
 

PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONA MIRON NEAGU,  
MUNICIPIUL SIGHIŞOARA  
JUDEȚUL MUREȘ  
 
 
Beneficiar: 
MUNICIPIUL SIGHIȘOARA 
 
Executant: 
S.C. QUATTRO DESIGN S.R.L.  
Administrator: arh. Andrei JELESCU 
Șef proiect: arh. Andrei JELESCU 
Contract nr. 24548/ 14.09.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denumirea fazei: 

1. STUDII DE FUNDAMENTARE 
FAZA I.3. STUDII DE FUNDAMENTARE 
 
 
Denumirea studiului: 
1.3.7. Studiu privind protecţia mediului 
 
Data: Decembrie 2017 
 
 
 
Autori: 
 
S.C. QUATTRO DESIGN S.R.L.  
arh. Andrei JELESCU (Șef proiect) 
ing. Anca Cristina STAN 
arh. urb. Ana PETRESCU 
 



 

 

PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONA MIRON NEAGU,  
MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 
JUDEȚUL MUREȘ  
 
 
FOAIE DE SEMNĂTURI ŞI ŞTAMPILE 
 
 
S.C. QUATTRO DESIGN S.R.L.: 

arh. Andrei JELESCU 

 

ing. Anca Cristina STAN 
 

 

arh. urb. Ana PETRESCU 

 

 

 



 

  

 
 

 

PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONA MIRON NEAGU,  
MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 
JUDEȚUL MUREȘ  
 
 
Denumirea şi conţinutul capitelor: 
 

ETAPA 1. STUDII DE FUNDAMENTARE 

Faza 1.1. Realizarea suportului topografic 

Faza 1.2. Întocmirea documentaţiilor pentru Avizul de oportunitate 

FAZA 1.3. STUDII DE FUNDAMENTARE 

1.3.1. Studiu privind analiza situației existente și a disfuncționalităților 

1.3.2. Studiu privind relaţia zona studiată – oraș 

1.3.3. Studiu privind infrastructura rutieră 

1.3.4. Studiu privind reţelele edilitare 

1.3.5. Studiu geotehnic și geoelectric 

1.3.6. Studiu privind evoluţia socio-demografică 

1.3.7. Studiu privind protecţia mediului 

 
ETAPA 2. Planul urbanistic zonal şi  Regulamentul local de urbanism  

Faza 2.1. PUZ Preliminar  

Faza 2.2. Consultarea populaţiei în conformitate cu Ordinul nr. 2701/2010.  

Faza 2.3. Întocmirea documentaţiilor pentru avize/ acorduri  

Faza 2.4. Redactarea finală a PUZ 

 



 

 

3 

PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONA MIRON NEAGU,  
MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 
JUDEȚUL MUREȘ  
 
 
 
Denumirea studiului: 
STUDIU PRIVIND REŢELELE EDILITARE 
 
1. Introducere   

1.1. Informații generale  

1.2. Prezentarea obiectivelor principale ale planului  

2. Situația existentă  

2.1. Descrierea situației existente  
2.1.1. Amplasament  

2.1.2. Zonare funcționala  

2.1.3. Relief  

2.1.4. Clima  

2.1.5. Populația și sănătatea umană   

2.1.6. Patrimonial cultural, arheologic sau arhitectonic  

2.1.7. Cai de comunicație si transport  

2.2. Starea factorilor de mediu și aspecte de mediu  

2.2.1. Aer  

2.2.2. Zgomot  

2.2.3. Apa  

2.2.4. Sol si subsol  

2.2.5. Biodiversitate  

2.2.6. Peisaj  

2.2.7. Managementul deșeurilor  

2.3. Disfunctionalități – priorități   

2.4. Evoluția factorilor de mediu în situația neimplementării măsurilor din plan  

2.5. Probleme de mediu existente relevante pentru plan  

3. Recomandări  

4. Concluzii  

 

 
 



 

 

4 

1.  INTRODUCERE 

1.1. Informații generale  

Dezvoltarea continuă a Municipiului Sighișoara a generat apariția unor zone de locuire în 
care construirea  s-a realizat în absența unor reglementări, atât pe terenuri situate în 
intravilan cât și pe terenuri situate în extravilan. O astfel de zonă este Miron Neagu 
pentru care se solicită reglementarea prin P.U.Z. cu Beneficiar Municipiul Sighișoara, 
județul Mureș.Conform certificatului de urbanism cu numărul 236/18.09.2017 emis de 
către Primăria Municipiului Sighișoara, zona reglementată este situată în partea de nord-
est a Municipiului Sighișoara și are o suprafață de cca 19,8 ha dintre care cca 9,8 ha 
sunt situate în intravilan și cca 10 ha sunt situate în extravilan.  

În vederea realizării unei soluții coerente a tramei stradale a fost necesară extinderea 
zonei reglementate în așa fel încât să includă ambele fronturi pentru străzile propuse 
pentru modernizare. 

