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INTRODUCERE

Imaginea unei localităţi este un bun comun, al comunităţii localităţii respective, dar şi a
comunităţii la nivel regional. Este un bun identitar, care ne reprezintă, şi care reflectă starea societăţii.
Imaginea tradiţională a satelor s-a format în cursul timpului, prin activitatea coerentă, unitară a
antedecesorilor noştri. Această formare este un proces continuu în timp, fiecare intervenţie în cadrul
construit aducându-şi o contribuţie la acesta. Este nevoie de conştientizarea acestui proces şi crearea
unor instrumente pentru dirijarea acestuia în acord cu moştenirea primită.
Prezentele propuneri de reglementări urbanistice se referă la aspectele legate de menţinerea
valorilor tradiţionale existente şi restricţionarea intervenţiilor noi atât la nivelul construcţiilor cât şi la
nivelul imaginii în ansamblu a localităţii prin:
- generarea unui set de reguli locale în domeniul construcţiilor, prin care să se păstreze şi să se
ocrotească specificul local al fondului construit şi natural
- asigurarea unui instrument de control al comunităţii locale, prin administraţia publică locală, asupra
domeniului construcţiilor, pe baza căruia se păstrează şi se pot crea valori patrimoniale, în folosul
general al întregii comunităţi.
Prevederile prezentului regulament vizează:
- reglementarea intervenţiilor la construcţii existente şi al construcţiilor noi în cadrul ţesutului tradiţional
existent
- reglementarea intervenţiilor în spaţiul public
- reglementarea intervenţiilor în zonele unităţilor agricole/industriale
Pe teritoriul intravilanului satului se propun următoarele UTR-uri / zonificări funcţionale:

UTRm 1 CENTRU.......................................................................................................................................3
UTRm 2 LOCUIRE.....................................................................................................................................6
UTRm 3 PÂRÂUL TUŞNAD....................................................................................................................10
UTRm 4 BĂILE TRADIŢIONALE NYÍR................................................................................................14
UTRm 5 UNITĂŢI AGRICOLE / DE MICĂ INDUSTRIE.....................................................................17
Prezenta propunere de reglementări urbanistice, prin grija administraţiei publice locale, va fi
transmisă elaboratorilor studiilor şi proiectelor urbanistice de orice fel, care sunt elaborate în paralel sau
ulterior acesteia:
- actualizare Plan Urbanistic General
- elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru schimbare de destinaţie, parcelare, sau includere în intravilan
a unor terenuri
- proiecte de amenajare a spaţiului public (străzi, diverse amenajări urbanistice).
Prevederile prezentei propuneri vor fi introduse în Regulamentului Local de Urbanism (RLU) a
proiectelor de urbanism, putând fi detaliată şi completată de acestea.
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UTRm 1 CENTRU
Secţiunea 1. Delimitarea zonei la care se referă regulamentul de faţă
Zona de referinţă care stă la baza delimitării prezentei UTR se află în zona de intrarea dinspre comuna
Cozmeni, ocupată de instituţii reprezentative ale comunităţii: biserică şi cimitir, casa parohială, şcoala
generală, cu denumirea UTRm 1.
Specificul zonei:
- prima imagine pentru cei care sosesc în sat
- instituţii de importanţă locală şi naţională (monumente istorice)
- densitate a construcţiilor mică
Secţiunea 2. Utilizare funcţională
art. 1. Utilizări admise:
- instituţii administrative, financiar bancare, de sănătate, culturale şi de cult;
- unităţi comerciale şi servicii;
- unităţi turistice şi de alimentaţie publică;
- spaţii publice amenajate, sport, agrement, recreere;
- locuinţe individuale.
Servicii aferente funcţiunii de locuire, prestate în special de proprietari, cu următoarele condiţii:
- să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
- activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;
Anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, utilizări agricole ale suprafeţelor libere, depozitarea
produselor agricole şi ale deşeurilor animale, cu condiţia respectării normelor de igienă tehnico-sanitară
în vigoare. Între depozitările de deşeuri şi locuinţe sau clădiri cu funcţiuni publice se va păstra o
distanţă minimă de 30 m.
Clădirea care desparte curtea gospodăriei (orientată spre stradă) de zona posterioară a parcelei (cu
folosinţă agricolă) poate avea utilizarea tradiţională de şură sau poate avea orice altă utilizare permisă.
Construcţiile anexe se vor amplasa retrase de frontul stradal.
Se interzice amplasarea garajelor la frontul stradal.
La clădirile aliniate la frontul stradal se interzice realizarea de uşi de garaj în cadrul faţadei clădirii.
Porţile şi împrejmuirile se vor executa din materiale tradiţionale (lemn, zidărie de piatră sau de
cărămidă), urmărind tipologiile tradiţionale existente. Se interzice realizarea porţilor şi împrejmuirilor din
beton sau metal.
art. 2. Utilizări interzise:
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la art.1.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe
parcelele adiacente.
Secţiunea 3. Condiţii de amplasare, echipare şi configuare a clădirilor
art. 3. Caracteristicile parcelelor: suprafeţe, forme, dimensiuni
Se interzic operaţiunile de parcelare, reparcelare, comasare sau divizare a parcelelor. Comasarea se
permite doar în cazul parcelelor mai mici de 700 mp.
Se vor păstra dimensiunile şi formele actuale a parcelelor.
Indicii de ocupare a terenului (POT, CUT) vor fi stabilite prin PUG, cu respectarea valorilor existente în
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zonă.
art. 4. Amplasarea clădirilor faţă de aliniament
Aliniamentul prin definiţie este linia dintre spaţiul public şi privat.
