OCROTIREA SI CONSERVAREA IMAGINII SATULUI HARGHITEAN

COMUNA MĂRTINIȘ, SATUL GHIPEȘ

ANEXA 3 – PROPUNERI PENTRU PROTEJARE LOCALĂ
MACRO ELEMENTE DEFINITORII ÎN IMAGINEA SATULUI
Pe baza studiului efectuat prin programul de Ocrotire şi conservarea imaginii satului
Harghitean, se propun pentru protejare locală următoarele zone, elemente definitorii din
peisajul satului ,grupuri de obiective precum obiective, perzentate și pe planșa desenată
de Inventarierea valorilor (codurile sunt referiri la planșa desenată):
•

Zona de protecție al monumentului istoric: Ansamblul bisericii unitariene sec. XIIIXIX, cod. HR-II-a-A-12797 compus din Biserica unitariana construit în sec. XII-XIX
cod HR-II-m-A-12797.01 și Zidul de incintă construită construită în 1821 HR-II-m-A12797.02, marcat cu cod „E1” pe planșa desenată

•

Ansamblul Bisericii Unitartene cu parohia și casa comunitară de la nr. 84, cod „E2”
pe planșa desenată

•

Spații publice valoroase:
• Cimitirul veche cu vegetația componentă și înconjurătoare cod „1” pe planșa
desenată
• Cimitirul nou cu vegetația componentă și înconjurătoare cod „2” pe planșa
desenată
• Lărgirea drumului principal în zona centrală cod „3” pe planșa desenată
• Lărgirea drumului secundar str Belső și în Tófala, cod „4” pe planșa desenată
• Zona din fața bisericii
• podeţurile dealungul pârâurilor, prezentate pe planşa
• împrejmuirile și porțile tradiționale și specifice satului

•

Cadrul natural cu importanță deosebită, vezi planșa Inventarierea valorilor, marcat
cu culoare verde închis transparent :
• Grupul de arbori la intrarea în sat dinspre Mărtiniș
• Șirul de copaci de-alungul pârâului în față la biserică
• nucile pe lângă drum aflate pe domeniul public sau în curți, dar aproape de
drum
• Pârâurile și malurile naturale, precum vegetația specifică al acestora
• Zonele de lărgire specifice ale pârâurilor, accesele la pârâuri precum malurile
naturale ale acestora,marcat cu culoare albastru deschis transparent

•

Zone verzi valoroase - livezi, vezi planșa Inventarierea valorilor, marcat cu culoare
verde deschis transparent :
• Grădina de zarzavaturi și livada din Tanórok
• Livezile în grădinile din spatele curților din zona Alszeg
• Livada din Udvarikert
• Grădina de zarzavaturi și livada din Dióloka
• Livezile din Engesztő și Csonkagyakra
• Livezile în grădinile din spatele curților din zona Felszeg
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•

Zone verzi valoroase -terenuri agricole, grădini, vezi planșa Inventarierea valorilor,
marcat cu culoare bej deschis transparent

•

Sirurile clădirilor dominante, şirurile de şuri, prezentate pe planşa Inventariereea
valorilor cu culoare roșu transparent , cod „a” pe planșa desenată

•

Cuiburile de barză
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