Astfel, pentru suprafața reglementată de cca 23,6 ha, propunerile P.U.Z. Miron 
Neagu sunt: 
pentru funcțiuni principale: 
˗ Locuințe individuale;  
˗ Case de vacanță;  
˗ Gospodărie comunală – cimitire și dotări tehnico-edilitare de deservire locală 

(funcțiuni păstrate);  
pentru funcțiuni secundare, care vin în completarea activității principale enunțată anterior:  
˗ Comerț și servicii (maxim 25% din suprafața construită desfășurată pe parcelă);  
˗ Spaţii libere pietonale;  
˗ Spaţii verzi publice;  
˗ Locuri de joacă  
˗ Dotări tehnico-edilitare  
 

1.2. Prezentarea obiectivelor principale ale planului  

Din constatările analizei cerințelor Beneficiarului și a situației existente, s-au degajat 
principalele obiective ale prezentului P.U.Z.:  
1) Introducerea în intravilan a unei suprafețe de teren de cca. 10 ha unde s-au 

manifestat deja tendințe de dezvoltare a unor noi zone de locuit  
2) Propunerea unei noi limite de intravilan care să urmăreasca limitele posterioare ale 

parcelelor precum și limita siturilor Natura 2000 acolo unde aceasta se suprapune 
cu parcelele din zona reglementată.  

3) Reglementarea terenului în suprafață de cca 23,6 ha, privind organizarea 
arhitectural-urbanistică și modul specific de ocupare și utilizare al terenurilor;  

4) Reglementarea tramei stradale principale și a diviziunii parcelare viitoare 
(configurația, traseele și gabaritele circulațiilor publice) din interiorul terenului 
reglementat, accesele carosabile și pietonale;  

5) Reglementarea dezvoltării rețelelor edilitare;  
6) Reglementarea statutului viitor al proprietății în relație cu utilizările preconizate și a 

transferurilor de proprietate între domeniul privat și domeniul public;  
7) Creșterea nivelului de confort al locuirii și implicit a atractivității zonei.  
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2.  SITUAȚIA EXISTENTĂ 

2.1. Descrierea situației existente  

2.1.1. Amplasament  

Teritoriul studiat în PUZ Miron Neagu este situat în partea de vest a Municipiului 
Sighișoara, pe versantul estic al Dealului Brădet, la o altitudine de cca. 400 m. 

Vecinătățile teritoriului P.U.Z. Miron Neagu se descriu astfel: 
˗ la nord - zonă industrială (parțial dezafectată)  
˗ la est - pârâul Valea Dracului,  
˗ la sud și sud-vest - pădurea Hențeș  
˗ la vest - zona de locuințe individuale (strada La Leu)  
˗ la nord-vest - strada Miron Neagu, zona de locuințe colective și detașamentul de 

pompieri  
 

2.1.2.  Zonare funcțională  

Bilanțul teritorial actual evidențiază prezența cu preponderență a terenurilor libere 
(virane). În zona situată în intravilan, principala funcțiune este cea de locuire individuală 
și case de vacanță. O altă funcțiune care se regăsește în zonă este cea de gospodărie 
comunală (cimitire și dotări tehnico-edilitare de deservire locală).  

Se remarcă o puternică exindere a zonei de locuit din intravilan către zona situată în 
extravilan, aici existând un număr relativ mare de parcele ocupate de locuințe individuale 
și case de vacanță construite în ultimii ani precum și grădini amenajate pe parcelele 
libere de construcții. 
 

Zonificare funcțională – situația existentă Suprafața (ha)  Procent % din total 
Locuire individuală în clădiri cu înălţime mică (≤ P+2, 
3N), Hcornişă ≤10m  

8,1783 36,79 

Gospodarie comunală şi echipare tehnico-edilitară  3,6711 16,51 
Cimitir  3,5083 15,78 
Echipare tehnico-edilitară  0,1628 0,73 
Circulaţii pietonale, carosabile  1,7365 7,81 
Terenuri libere – terenuri virane  8,6451 38,89 
Total teritoriu PUZ  22,2310 100,00 

Tabel nr.1. Bilanţ Teritorial  - existent PUZ Miron Neagu Municipiul Sighişoara 

În zona de studiu, populația actuală este de cca. 100 persoane stabilită în 40 gospodării. 

2.1.3. Relief  

Relieful Sighișoarei aparține platformei Mării Panonice, fiind tăiat în terase de curgere a 
apelor Târnavei și ale afluenților ei. In valea largă a târnavei se ridică Dealul Cetății de pe 
care coboară orașul, intinzîndu-se dinspre nord-vest spre sud-est. Dealul Cetății are o 
altitudine de 425 m, fiind înconjurat de dealuri mai înalte: 

˗ spre nord – Dealul Gării 528 m 
˗ spre vest – Hula Daneșului și Dealul Stejăriș – 524 m 
˗ spre sud – Lunca Poștei, care urcă spre Dealul din Mijloc (511 – 603 m) 
˗ spre est – Dealul Brădet – 524 m 

Dispoziția vetrei orașului se face pe cateva niveluri de altitudine – între 350 m pe lunca 
Târnavei Mari și 475 m pe Dealul din Mijloc. Diferența de înălțime în zona orașului de la 
nivelul Târnavei este de aproximativ 110 m. 
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Zona de studiu a PUZ Miron Neagu este amplasată la sud de cursul Târnavei Mari, pe 
versantul vestic al Dealului Brădet până la Valea Dracului. Zona  acoperă o suprafață de 
22,3 ha, desășurată pe niveluri de altitudine între 380 m pe lunca Văii Dracului și 432 m 
pe versantul vestic al Dealului Brădet și pe direcția Nord sud, altitudini cuprinse între 368 
m zona industrială și 399 m vecinătate SCI. 