În situaţia în care există aliniere unitară (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele
alăturate şi învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă
faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate.
În situaţia în care există o clădire de referinţă, aliniamentul acestuia se va prelua obligatoriu.
art. 5. Alinierea laterală
În cazul în care pe una din limitele laterale ale parcelei există calcanul unei construcţii învecinate, noua
clădire se va alipi la acesta.
Şurile care delimitează clădirile şi curţile faţă de terenul agricol se vor putea alipi ambelor limite laterale
ale parcelei.
Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să
nu depăşească 2,2 m.
art. 6. Înălţimea maximă admisă a clădirilor
Regimul de înălţime maxim admis pentru construcţiile de locuire este de un nivel suprateran.
Suplimentar, este admisă o mansardă. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele
configuraţii: P+M, D+P (semnificaţiile prescurtărilor: D1 – demisol, P – parter, M2 – mansardă).
Înălţimea maximă admisă a clădirilor de locuit, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului
nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 5 m.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor de locuit, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului
retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 9 m.
Regimul de înălţime maxim admis pentru construcţiile publice este de două nivele supraterane.
Suplimentar, este admisă o mansardă. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele
configuraţii: P+E+M, P+E+R, D+P+M, D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M –
mansardă, R3 – nivel retras).
art. 7. Aspectul exterior
Arhitectura clădirilor noi va respecta caracterul arhitectural general al străzii, înscriindu-se înainte de
toate în scara definită de clădirile de referinţă din apropiere.
Se vor folosi forme de acoperiş simple, iar direcţia principală a coamei se va determina în funcţie de
cele existente la clădirile de referinţă
Este interzisă construirea de lucarne cu forme agresive. Se vor folosi de preferinţă ferestre de
mansardă (ferestre aflate în planul învelitorii). Se recomandă ca spre stradă (pe cât este posibil) să nu
se amplaseze ferestre de mansardă, lucarne netradiţionale, panouri solare sau alte elemente care
perturbă imaginea străzii.
art. 8. Materiale permise
La clădirile tradiţionale cu valoare arhitecturală, în cazul renovărilor de faţade se vor utiliza materiale
tradiţionale (tencuială cu mortar de var, profilaturi executate cu mortar, trase cu sablonul).
Învelitorile, atât în cazul construcţiilor noi cât şi la renovări de construcţii existente, vor fi executate din
ţigle ceramice de culoare roşu-maroniu sau eventual şindrilă (în cazul unor restaurări, renovări de
1

Demisol (D) - nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu maximum
jumătate din înălţimea liberă a acestuia şi prevăzut cu ferestre în pereţii de închidere perimetrală. Demisolul se consideră nivel
suprateran al construcţiei. (conform P 118-1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor)
2
Mansardă (M) - spaţiu funcţional amenajat în volumul podului construcţiei. Se include în numărul de niveluri supraterane.
(conform P 118-1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor)
3
Nivel retras (R) - nivel ale cărui limite exterioare, în proiecţia orizontală, sunt retrase faţă de cele ale nivelului inferior. În
sensul prezentelor reglementări, un nivel retras se va retrage de la toate faţadele clădirii care sunt vizibile din spaţiul public, în
aşa fel încât planul care uneşte cornişa superioară sau aticul ultimului nivel plin cu cea a nivelului retras să nu formeze un
unghi mai mare de 60° cu planul orizontal. Suprafaţa construită desfăşurată a nivelului retras nu va depăşi 60% din cea a
ultimului nivel plin (neretras).
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învelitoare de şindrilă).
Pentru rezolvarea unor detalii mai speciale, care reprezintă o suprafaţă relativ mică din suprafaţa
învelitorii, se permite folosirea tablei de culoare gri închis sau arămie, respectiv a tablei de aramă.
art. 9. Utilizări de materiale interzise
- Utilizarea impropie a materialelor;
- Executarea pe faţade a placajelor ceramice, a placajelor de piatră, a suprafeţelor metalice, a
decoraţiilor cu oglinzi;
- Utilizarea culorilor stridente la vopsirea faţadelor;
- Utilizarea învelitoarelor din ţigle metalice, plăci metalice, plăci ondulate bituminoase, plăci ondulate
transparente/translucide din materiale plastice;
- Folosirea oricărui tip de învelitoare de altă culoare decât culoarea tradiţionala a ţiglei ceramice
(exceptând cazurile când se utilizeaza materiale din lemn de tip şindrilă).
art. 10. Echipare edilitară
Toate branşamentele se vor executa îngropat.
Odată cu executarea unor lucrări de reparaţii la faţade, prin grija beneficiarului şi a proiectantului se va
elibera faţada de cablurile parazitare.
Se interzice montarea pe faţadele principale a antenelor TV şi a aparatelor de climatizare.
Firmele luminoase şi reclamele se vor rezuma strict la profilul unităţii în cauză.
Este interzisă afişarea de banner-e.

Secţiunea 4. Spaţii publice
art. 11. Infrastructură, amenajări
Orice intervenţie de amenajare a spaţiilor publice (pieţe, parcuri, trotuare, partea carosabilă a drumului
şi parcajele, poduri, elemente de mobilier urban) se pot executa numai pe bază de documentaţii tehnice
de specialitate, întocmite cu participarea obligatorie în procesul de proiectare şi a unui arhitect, şi se
supun aceloraşi conditii de avizare şi autorizare ca şi construcţiile.
