OCROTIREA SI CONSERVAREA IMAGINII SATULUI HARGHITEAN

SATUL SÂNPAUL
COMUNA MĂRTINIȘ

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 Bisericii Unitariene:
Ansamblul bisericii unitariene construită în 1844 stă pe locul bisericii gotice vechi din sec.
XV-XVI.
Spații publice valoroase:
-Cimitirelel cu elemente, mormintele și vegetația componentă, înconjurătoare
-Spațiile publice cu potențial și purtătoare de valori, cod „T” pe planșa desenată
podurile și podeţurile din lemn, dealungul pârâurilor, prezentate pe planşa cod
„H2” respectiv „H3” pe planșa desenată
-Fântânile publice, și elemente de adăpare al animalelor cod „i1” și „i2” pe
planșa desenată
-Potecile marcate cu linie punctată porticaliu pe planșă
-drumurile de câmp cu caracter natural marcat cu linie zigzag portocaliu
-împrejmuirile și porțile tradiționale și specifice satului
Cadrul natural cu importanță deosebită, vezi planșa Inventarierea valorilor, marcat
cu culoare verde închis transparent :
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 :
Zone verzi valoroase-livezi
-cod verde deschis pe planșă
Zone verzi valoroasae-terenuri agricole -cod bej deschis pe planșă
Cadre și zone naturale valoroase
suprafețe naturale valoroase -cod hașura paralelă verde
elemente naturale valoroase -cod cerc cu linie galbenă cu hașură verde
Şirurile clădirilor dominante, şirurile de şuri, prezentate pe planşa Inventariereea valorilor
cu culoare roșu transparent , cod „a” pe planșa desenată
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