2.1.4. Clima  

Prin poziția sa geografică, Sighișoara, respectiv zona de studiu PUZ Miron Neagu, se 
încadrează în tipul climatic al Podișului Transilvaniei, aparținând sectorului cu climă 
temperat – continentală moderată. Există câteva particularități, în funcție de aspectul 
deluros al regiunii și de culoarul mai coborât al Târnavei Mari, care influențează regimului 
termic și al precipitațiilor, conducând la inversiuni de temperatură, frecvența cețurilor și a 
curenților pe culoar. Curenții de aer au frecvență mai mare dinspre nord-vest, fiind 
canalizați pe culoarul Târnavei Mari. Calmul atmosferic predomină cu valori medii de 
64% și se instalează frecvent la Sighișoara și împrejurimi. 

Regimul precipitațiilor 

Precipitațiile medii anuale se înscriu între 650 – 700mm/an. Lunile cele mai ploioase sunt 
mai – iunie (în medie 90- 100 mm/mp), iar cele mai secetoase, noiembrie – decembrie 
(20 -30 mm/mp). Ploile torențiale nu au caracter prea accentuat.  

Istoric, anul 1870 a fost un an ploios, cantitatea de precipitații a fost de 946,3 mm. În 
luna mai, cantitatea de precipitații a fost de 222,1 mm/mp când, datorită cantității mari de 
precipitații, s-au produs inundații. 

Temperaturi – lunară și anuală 

Temperatura medie anuală este de 8,2 0C, valoare ce indică un potențial termic redus și 
care scoate în evidență climatul destul de răcoros. 

Amplitudinea termică medie între luna ianuarie (-4,3 0C) și luna iulie (18,6 0C) este de 
22,9 0C. Cele mai ridicate temperaturi se înregistrează în luna iulie, cu o medie de 23 
0C, câteodată urcând, pentru puține zile, până la 28 – 30 0C, iar cele mai scăzute valori 
se înregistrează în luna ianuarie, cu o medie de -4 0C, care uneori coboară, pentru scurt 
timp, până la  -29 –  -30 0C.  

Numărul mediu al zilelor cu îngheț este de cca. 120 zile, iar al zilelor calde este cca. 70 
zile.  

2.1.5. Populația și sănătatea umană  

Calitatea vieții și sănătatea umană în mediile rezidențiale sunt corelate în mod direct cu 
nivelul de echipare edilitară a zonei respective și cu condițiile de calitate a mediului. 

Echipare edilitară 

Municipiul Sighișoara dispune de echipare edilitară completă pentru zonele centrale, 
asigurându-se servicii de alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă, canalizare, 
alimentare cu gaze, cu posibilitatea  de extindere în zone care nu sunt deservite în 
prezent. 

Energia electrică este distribuită pe teritoriul municipiului de S.C. ELECTRICA S.A., 
societate care asigură distribuţia la nivel naţional.  

Energia termică este distribuită de S.C. ATT S.A. Pe raza municipiului există 14 centrale 
termice dintre care doar 4 mai furnizează agent termic, doar către instituţii bugetare. O 
centrală termică este închiriată, iar 4 centrale au fost vândute.  
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Contorizarea apei a fost realizată cu contoare tip debitmetre în procent de 100%, iar 
încălzirea este contorizată cu contoare de energie în proporţie de 99%. 
Infrastructura edilitară se compune din: 
-  reţele de distribuţie a apei potabile,  
-  reţele de canalizare - canal menajer, canal pluvial şi canal unitar;  
-  conducte de distribuţie a gazelor naturale; 
-  sistem energie termică. 
  
Zona de studiu a PUZ – Miron Neagu este deservită la momentul prezentei analize doar 
în proporție de sub 20% de rețea de canalizare și distribuție centralizată de apă, nu 
există canalizare pluvială sistematizată și infrastructură de distribuție a gazului natural.   

Alimentarea cu apă se asigură preponderent individual din foraje de medie adâncime, 
pentru care nu se asigură monitorizarea calității la frecvență semestrială. Până la 
această dată nu s-au raportat îmbolnăviri corelate cu calitatea apei potabile. 

Evacuarea apelor uzate menajere este realizată preponderent prin vidanjarea bazinelor 
de colectare individuală din gospodării sau prin intermediul foselor septice. 

Evacuarea apelor meteorice se realizează liber la teren fiind colectate în anumite zone 
de șanțuri colectoare stradale. 