Se interzice ridicarea cotei carosabile, cu ocazia lucrărilor de modernizare.
art. 12. Vegetaţie
Orice intervenţie la plantaţiile existente (tăiere de copaci, plantare de copaci noi) se va executa numai
pe baza unei documentaţii de amenajare a zonei verzi, întocmite de către un peisagist sau arhitect,
avizate şi autorizate conform legii.
Secţiunea 5. Condiţii de avizare
art. 13. Lucrări cu obligativitatea obţinerii autorizaţiei de construire:
- construcţii de clădiri noi, extinderi de clădiri existente
- lucrări de reparaţii la faţade şi învelitori;
- revopsirea faţadei
- amplasarea de firme şi reclame, banner-e sau luminoase
- demolare clădiri
- amenajarea spaţiilor publice
- amplasare de mobilier urban, obiecte supraterane ale reţelelor edilitare (stâlpi pentru iluminat, cutii
pentru echipamente, etc.)
Pentru lucrările de construcţii de orice fel în zona de protecţie a monumentelor istorice se va obţine
obligatoriu avizul Comisiei de monumente istorice.
La amplasamentele din fronturile aliniate la stradă în cadrul documentaţiei pentru obtinerea autorizaţiei
de construire se va întocmi desfăşurată stradală cuprinzând două faţade de pe ambele părţi ale casei
propuse ale clădirilor imediat învecinate de pe aceeaşi parte a străzii şi una de pe partea opusă.
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UTRm 2 LOCUIRE
Secţiunea 1. Delimitarea zonei la care se referă regulamentul de faţă
Zona de referinţă care stă la baza delimitării prezentei UTR este alcătuită din teritoriul ocupat de zonele
vechi a satului, cu funcţiunea predominantă de locuire, UTRm 2.
Specificul zonei:
- parcelar tradiţional de tip bandă
- structura localităţii: tentaculară
- aşezarea clădirilor în raport cu strada: pieptene
- zonă construită compactă (Alszeg, Középszeg, Felszeg, Nyír), cu unele zone mai izolate (Nyír)
- stradă cu imagine specifică, cu construcţii pe o latură şi vale uscată, cadru natural pe cealaltă
Secţiunea 2. Utilizare funcţională
art. 1. Utilizări admise:
- Locuinţe individuale
- Servicii complemetare funcţiunii de locuit
- Funcţiuni culturale (casă memorială, muzeu etnografic)
- Funcţiuni turistice, unităţi de alimetaţie publică
Servicii aferente funcţiunii de locuire, prestate în special de proprietari, cu următoarele condiţii:
- să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
- activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;
Anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, utilizări agricole ale suprafeţelor libere, depozitarea
produselor agricole şi ale deşeurilor animale, cu condiţia respectării normelor de igienă tehnico-sanitară
în vigoare. Între depozitările de deşeuri şi locuinţe sau clădiri cu funcţiuni publice se va păstra o
distanţă minimă de 30 m.
Clădirea care desparte curtea gospodăriei (orientată spre stradă) de zona posterioară a parcelei (cu
folosinţă agricolă) poate avea utilizarea tradiţională de şură sau poate avea orice altă utilizare permisă.
Construcţiile anexe se vor amplasa retrase de frontul stradal.
Se interzice amplasarea garajelor la frontul stradal.
La clădirile aliniate la frontul stradal se interzice realizarea de uşi de garaj în cadrul faţadei clădirii.
Portile şi împrejmuirile se vor executa din materiale traditionale (lemn, zidărie de piatră sau de
cărămidă).
Se interzice realizarea porţilor şi împrejmuirilor din beton sau metal.
art. 2. Utilizări interzise:
Activităţi care pot provoca degradarea clădirilor tradiţionale valoroase.
Orice activitate poluantă.
Construcţii noi cu destinaţii comerciale sau turistice care nu se încadrează ca volumetrie şi forme
arhitecturale în cadrul construit din zonă.
Construcţii de garaje pentru maşini de mari dimensiuni (autocamioane, autobuze).
Staţii de benzină.
Construcţii provizorii de orice natură – inclusiv chioşcuri.
Depozite en-gros.
Panouri publicitare de dimensiuni mari.
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la art.1.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe
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parcelele adiacente.
Secţiunea 3. Condiţii de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor
art. 3. Caracteristicile parcelelor: suprafeţe, forme, dimensiuni
Se interzic operaţiunile de parcelare, reparcelare, comasare sau divizare a parcelelor existente.
Comasarea se permite doar în cazul parcelelor mai mici de 700 mp.
Se vor păstra dimensiunile şi formele actuale a parcelelor.
Indicii de ocupare a terenului (POT, CUT) vor fi stabilite prin PUG, cu respectarea valorilor existente.
art. 4. Amplasarea clădirilor faţă de aliniament
Aliniamentul prin definiţie este linia dintre saţiul public şi privat.
În situaţia în care există aliniere unitară (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele
alăturate şi învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă
faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate.
În situaţia în care există o clădire de referinţă, aliniamentul acestuia se va prelua abligatoriu.
art. 5. Alinierea laterală
În cazul în care pe una din limitele laterale a parcelei există calcanul unei construcţii învecinate, noua
clădire se va alipi de acesta.
Şurile care delimitează clădirile şi curţile faţă de terenul agricol se vor putea alipi ambelor limite laterale
ale parcelei.
Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să
nu depăşească 2,2 m.
art. 6. Înălţimea maximă admisă a clădirilor
Regimul de înălţime maxim admis pentru construcţiile de locuire este de un nivel suprateran.
Suplimentar, este admisă o mansardă. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele
configuraţii: S+P+M, S+D+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă).
