli, internate), dotări sociale (cămine 

pentru îngrijirea persoanelor vârstnice), dotări comerciale (piețe agroalimentare), dotări pentru 
cultura fizică și sport, dotări turistice, dotări de cult 

- depozitarea de deșeuri, groapă de gunoi, cimitire, etc; 
- depozitarea de materiale poluante, industrii și activități ale căror emisii nu se înscriu 

(depășesc) cotele maxim admise de normele de protecția mediului, crematorii; 
- industrii și activități susceptibile / potențial poluatoare ale factorilor de mediu; 
- amenajări sau organizații de teren care conduc apele meteorice în afara limitelor proprietății și 

afectează parcelele învecinate 
- utilizare de substanțe toxice, etc 

IV. PREVEDERI PRIVIND CONDIŢIILE DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR 

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni) 
- pentru a fi construibile, parcelele trebuie să aibă minim 3000mp și 30m deschidere la drum 

Amplasarea în interiorul parcelei 
- se reglementează în funcție de fluxul tehnologic 

Amplasarea construcţiilor faţă de aliniament 
În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita între domeniul privat şi 
domeniul public. 
Amplasarea clădirilor noi se va face la aliniamentul existent stabilit față de vecinii din stânga și 
dreapta. 
Se vor respecta distanțele și condițiile tehnologice, zonele de protecție și pompieristice în vigoare, 
republicane și departamentale. 

Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelelor 
- minim 6 m distanță 

Amplasarea construcţiilor faţă limitele posterioare ale parcelelor 
- minim 12 m distanță 

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă 
- minim 1/2 m din înălțimea clădirii celei mai înalte 

Înălțimea maximă admisibilă a clădirilor 
- maxim 20m, cu excepția instalațiilor tehnologice sau clădirilor care adăpostesc astfel de instalații, 
care din considerente de proces tehnologic necesită înălțimi mai mari 
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Aspectul exterior al construcţiilor 
- se vor utiliza materiale de calitate, agrementate tehnic. Imaginea construcțiilor va fi de tip 
industrial. 

V. PREVEDERI CU PRIVIRE LA CIRCULAȚII ȘI ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 

Accese carosabile şi pietonale 
Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces direct dintr-o cale publică sau privată, cu 
lățime adecvată pentru a permite accesul autospecialelor pentru stingerea incendiilor. 
Se vor prevedea, de regulă, accese carosabile / pietonale separate: pentru personal și aprovizionare, 
vizitatori, tehnologice (ultimele dimensionate pentru trafic greu). 

Staționarea autovehicolelor 
Staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelelor, în afara circulaţiilor publice. Fac 
excepţie parcajele publice amenajate în lungul arterelor de circulaţie. 

VI. PREVEDERI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR 

În zonă există reţele edilitare de alimentare cu apă rece, gaze naturale, şi energie electrică. Acestea sunt 
pozate în strada Viilor.  
Zona va fi echipata edilitar complet;  
Toate clădirile se vor racorda la reţelele edilitare publice;  
Racordarea se va face prin branşamente și racorduri ce vor fi proiectate în conformitate cu prevederile şi 
specificaţiile din avizele de racordare obţinute de la operatorii acestor reţele, 
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spaţiul public;  
Se interzice conducerea necontrolată a apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine;  
Fiecare unitate va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării 
deșeurilor reciclabile și colectării selective a deşeurilor. Toate deșeurile vor fi evacuate prin intermediul 
serviciului urban de salubritate și a firmelor specializate în recuperarea, transportul, valorificarea și / sau 
depozitarea deșeurilor speciale. 

VII. PREVEDERI CU PRIVIRE LA AMENAJAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI REALIZAREA DE 
ÎMPREJMUIRI 
Parcaje  
Staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelelor, în afara circulaţiilor publice. Fac 
excepţie parcajele publice amenajate în lungul arterelor de circulaţie. 
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform acestui PUZ și Anexei nr. 5 la Regulamentul General de 
Urbanism (HG nr.525/1996, republicat). Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi 
parcele, necesarul de parcaje va fi stabilit prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni 
în parte, stabilite conform RGU. 

Spaţii verzi 
Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese vor fi amenajate ca spaţii verzi, întreţinerea şi dezvoltarea 
acestora fiind sarcina proprietarului. 
Se vor planta arbuşti ornamentali şi/sau pomi fructiferi, ce vor realiza şi o perdea de protecţie faţă de 
carosabil şi în aceeaşi măsură faţă de vecinătăţi. 
Suprafaţa minimă de spaţii verzi este de minim 5% din suprafaţa totală a lotului/loturilor ce deservesc o 
funcţiune. 
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În cazul dezmembrărilor sau reparcelărilor, acest procent se va asigura pentru fiecare lot sau funcţiune 
rezultate în urma dezmembrării/reparcelării. 
Spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 5% din suprafaţa totală a parcelei şi vor 
cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). 
La parcajele de la sol se va planta un copac la fiecare 3 locuri de parcare. 
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol iminent 
pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor. 
Se vor asigura perdele de protecție din vegetație înaltă (copaci și arbuști) pe conturul fiecărei unități 
economice. 

Împrejmuiri și porți de acces 
Împrejmuirile spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 50 cm şi o parte 
transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii 
şi pătrunderea vegetaţiei; înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m.  
Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii;  
Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip transparent sau 
opac;  
Porţile împrejmuirilor se vor deschide fără a afecta spaţiul public. 

VIII. COEFICIENŢI URBANISTICI 
Procent maxim de ocupare a terenului (POT-% m2 AC / m2 teren)  
- POT max = 60%  
Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT m3 Volum / m2 teren)  
- CUT max = 10mc / 1 m2 teren 
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