Încălzirea locuințelor se asigură de asemenea cu sisteme individuale de încălzire cu 
utilizare de combustibil solid sau combustibil lichid. 

Evacuarea deșeurilor este asigurată de firma care deservește municipiul Sighișoara, 
colectarea fiind realizată individual în gospodării, în pubele tip. 

2.1.6. Patrimonial cultural, arheologic sau arhitectonic  

Municipiul Sighișoara este consacrat pentru bogăția patrimoniului cultural, arheologic și 
arhitectonic. 

În zona de studiu nu sunt identificate până în prezent monumente istorice sau elemente 
din patrimoniul arheologic. 

Patrimoniul arhitectural nu este reprezentat în zona de studiu, fondul construit existent 
aparținând perioadei recente și fiind realizat în mare măsură în afara unor reglementări 
urbanistice. 

2.1.7. Cai de comunicație si transport 

Reţeaua stradală a municipiului Sighişoara cuprinde un număr de 120 de străzi, cu o 
lungime totală de 73,3 km.  

Reţeaua de drumuri a Municipiului include 7,46 km drumuri naționale (E 60 = 7,04 km și 
DN 14 = 0,42 km), 3,10km drumuri judeţene (DJ 106 = 3,10 km), 7,80 km drumuri 
comunale (DC 50 Hetiur = 0,80 km, DC 54 A. Vlaicu = 7 km) și 54,64 km străz.  

Pe direcţia vest-est, Sighişoara este străbătută de şoseaua internaţională E 60 
(Bucureşti – Braşov – Târgu Mureş – Cluj-Napoca – Oradea – Budapesta).  

Spre nord-est o şosea asfaltată leagă Sighişoara de Odorheiu Secuiesc. Spre sud, o altă 
şosea asfaltată face legătura cu Agnita. Spre sud-vest DN 14 face legătura cu Sibiul. 
Alte şosele modernizate fac legătura cu toate colţurile judeţului.  

Drumurile de pe teritoriul municipiului Sighişoara sunt modernizate în proporţie de 50%. 

Relația zonei studiate în PUZ Miron Neagu cu rețeaua de căi de comunicație se asigură 
prin legătura Strada Nicovalei la drumul național DN13 care face legătura cu Municipiul 
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Brașov (spre sud est) și Municipiul Târgu mureș (spre nord vest), parte a drumului 
european E60. 

Căile rutiere amenajate din interiorul zonei studiate sunt reprezentate insuficient, iar cele 
existente au o calitate foarte scăzută. 

Reţeaua de căi ferate: 

Pe direcţia vest-est, Sighişoara este străbătută de magistrala feroviară electrificată 300: 
Bucureşti – Braşov – Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihorului. Spre nord-est, o cale 
ferată leagă Sighişoara de Odorheiu Secuiesc. 

Nu are relevanță pentru zona studiată PUZ Miron Neagu din punct de vedere al 
transportului public, dar se remarcă existența unei linii de cale ferată industrială în zona 
industrială învecinată din Nordul PUZ.  

Transportul aerian: 

Nu este relevant pentru zona studiată PUZ Miron Neagu. Cel mai apropiat aeroport este 
situat în Târgu Mureş, la o distanţă de aproximativ 56 km. 

 

2.2. Starea factorilor de mediu și aspecte de mediu 

2.2.1. Aer  

Municipiul Sighișoara este amplasat spre limita sud vestică a judeţului Mureş cu judeţul 
Sibiu. Cele mai apropiate staţii de calitate a aerului sunt staţiile SB4 din judeţul Sibiu şi 
MS4 din judeţul Mureş. În aceste condiţii, aprecierile vor urmări calitatea aerului în cele 
două judeţe. 

Ca reper pentru calitatea aerului în Municipiul Sighişoara se va utiliza regimul de 
evaluare în care au fost încadrate zonele UAT județul Sibiu și UAT județul Mureș. 
Această încadrare precizată în Ordinul nr. 36/2016 al ministrului Mediului, Apelor și 
Pădurilor sunt prezentate în tabelul nr.2., relevanța fiind dată de nivelul atins de 
indicatorii de calitate a aerului pentru fiecare dintre aceste regimuri. 

Poluant jud 
Sibiu 

jud 
Mureș 

Protecția sănătății  Protecția vegetației 

A > 35µg/m3 (**) - 

25 µg/m3  > B > 35µg/m3 (**) - PM10 A B 

C < 25 µg/m3 (**) - 

A >  17µg/m3 (***) - 

12 µg/m3  > B > 17µg/m3 (***) - PM2.5 A B 

C < 40 µg/m3 (***) - 

A > 140 µg/m3 (*) NOx         A > 19,5µg/m3 (***) 

100 µg/m3  > B > 140µg/m3 (*) NOx    24 µg/m3  > B > 19,5µg/m3 (***) NO2 B B 

C < 40 µg/m3 (*) NOx    C < 24 µg/m3 (***) 