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel
neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 5 m.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în
punctul cel mai înalt, nu va depăşi 9 m.
La clădirile tradiţionale cu valoare arhitecturală mansardarea se va executa în spatiul existent al
podului, fără modificarea volumetriei acesteia.
art. 7. Aspectul exterior
Arhitectura clădirilor noi va respecta caracterul arhitectural general al străzii, înscriindu-se înainte de
toate în scara definită de clădirile de referinţă din apropiere.
Se vor folosi forme de acoperiş simple, iar direcţia principală a coamei se va determina în funcţie de
cele existente la clădirile de referinţă
Este interzis construirea de lucarne cu forme agresive. Se vor folosi de preferinţă ferestre de mansardă
(ferestre aflate în planul învelitorii).
Se recomandă ca spre stradă (pe cât este posibil) să nu se amplaseze ferestre de mansardă, lucarne
netradiţionale, panouri solare sau alte elemente care perturbă imaginea străzii.
Plastică arhitecturală a faţadelor:
- raportul de plin-gol va urmări caracterul zonei;
- pe faţadele către stradă se interzice executarea de suprafeţe vitrate de mari dimensiuni
- forma golurilor - raportul între lăţime şi înălţime va fi cea tradiţională (cu forma dominant verticală)
- la împărţirea tâmplăriei se va urmări prelurea tipurilor de împărţire tradiţionala cu două canate şi
canatele la rândul lor împărţite în mai multe ochiuri.
- la faţadele unde au fost schimbate mai recent forma golurilor cu ferestre largi de trei canaturi, cu
ocazia lucrărilor de reparaţii la faţadă este recomandată revenirea la forma originală a golurilor.
- la golurile de ferestre de mărimi curente (goluri mai mari decât cele de cămară) se interzice
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executarea tâmplăriilor fără subîmpărţiri
- la clădirile care au pe faţade elemente decorative din tencuială (ancadramente de fereastră, profilaturi
orizontale, streaşini profilate, lezene, etc.) este obligatorie păstrarea acestor elemente.
- la clădirile cu elemente decorative pe faţadă de tipul celor înşirate mai sus se interzice folosirea
izolaţiei termice din panouri izolante montate pe exterior.
- în cazul tâmplăriilor tradiţionale valoroase, în funcţie de valoarea arhitecturală a clădirii, precum şi în
funcţie de gradul de avariere se va avea în vedere următoarea ordine de priorităţi:
- restaurarea tâmplăriei executată de către un specialist în domeniu;
- refacerea parţială cu păstrarea şi remontarea elementelor decorative;
- modernizarea tâmplăriei, prin restaurarea canatului exterior şi montarea unui geam
termoizolator în canatul interior, astfel păstrându-se aspectul original al acesteia
- refacerea tâmplăriei cu păstrarea formei golului, a împărţirilor existente, cu refacerea
elementelor decorative şi păstrarea tipului de finisaj (vopsitorie cu vopsele opace)
Se interzice:
- montarea tâmplăriilor din PVC sau metalice
art. 8. Materiale permise
- la clădirile tradiţionale cu valoare arhitecturală în cazul renovărilor de faţade se vor utiliza materiale
tradiţionale (tencuială cu mortar de var, profilaturi executate cu mortar, trase cu sablonul)
- la amplasamentele din fronturile aliniate la stradă în cadrul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei
de construire se va întocmi un studiu cromatic cuprinzând cel puţin faţadele clădirilor imediat
învecinate
- învelitorile, atât în cazul construcţiilor noi cât şi la renovări de construcţii existente, vor fi executate din
ţigle ceramice de culoare roşu-maroniu sau eventual şindrilă (în cazul unor restaurări, renovări de
învelitoare de şindrilă)
- pentru rezolvarea unor detalii mai speciale, care reprezintă o suprafaţă relativ mică din suprafaţa
învelitorii, se permite folosirea tablei de culoare gri închis sau arămie, respectiv a tablei de aramă.
art. 9. Utilizări de materiale interzise
- utilizarea impropie a materialelor
- executarea pe faţade a placajelor ceramice, a placajelor de piatră, a suprafeţelor metalice, a
decoratiilor cu oglinzi
- utilizarea la vopsirea faţadelor a culorilor stridente;
- utilizarea la învelitoare a ţiglelor şi plăcilor metalice, precum şi a plăcilor ondulate transparente din
plastic.
- folosirea oricărui tip de învelitoare de altă culoare decât culoarea tradiţionala a ţiglei ceramice
(exceptând cazurile când se utilizeaza materiale din lemn de tip şindrilă).
art. 10. Echipare edilitară
Toate branşamentele se vor executa îngropat.
Odată cu executarea unor lucrări de reparaţii la faţadă, prin grija beneficiarului şi a proiectantului se va
elibera faţada de cablurile parazitare.
Se interzice montarea pe faţadele principale a antenelor TV şi a aparatelor de climatizare.
Firmele luminoase şi reclamele se vor rezuma strict la profilul unităţii în cauză.
Este interzisă afişarea de banner-e.

Secţiunea 4. Spaţii publice
art. 11. Infrastructură, amenajări
Orice interventie de amenajare a spaţiilor publice (pieţe, parcuri, trotuare, partea carosabilă a drumului
şi parcajele, poduri, elemente de mobilier urban, amenajarea albiilor apelor curgătoare) se pot executa
numai pe bază de documentaţii tehnice de specialitate, întocmite cu participarea obligatorie în procesul
de proiectare şi a unui arhitect, şi se supun aceloraşi condiţii de avizare ca şi constructiile.
Amenajarea străzilor se va face urmărind următoarele principii:
- circulaţie mixtă
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- păstrarea şi întărirea caracterului existent al traseului străzilor, cu atenţie deosebită pentru
perspectivele către împrejurimi; se vor amenaja locuri pentru contemplarea cadrului natural/construit în
puncte cheie ale traseului stradal
- la amenajarea terasamentelor se vor folosi pe cât posibil soluţii tradiţionale (pereţi de sprijin din piatră,
taluz stabilizat cu vegetaţie, terasamente realizate din lemn/nuiele, etc.)
Se interzice ridicarea cotei carosabile, cu ocazia lucrărilor de modernizare, pentru:
- păstrarea raportului dintre nivelul străzii şi a parcelelor private;
- posibilitatea de păstrare/reabilitare a porţilor şi împrejmuirilor originale
Se interzice amenajarea albiei râurilor şi a pârâurilor cu pereţi de beton. Albiile apelor curgătoare se vor
curăţa periodic.
Art. 12. Vegetaţie
La plantaţiile existente orice intervenţie (tăiere de copaci, plantare de copaci noi) se va executa numai
pe baza unei documentaţii de amenajare zonă verde, întocmite de către un peisagist sau arhitect.
Principii de urmărit:
- plantarea doar a soiurilor autohtone
- corelarea plantaţiilor cu perspective către cadrul natural/construit; nu se permite obturarea
perspectivei către puncte sau construcţii de interes
Secţiunea 5. Condiţii de avizare
art. 13. Lucrări cu obligativitatea obţinerii autorizaţiei de construire:
- construcţii de clădiri noi, extinderi de clădiri existente
- lucrări de reparaţii la faţade şi învelitori;
- revopsirea faţadei
- amplasarea de firme si reclame, banner-e sau luminoase
- demolare clădiri
- amenajarea spaţiilor publice
- amplasare de mobilier urban, obiecte supraterane ale reţelelor edilitare (stâlpi pentru iluminat, cutii
pentru echipamente, etc.)
La amplasamentele din fronturile aliniate la stradă în cadrul documentaţiei pentru obtinerea autorizaţiei
de construire se va întocmi desfăşurată stradală cuprinzând două faţade de pe ambele părţi ale casei
propuse ale clădirilor imediat învecinate de pe aceeaşi parte a străzii şi una de pe partea opusă.
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UTRm 3 PÂRÂUL TUŞNAD
Secţiunea 1. Delimitarea zonei la care se referă regulamentul de faţă
Zona de referinţă care stă la baza delimitării prezentei UTR este alcătuită din teritoriul ocupat de zonele
vechi a satului, cu funcţiunea predominantă de locuire, UTRm 2.
Specificul zonei:
- izolare relativă faţă de zona compactă a satului
- zone construite izolate, cadru natural dominant
Secţiunea 2. Utilizare funcţională
art. 1. Utilizări admise:
- Locuinţe individuale
- Servicii complemetare funcţiunii de locuit
- Funcţiuni culturale (casă memorială, muzeu etnografic, tabără)
- Funcţiuni turistice, unităţi de alimetaţie publică
Servicii aferente funcţiunii de locuire, prestate în special de proprietari, cu următoarele condiţii:
- să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;
- activitatea să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;
Anexe gospodăreşti de creştere a animalelor, utilizări agricole ale suprafeţelor libere, depozitarea
produselor agricole şi ale deşeurilor animale, cu condiţia respectării normelor de igienă tehnico-sanitară
în vigoare. Între depozitările de deşeuri şi locuinţe sau clădiri cu funcţiuni publice se va păstra o
distanţă minimă de 30 m.
Clădirea care desparte curtea gospodăriei (orientată spre stradă) de zona posterioară a parcelei (cu
folosinţă agricolă) poate avea utilizarea tradiţională de şură sau poate avea orice altă utilizare permisă.
Construcţiile anexe se vor amplasa retrase de frontul stradal.
Se interzice amplasarea garajelor la frontul stradal.
La clădirile aliniate la frontul stradal se interzice realizarea de uşi de garaj în cadrul faţadei clădirii.
Portile şi împrejmuirile se vor executa din materiale traditionale (lemn, zidărie de piatră sau de
cărămidă). Se interzice realizarea porţilor şi împrejmuirilor din beton sau metal.
art. 2. Utilizări interzise:
Activităţi care pot provoca degradarea clădirilor tradiţionale valoroase.
Orice activitate poluantă.
Construcţii noi cu destinaţii comerciale sau turistice care nu se încadrează ca volumetrie şi forme
arhitecturale în cadrul construit din zonă.
Construcţii de garaje pentru maşini de mari dimensiuni (autocamioane, autobuze).
Staţii de benzină.
Construcţii provizorii de orice natură – inclusiv chioşcuri.
Depozite en-gros.
Panouri publicitare de dimensiuni mari.
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la art.1.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe
parcelele adiacente.
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Secţiunea 3. Condiţii de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor
art. 3. Caracteristicile parcelelor: suprafeţe, forme, dimensiuni
Se interzic operaţiunile de parcelare, reparcelare, comasare sau divizare a parcelelor existente.
Comasarea se permite doar în cazul parcelelor mai mici de 700 mp.
Se vor păstra dimensiunile şi formele actuale a parcelelor.
Parcelele agricole existente, aflate în zona cu interdicţie definitivă de cosntruire conform PUG, nu se
vor viabiliza, şi nu vor fi construite, pentru păstrarea caracterului zonei.