A > 7µg/m3 (****) - 

5 µg/m3  > B > 7µg/m3 (****) - CO B A 

C < 5 µg/m3 (****) - 

A > 75µg/m3 (**) A > 12µg/m3 (***) SO2 C C 

40 µg/m3  > B >75µg/m3 (**) 8 µg/m3  > B > 12µg/m3 (***) 
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C < 40 µg/m3 (**) C < 8 µg/m3 (***) 

A > 3,5µg/m3 (***) - 

2 µg/m3  > B > 3,5µg/m3 (***) - Benzen  C A 

C < 2 µg/m3 (***) - 

A > 0,35 mg/m3 - 

0,25 mg/m3  > B > 0,35 mg/m3 
(***) 

- Pb  A C 

C < 0,25 mg/m3 (***) - 

A > 3,6 ng/m3 (*) - 

2,4 ng/m3  > B > 3,6 ng/m3 (*) - As C C 

C < 2,4 ng/m3 (*) - 

A > 3 ng/m3 (*) - 

2 ng/m3  > B > 3 ng/m3 (*) - Cd A C 

C < 2 ng/m3 (*) - 

A > 14 ng/m3 (*) - 

10 ng/m3  > B > 14 ng/m3 (*) - Ni C C 

C < 10 ng/m3 (*) - 

Nota: (*) = medie orară, (**) = medie 24 h, (***) = medie anuala, (****) = medie glisantă pe 8 ore 
Tabel nr.2. Valori încadrare zone în regim de evaluare 
 
Se constată că, fără a exista o concluzie asupra depășirii valorilor limită, după caz a 
valorilor țintă, Municipiul Sighișoara înregistrează un deficit în calitatea aerului pentru 
monoxid de carbon, pulberi în suspensie (PM10, PM2.5),   benzen, cadmiu și plumb. 

Pentru zona studiată pot exista eventuale probleme cauzate de industria de produse 
ceramice și sticlă dezvoltată la nord de limita PUZ Miron Neagu. 
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2.2.2. Zgomot  

 
În urma studiului realizat de CNADNR la nivelul anului 2008 s‐a constatat că nivelul  
zgomotului pe DN13/E60 se situează între 75--‐80 dB (A)  ziua şi peste 70 dB (A) 
noaptea, în condiţiile în care limitele maxime admise sunt de 70 dB (A) ziua şi 60 dB (A) 
noaptea. 

Zona de studiu a PUZ Miron Neagu se invecinează cu zona studiată pentru nivelul de 
zgomot doar la limita nordică unde sunt reprezentative zonele industriale (active sau 
inactive), zonele de servicii și strada Nicovalei.  

În acest context se apreciază ca în zona de studiu PUZ Miron Neagu nu se 
depășește nivelul de zgomot pentru zone protejate, respectiv 50dB (curba de zgomot 
A Cz 45) în timpul zilei și 45 dB (curba de zgomot A Cz40).  
 

2.2.3. Apa  

Rețeaua hidrografică 

Cursuri de apă 

Apele de suprafaţă aparţin în ansamblu bazinului hidrografic al Târnavei Mari.  

Principalul curs de apă care drenează teritoriul este Târnava Mare cu direcţie de curgere 
est – vest. Târnava Mare străbate oraşul de la confluenţa cu Valea Naghirocului până la 
confluenţa cu Valea Cetăţii, la Venchi, pe o distanţă de aproximativ 15 km.  

Albia majoră a Târnavei Mari prezintă o extindere mai mare la Albeşti, la Sighişoara albia 
traversează un culoar cu aspect de defileu, foarte pitoresc pentru vechiul burg, dar 
strâmt pentru marile viituri.  

Oraşul Sighişoara este brăzdat de văi adânci, iar dinspre sud de râuleţe şi pâraie, unele 
cu caracter nepermanent: Valea Şaeşului, Valea Dracului, Valea Câinelui, Valea 
Şapartocului şi Valea Scroafei. Acestea sunt aproape secate primăvara şi toamna şi 
involburate de viituri primăvara. Doar râul Târnava Mare, Valea Şaeşului şi Valea 
Câinelui au debit permanent.  

Zona studiată 
PUZ M Neagu 



 

 

11 

În Sighişoara exista un singur luciu de apă amplasat în partea de NV a intravilanului, 
Lacul Şercheş cu o suprafaţă de cca. 0,8ha. 

Pentru PUZ Miron Neagu prezintă relevanță cursul Valea Dracului care se desfășoară 
paralel cu latura de est a zonei studiate, la distanțe variind de la 21- 100 m, pe o lungime 
de cca.1,3 km. Avand în vedere că unități industriale evacuează apele uzate epurate în 
acest pârâu, se estimează o calitate deficitară a calității apei acestui curs de apă. 

Apele subterane 

Apele subterane sunt cantonate în depozite cu capacități de înmagazinare și permeabilitate 
diferite în funcție de caracterul granulometric al rocilor și de gradul lor de fisurare. În zona 
Sighișoara, nivelul hidrostatic se găsește la adâncim variate, în lunca Târnavei Mari la 1 – 3 
m și 5 – 10 m în terasele inferioare, 10 – 12 m în terasa de luncă a Văii Șaeșului, în 
cartierul Ana Ipătescu și desigur la adâncimi mai mari pe terasele suspendate. În această 
zonă predomină apele subterane carbonate cu tendință de îmbogățire în sulfați, cu 
mineralizații care ajung până la 1 g/l (predomină cationii de Ca și Mg).  