Indicii de ocupare a terenului (POT, CUT) vor fi stabilite prin PUG, cu respectarea valorilor existente.
art. 4. Amplasarea clădirilor faţă de aliniament
Aliniamentul prin definiţie este linia dintre saţiul public şi privat.
În situaţia în care există aliniere unitară (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin patru parcele
alăturate şi învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă
faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate.
În situaţia în care există o clădire de referinţă, aliniamentul acestuia se va prelua obligatoriu.
Clădirile noi se vor executa doar în cadrul parcelelor deja construibile. Se va urmări ca prin construcţii
noi să se păstreze caracterul insular, izolat al fondului construit. Nu se permite unificarea zonelor
separate.
art. 5. Alinierea laterală
În cazul în care pe una din limitele laterale a parcelei există calcanul unei construcţii învecinate, noua
clădire se va alipi de acesta.
Şurile care delimitează clădirile şi curţile faţă de terenul agricol se vor putea alipi ambelor limite laterale
ale parcelei.
Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să
nu depăşească 2,2 m.
art. 6. Înălţimea maximă admisă a clădirilor
Regimul de înălţime maxim admis pentru construcţiile de locuire este de un nivel suprateran.
Suplimentar, este admisă o mansardă. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele
configuraţii: S+P+M, S+D+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă).
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel
neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 5 m.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în
punctul cel mai înalt, nu va depăşi 9 m.
La clădirile tradiţionale cu valoare arhitecturală mansardarea se va executa în spatiul existent al
podului, fără modificarea volumetriei acesteia.
art. 7. Aspectul exterior
Arhitectura clădirilor noi va respecta caracterul arhitectural general al străzii, înscriindu-se înainte de
toate în scara definită de clădirile de referinţă din apropiere.
Se vor folosi forme de acoperiş simple, iar direcţia principală a coamei se va determina în funcţie de
cele existente la clădirile de referinţă
Este interzisă construirea de lucarne cu forme agresive. Se vor folosi de preferinţă ferestre de
mansardă (ferestre aflate în planul învelitorii).
Se recomandă ca spre stradă (pe cât este posibil) să nu se amplaseze ferestre de mansardă, lucarne
netradiţionale, panouri solare sau alte elemente care perturbă imaginea străzii.
Plastică arhitecturală a faţadelor:
- raportul de plin-gol va urmări caracterul zonei;
- pe faţadele către stradă se interzice executarea de suprafeţe vitrate de mari dimensiuni
- forma golurilor - raportul între lăţime şi înălţime va fi cea tradiţională (cu forma dominant verticală)
- la împărţirea tâmplăriei se va urmări prelurea tipurilor de împărţire tradiţionala cu două canate şi
canatele la rândul lor împărţite în mai multe ochiuri.
- la faţadele unde au fost schimbate mai recent forma golurilor cu ferestre largi de trei canaturi, cu
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ocazia lucrărilor de reparaţii la faţadă este recomandată revenirea la forma originală a golurilor.
- la golurile de ferestre de mărimi curente (goluri mai mari decât cele de cămară) se interzice
executarea tâmplăriilor fără subîmpărţiri
- la clădirile care au pe faţade elemente decorative din tencuială (ancadramente de fereastră, profilaturi
orizontale, streaşini profilate, lezene, etc.) este obligatorie păstrarea acestor elemente.
- la clădirile cu elemente decorative pe faţadă de tipul celor înşirate mai sus se interzice folosirea
izolaţiei termice din panouri izolante montate pe exterior.
- în cazul tâmplăriilor tradiţionale valoroase, în funcţie de valoarea arhitecturală a clădirii, precum şi în
funcţie de gradul de avariere se va avea în vedere următoarea ordine de priorităţi:
- restaurarea tâmplăriei executată de către un specialist în domeniu;
- refacerea parţială cu păstrarea şi remontarea elementelor decorative;
- modernizarea tâmplăriei, prin restaurarea canatului exterior şi montarea unui geam
termoizolator în canatul interior, astfel păstrându-se aspectul original al acesteia
- refacerea tâmplăriei cu păstrarea formei golului, a împărţirilor existente, cu refacerea
elementelor decorative şi păstrarea tipului de finisaj (vopsitorie cu vopsele opace)
Se interzice:
- montarea tâmplăriilor din PVC sau metalice
art. 8. Materiale permise
- la clădirile tradiţionale cu valoare arhitecturală în cazul renovărilor de faţade se vor utiliza materiale
tradiţionale (tencuială cu mortar de var, profilaturi executate cu mortar, trase cu sablonul)
- la amplasamentele din fronturile aliniate la stradă în cadrul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei
de construire se va întocmi un studiu cromatic cuprinzând cel puţin faţadele clădirilor imediat
învecinate
- învelitorile, atât în cazul construcţiilor noi cât şi la renovări de construcţii existente, vor fi executate din
ţigle ceramice de culoare roşu-maroniu sau eventual şindrilă (în cazul unor restaurări, renovări de
învelitoare de şindrilă)
- pentru rezolvarea unor detalii mai speciale, care reprezintă o suprafaţă relativ mică din suprafaţa
învelitorii, se permite folosirea tablei de culoare gri închis sau arămie, respectiv a tablei de aramă.
art. 9. Utilizări de materiale interzise
- utilizarea impropie a materialelor
- executarea pe faţade a placajelor ceramice, a placajelor de piatră, a suprafeţelor metalice, a
decoratiilor cu oglinzi
- utilizarea culorilor stridente la vopsirea faţadelor;
- utilizarea la învelitoare a ţiglelor şi plăcilor metalice, precum şi a plăcilor ondulate transparente din
plastic.