Sursele de apă potabilă de pe teritoriul administrativ al municipiului 

Sursele de suprafaţă sunt reprezentate de cursurile de apă care traversează intravilanul, 
dintre care doar Târnava Mare, Valea Şaeşului şi Valea Câinelui au debit permanent, 
deci apt de a fi luat în considerare ca sursă pentru alimentarea cu apă. 

Sursele subterane. Debitul acestora este extrem de redus şi prezintă o mare variabilitate, 
iar evoluţia calităţii lor nu se cunoaşte, deoarece nu există foraje de observaţie în cadrul 
frontului de captare. Sursele de apă subterană potabilă nu au delimitate perimetre de 
protecţie hidrologică. 

Sursele de apă potabilă din afara teritoriului administrativ al municipiului 

Sursele de suprafaţă sunt reprezentate de râurile Târnava Mare, Valea Dracului, Valea 
Şaeşului, Valea Câinelui şi Valea Şapartocului. Râul Târnava Mare rămâne cea mai 
importantă sursă de apă. 
Sursele subterane sunt: lunca râului Târnava Mare, zona teraselor superioare ale râului 
Târnava Mare, valea cursurilor de apă, versanţii văilor, podişul Transilvaniei. 

2.2.4. Sol si subsol  

Studiul geologotehnic efectuat în  zona de studiu PUZ Miron Neagu a pus în evvidență 
următoarea coloană litologică generală:  
˗ 0,00 - 0,10 m – sol vegetal; 
˗ 0,10 - 3,00 m  - depozite deluviale argilos prăfoase cu grosimi de 1,00-3,00m;  
˗ 3,00 - 10,00m -  argilă nisipoasă cu diferite nivele grosiere slab acvifere;  
˗ 10,00 - 27,00m – nisipuri argiloase; 
˗ 27,00 - 32,00m – argile slab nisipoase; 
˗ 32,00 - 40,00m – nisipuri argiloase; 
˗ 40,00 - 52,00m – nisipuri slab argiloase; 
˗ 52,00 - 60,00m -  argile marnoase slab nisipoase. 

Studiul terenului privind riscul la alunecări de teren a ținut seama de diferențele de nivel 
de la 417,00m (cota sub pădure deasupra rezervorului municipiului) la 367,00ml a DN 13 
(Sighișoara-Albești), adică 50,00m pe maxim 1000,00m lungime de profil topografic. 
Pornind de la limita sudică, sub pădure, prima jumătate de profil are pante ceva mai mari 
(10-15%) în timp ce spre DN13 aceasta revine la 5-7%. 
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Depozitele de argile cu rare intercalații de nisipuri argiloase cu umiditate ridicată 
reprezintă zonele predispuse la alunecare, mai ales dacă depozitele acoperitoare 
deluviale nu sunt împădurite sau măcar arboricole sau cu livezi și vii. 

Din prospecțiunile în teren, s-au urmărit posibile zone de alunecări, datorate alternanțelor 
de argile mai mult sau mai puțin nisipoase pe nisipuri. 

Hidrogeotehnic, scurgerea apelor pluviale este haotică, pe anumite drumuri (Aleea 
Raiului) în pantă, conducând la formarea de ravene. 

Terenul de pe latura estică pe langa pârâul Dracului, în condițiile actualme nu este 
construibil din cauza riscului de torente la ploi mari , fiind necesară amenajarea pârâului. 

2.2.5. Biodiversitate  

Zona studiată PUZ Miron Neagu este situată pe arealul marginit pe latura de vest și 
nord-vest de situl de importanță comunitară ROSCI0227 Sighișoara – Târnava Mare și la 
sud de aria de protecție evaluări de evaluare realizate în cadrul procedurilor de avizare a 
Planului de Management Integrat Al Ariilor Protejate: Rospa0099 Podişul Hârtibaciului, 
Rosci0227 Sighişoara-Târnava Mare, Rosci0144 Pădurea De Gorun Şi Stejar De Pe 
Dealul Purcăretului, Rosci0143 Pădurea De Gorun Şi Stejar De La Dosul Fânaţului, 
Rosci0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, Rosci0303 Hârtibaciu Sud-Est, Rosci0304 
Hârtibaciu Sud-Vest , Rezervaţia Naturală “Stejarii Seculari De La Breite Municipiul 
Sighişoara”, Rezervația “Canionul Mihăileni”, “Rezervația De Stejar Pufos”  și a procedurii 
de avizare PUG Albesti . 

Ecosistemele forestiere din situl Sighişoara-Târnava Mare, ce includ tipuri (semi)naturale 
de pădure, sunt afectate în mare parte de procese de degenerare (mai mult sau mai 
puţin pronunţate) ca urmare a impactului antropo-zoogen.  