- folosirea oricărui tip de învelitoare de altă culoare decât culoarea tradiţionala a ţiglei ceramice
(exceptând cazurile când se utilizeaza materiale din lemn de tip şindrilă).
art. 10. Echipare edilitară
Toate branşamentele se vor executa îngropat.
Odată cu executarea unor lucrări de reparaţii la faţadă, prin grija beneficiarului şi a proiectantului se va
elibera faţada de cablurile parazitare.
Se interzice montarea pe faţadele principale a antenelor TV şi a aparatelor de climatizare.
Firmele luminoase şi reclamele se vor rezuma strict la profilul unităţii în cauză.
Este interzisă afişarea de banner-e.

Secţiunea 4. Spaţii publice
art. 11. Infrastructură, amenajări
Orice interventie de amenajare a spaţiilor publice (pieţe, parcuri, trotuare, partea carosabilă a drumului
şi parcajele, poduri, elemente de mobilier urban, amenajarea albiilor apelor curgătoare) se pot executa
numai pe bază de documentaţii tehnice de specialitate, întocmite cu participarea obligatorie în procesul
de proiectare şi a unui arhitect, şi se supun aceloraşi condiţii de avizare ca şi constructiile.
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Amenajarea străzilor se va face urmărind următoarele principii:
- circulaţie mixtă
- păstrarea şi întărirea caracterului existent al traseului străzilor, cu atenţie deosebită pentru
perspectivele către împrejurimi; se vor amenaja locuri pentru contemplarea cadrului natural/construit în
puncte cheie ale traseului stradal
- la amenajarea terasamentelor se vor folosi pe cât posibil soluţii tradiţionale (pereţi de sprijin din piatră,
taluz stabilizat cu vegetaţie, terasamente realizate din lemn/nuiele, etc.)
Se interzice ridicarea cotei carosabile, cu ocazia lucrărilor de modernizare, pentru:
- păstrarea raportului dintre nivelul străzii şi a parcelelor private;
- posibilitatea de păstrare/reabilitare a porţilor şi împrejmuirilor originale
Se interzice amenajarea albiei râurilor şi a pârâurilor cu pereţi de beton. Albiile apelor curgătoare se vor
curăţa periodic.
Art. 12. Vegetaţie
La plantaţiile existente orice intervenţie (tăiere de copaci, plantare de copaci noi) se va executa numai
pe baza unei documentaţii de amenajare zonă verde, întocmite de către un peisagist sau arhitect.
Principii de urmărit:
- plantarea doar a soiurilor autohtone
- corelarea plantaţiilor cu perspective către cadrul natural/construit; nu se permite obturarea
perspectivei către puncte sau construcţii de interes
Secţiunea 5. Condiţii de avizare
art. 13. Lucrări cu obligativitatea obţinerii autorizaţiei de construire:
- construcţii de clădiri noi, extinderi de clădiri existente
- lucrări de reparaţii la faţade şi învelitori;
- revopsirea faţadei
- amplasarea de firme si reclame, banner-e sau luminoase
- demolare clădiri
- amenajarea spaţiilor publice
- amplasare de mobilier urban, obiecte supraterane ale reţelelor edilitare (stâlpi pentru iluminat, cutii
pentru echipamente, etc.)
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UTRm 4 BĂILE TRADIŢIONALE NYÍR
Secţiunea 1. Delimitarea zonei la care se referă regulamentul de faţă
Zona de referinţă care stă la baza delimitării prezentei UTR este alcătuită din teritoriul ocupat de băile
tradiţionale, mofetă şi amenajări aferente, UTRm 3.
Specificul acestei zone este:
- existenţa unor dotări minime, de interes local: mofetă, baie tradiţională în aer liber, loc de petrecere a
timpului liber
- izvor de apă minerală în apropiere
- peisaj natural deosebit, perspective către munţii Harghita şi depresiunea Ciucului, predominanţa
cadrului natural
- grad de construire scăzut
UTRm 3 definit mai sus are potenţial turistic de interes local, astfel reglementările propuse caută să le
întărească, şi să îndrume investiţiile ulterioare către soluţii care să exploateze la maxim acest potenţial
şi să aducă astfel beneficii comunităţii locale.
Secţiunea 2. Utilizare funcţională
art. 1. Utilizări admise:
- Funcţiuni sportive:
- băi tradiţionale publice, în aer liber
- terenuri şi instalaţii de sport cu acces public nelimitat şi fără clădiri anexe
- Funcţiuni de loisir public:
- mofete
- loc de joacă pentru copii, în aer liber
- grupuri sanitare publice
- Funcţiuni de turism cu caracter extraurban:
- camping
- alimentaţie publică
art. 2. Utilizări interzise:
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la art.1.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe
parcelele adiacente.
Secţiunea 3. Condiţii de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor
art. 3. Caracteristicile parcelelor: suprafeţe, forme, dimensiuni
Parcelarul existent este neîmprejmuit, încurajând astfel accesul liber. Se recomandă păstrarea acestui
caracter deschis.
Indicii de ocupare a terenului (POT, CUT) vor fi stabilite prin PUG, cu respectarea valorilor existente.
art. 4. Amplasarea clădirilor faţă de aliniament
Aliniamentul prin definiţie este linia dintre spaţiul public şi privat.