Acesta se manifestă la nivelul arboretelor sub următoarele forme:  
˗ distrugerea subarboretului (arbuşti, puieţi, ierburi, muşchi) şi destructurarea 

orizontului superior al solului de către roţile TAF-urilor şi buştenilor tractaţi;  
˗ extragerea selectivă a arborilor de esenţă valoasă (stejar pedunculat, cireş, frasin, 

paltin, tei) din şleaurile de deal şi astfel, favorizarea procesului de cărpinizare;  
˗ tăierea arbuştilor cu ocazia aplicării operaţiunilor silviculturale, astfel că stratul 

arbustiv este absent în mare parte arborete;  
˗ efectuarea de împăduriri cu specii forestiere exotice (salcâm) sau în afara arealului 

lor natural (pin silvestru, pin negru, molid, larice); salcâmul şi molidul se comportă ca 
specii exclusiviste inhibând dezvoltarea speciilor autohtone şi implicit, succesiunea 
naturală spre tipul natural de pădure;  

˗ declanşarea eroziunii în adâncime în lungul drumurilor de TAF şi traseelor de 
apropiere a buştenilor, şi ca urmare apariţia ravenelor;  

˗ tasarea şi destructurarea orizontului superior al solului în lungul potecilor des 
frecventate de turmele de ovine şi bovine;  

˗ eutrofizarea (în special, nitrofizarea) solului şi apei freatice ca urmare a depozitării 
gunoaielor menajere (în lunci), păşunatului şi fertilizării pajiştilor din amonte (unul din 
efectele immediate şi uşor vizibile este proliferarea unor specii nitrofile şi ruderale în 
păduri: Glechoma hederacea, Stellaria media, Aegopodium podagraria, Geum 
urbanum, Urtica dioica, Alliaria petiolata, etc.);  

˗ acidificarea orizontului superior al solului datorită litierei coniferelor (molid, larice, 
pini) folosite în plantaţii;  
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˗ tăieri rase (chiar dacă pe suprafeţe mici) şi săpături efectuate în jurul exploatărilor de 
gaz metan;  

˗ invazia şi proliferarea masivă a unor specii vegetale aloctone (salcâm, Rudbekia 
laciniata, Solidago canadensis) în aproape toate tipurile de păduri, cu consecinţe 
drastice asupra fitodiversităţii; cel mai mult şi mai puţin afectate sunt pădurile de 
luncă (sălcete şi aninişuri) şi respectiv, făgetele;  

˗ extinderea continuă a unui cartier rezidenţial în zona sudică a municipiului 
Sighişoara, în detrimentul unui masiv forestier compact şi extins, ce include în mare 
parte arborete încadrate în grupa funcţională I (de protecţie); construcţii rezidenţiale 
dispersate au apărut şi la vest de Sighişoara (Stejăreni, Daneş). 

2.2.6. Peisaj 

Situată la contactul dintre culoarul hidrografic al Târnavei Mari cu Dealurile Târnavei Mici 
şi Podişul Hârtibaciului, zona studiată PUZ Miron Neagu oferă peisaje naturale de o 
valoare deosebită spre vest și sud, în timp ce înaintând spre zona nordică se observă o 
fracturare prin apariția zonelor construite neorganizate,  finalizînd cu peisajul industrial, 
din păcate cu tente demoralizante ale unora dintre clădiri aflate în stare de degradare 
sau terenuri abandonate. 

2.2.7. Managementul deșeurilor 

Serviciile de colectare şi transport deşeuri, cât şi curăţenia stradală sunt asigurate de 
firma S.C.Schuster Ecosal S.R.L. Precolectarea deşeurilor menajere se face în 
europubele de 120 l şi 140 l; eurocontainere de 0,8 mc şi 1,1 mc; containere de 4mc, 5 
mc, 6mc, 7mc şi 10 mc. Depozitul de deșeuri este amplasat în zona vechiului depozit de 
deşeuri, pe DN14, spre Mediaş. 

Zona studiată PUZ Miron Neagu este deservită de firma de salubritate, dar, concomitent, 
se constată că se realizează depozitări necontrolate de deșeuri pe terenurile virane din 
zonă. 

 
2.3. Disfunctionalități – priorități  

Disfuncționalitățile identificate în zonă privesc următoarele aspecte: 
- avansarea în extravilan a locuințelor individuale; 
- construirea de locuințe fără prospecțiuni controlate referitoare la riscurile de alunecări 

de teren și inundații; 
- absența unui sistem de furnizare a apei potabile a cărei calitate să poată fi controlată; 
- absența canalizării și utilizarea preponderent a foselor septice; 
- absența unei canalizări pluviale sistematizate, astfel fiind potențate fenomenele de 

alunecări superficiale, formare de torenți și ravenare; 
- construirea necontrolată la limita ROSCI 0227; 
- absența căilor rutiere adecvate sau în totalitate și absența zonei pietonale; 
- existența unui peisaj urban neomogen, discordant cu ansamblul natural; 
- existența terenurilor abandonate pe care se depozitează necontolat deșeuri. 
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2.4. Evoluția factorilor de mediu în situația neimplementării măsurilor din plan  

În situația neimplementării măsurilor propuse prin PUZ Miron Neagu se va manifesta o 
accentuare a tuturor disfuncționalităților și consecințelor acestora în zona: 
- deteriorarea calității aerului ca urmare a utilizării combustibilui solid și a celui lichid, a 

limitării transferului de poluare din zona industrială în absența unor zone plantate, a 
emisiilor din trafic crescute ca urmare a căii de rulare inadecvate; 

- deteriorarea calității vieții în timp, ca urmare a existenței terenurilor pe care se 
depozitează deșeuri, a potențialului de contaminare a apei prelevate din puțurile 
individuale prin interferență cu apele exfiltrate din fosele septice; 

- manifestarea riscurilor de alunecări de teren, potențial și inundații, la care este 
expusă populația în absența reglementărilor privind construirea terenurilor; 

- alienarea ariilor naturale protejate la zona de contact cu zona construită, în absența 
reglementărilor pentru parcelele adiacente; 

- acutizarea în timp a disarmoniilor de peisaj. 
 
2.5. Probleme de mediu existente relevante pentru plan 

Probleme de mediu relevante pentru PUZ Miron Neagu sunt: 
1) Naturale și interioare zonei de studiu – potențialul de manifestare al alunecărilor de 

teren.  
2) Antropice și exterioare zonei de studiu – activitatea industrială din vecinătatea de 

nord a zonei de studiu, care constituie o sursă de deteriorare a calității aerului și 
potențial a calității apei pârâului Valea Dracului în care sunt evacuate apele pluviale 
de la unitățile industriale. 

Aceste două tipuri de probleme sunt aspecte sistemice, față de care prin  PUZ se pot 
propune doar  măsuri de prevenție și protecție (plantări, reglementări). 

Toate celelate tipuri de probleme sesizate ca disfuncționalități pot fi eliminate complet 
prin măsurile PUZ Miron Neagu. 

 

3.  RECOMANDĂRI  

În funcție de disfuncționalitățile înregistrate și potențialul zonei se formulează 
următoarele recomandări: 

- Exploatarea potențialului de echipare a zonei cu rețea de canalizare, ulterior 
fiind interzise sistemele individuale de evacuare a apelor uzate prin fose septice 
sau bazine vidanjabile. 

- Introducere alimentare cu gaze pentru reducerea utilizării combustibilului solid și 
a celui lichid pentru încălzirea individuală; 

- Realizarea de spații verzi spre zona de nord pentru întreruperea vizibilității zonei 
industriale; 

- Restricționarea plantărilor în gospodăriile de pe latura vestică a speciilor ce pot 
avea comportament invaziv (salcâm, carpen)    
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4.  CONCLUZII 

Studiul va avea ca obiect teritoriul delimitat în Planul de situație aferente lucrării 
”Elaborarea Planului Urbanistic  

Intervenții directe: 

- Introducere rețea gaze 

- Circulatie rutiera optimizată (număr redus de manevre, de opriri/ porniri) 

au ca rezultat reducerea nivelului emisiilor de oxizi de azot, pulberi în suspensie, oxid 
de carbon, și în special a nivelului de dioxid de sulf la schimbarea combustibiluilui 
solid și a celui lichid cu gaze naturale. 

Se asigură totodată obiectivul de reducere a nivelului de monoxid de carbon, poluant 
pentru care atât judetul Sibiu cât și județul Mureș sunt încadrate în regim de evaluare 
superior, B, respectiv A.  

Efecte directe asupra sănatății populației și asigurarea unui grad mai mare de 
protecție a vegetației și a biodiversității în general. 

Efecte indirecte (transferul de poluanți din aer către ape de suprafață) asupra calității 
apelor de suprafață. 

-  Introducere rețea alimentare cu apă 

Efecte directe pentru sănătatea populației prin controlul calității apei potabile. 

Efecte indirecte de protecție a apei subterane prin limitarea, reducerea intervențiilor 
pentru prelevarea apei subterane. 

- Introducere rețea canalizare 

Efecte directe asupra sănătății populației prin creșterea standardului de igienă și 
asupra calității solului și a apelor subterane prin eliminarea foselor septice, acestea 
constituind surse difuze de poluare. 

Efecte indirecte asupra sănătății populației prin realizarea unui grad mai mare de 
protecție a forajelor de alimentare cu apă.  

- Instituire spații verzi cu vegetație majoră 
Efecte directe asupra calității aerului în zonă și ameliorare a perspectivei pe limita 
nordică a zonei studiate 

Intervenții indirecte 

- Regulamentul stabilește setul de măsuri care limitează interferența asupra ariilor 
protejate, asigură zonele de protecție pentru ape de suprafață și forajele de 
alimentare cu apă, impune realizarea studiilor necesare pentru condițiile de fundare 
în zonele cu risc de alunecări de teren sau inundații (spre valea Dracului). 

- Reglementarea regimului de proprietate al terenurilor cu responsabilizarea privind 
igiena terenului (limitarea depozitelor necontrolate de deșeuri) 

 

 

 

 