Clădirile se vor amplasa liber pe teren, după reguli compoziţionale stabilite prin PUZ, fără obligativitatea
raportării la un aliniament. Se vor urmări:
- amplasarea în puncte semnificative, cu vedere panoramică către împrejurimi;
- amplasare raţională în raport cu terenul natural;
- crearea unui ansamblu construit liber, aerisit dar adunat, cu interspaţii sensibile, la scară umană, care
să confere vizitatorilor plăcerea petrecerii timpului în aer liber.
art. 5. Alinierea laterală
Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean – REGULAMENT

14 / 19

MIERCUREA CIUC, p-ţa Majláth G. Károly, nr. 6, et. III | Nr. RC: J19/322/2002 | CUI: RO 14925082 | tel/fax: +40 266 311169 | web: www.vallum.ro | email: office@vallum.ro
RO66 INGB 0000 9999 0137 8481 – ING Office Miercurea Ciuc Florilor | RO20 RNCB 0159 0154 1920 0001 – BCR Agenţia M-Ciuc | RO28 TREZ 3515 069X XX00 0638 – Trezoreria M-Ciuc

Nu se reglementează.
art. 6. Înălţimea maximă admisă a clădirilor
Regimul de înălţime maxim admis pentru construcţii este de un nivel suprateran. Suplimentar, este
admisă o mansardă. Regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: S+P+M,
S+D+M (semnificaţiile prescurtărilor: D – demisol, P – parter, M – mansardă).
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară în punctul cel mai înalt, nu va
depăşi 5 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului
retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 9 m.
art. 7. Aspectul exterior
Este esenţială o calitate arhitecturală ridicată, autentică, deoarece acesta exprimă calitatea serviciilor
turistice, şi oferă cadrul necesar acestora. Este de evitat importul de soluţii constructive (care pot fi
întâlnite peste tot). Dimpotrivă trebuie încurajate soluţiile locale, tradiţionale, apreciate în general de
turişti.
Se recomandă ca construcţiile existente şi nou propuse să fie proiectate cu limbaj arhitectural
tradiţional şi comun pentru întregul ansamblu. Se vor urmări:
- relaţia tradiţională dintre exterior şi interior
- planimetrie simplă rectangulară şi volumetrie cu acoperiş în pantă
- tehnici constructive tradiţonale atât pentru clădiri, cât şi pentru amenajări exterioare
art. 8. Materiale permise
Materialele vizibile din exterior pot fi:
- socluri: zidărie/placaj de piatră, tencuială
- pereţi: tencuială, lemn
- învelitori: ţigle ceramice solzi, şindrilă, şiţă, accesorii din tablă zinc sau zincată
art. 9. Utilizări de materiale interzise
- utilizarea impropie a materialelor
- executarea pe faţade a placajelor ceramice, a suprafeţelor metalice, a decoraţiilor cu oglinzi
- utilizarea culorilor stridente la vopsirea faţadelor;
- utilizarea la învelitoare a ţiglelor din beton, ţiglelor metalice, plăci ondulate bituminoase
- folosirea oricărui tip de învelitoare de altă culoare decât cea tradiţionala a ţiglei ceramice (exceptând
cazurile când se utilizează materiale din lemn de tip şindrilă)
art. 10. Echipare edilitară
Toate branşamentele se vor executa îngropat.
Odată cu executarea unor lucrări de reparaţii la faţadă, prin grija beneficiarului şi a proiectantului se va
elibera faţada de cablurile/elementele parazitare.
Se interzice montarea pe faţadele principale a antenelor TV şi a aparatelor de climatizare.
Firmele luminoase şi reclamele se vor rezuma strict la profilul unităţii în cauză.
Este interzisă afişarea de banner-e.

Secţiunea 4. Spaţii publice
art. 11. Infrastructură, amenajări
Orice intervenţie de amenajare a spaţiilor publice se pot executa numai pe baza de documentaţii
tehnice de specialitate, întocmite cu participarea obligatorie în procesul de proiectare şi a unui arhitect,
şi se supun aceloraşi condiţii de avizare ca şi construcţiile.
Se interzice ridicarea cotei carosabile, cu ocazia lucrărilor de modernizare.
Se interzice amenajarea albiei râurilor şi pârâurilor cu pereţi de beton. Albiile râurilor şi pârâurilor se vor
curăţa periodic.
Principii de urmărit la amenajări exterioare:
- naturaleţea intervenţiilor, reducerea la minim a elementelor artificiale
- soluţii şi tehnici tradiţionale pentru diferitele elemente: trotuare, scări exterioare, taluzuri, suprafeţe
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carosabile
art. 12. Vegetaţie
La plantaţiile existente orice intervenţie (tăiere de copaci, plantare de copaci noi) se va executa numai
pe baza unei documentaţii de amenajare zonă verde, întocmit de către un peisagist sau arhitect.
Principii de urmărit:
- păstrarea naturaleţii plantaţiilor existente şi evitarea intervenţiilor „redactate”
- se permite plantarea doar a soiurilor autohtone
Secţiunea 5. Condiţii de avizare
art. 13. Lucrări cu obligativitatea obţinerii autorizaţiei de construire:
- construcţii de clădiri noi, extinderi de clădiri existente
- lucrări de reparaţii la faţade şi învelitori;
- amplasarea de firme si reclame, bennere sau luminoase
- demolare clădiri
- amenajarea spaţiilor publice
- amplasare de mobilier urban, obiecte supraterane ale reţelelor edilitare (stâlpi pentru iluminat, cutii
pentru echipamente, etc.)

Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean – REGULAMENT

16 / 19

MIERCUREA CIUC, p-ţa Majláth G. Károly, nr. 6, et. III | Nr. RC: J19/322/2002 | CUI: RO 14925082 | tel/fax: +40 266 311169 | web: www.vallum.ro | email: office@vallum.ro
RO66 INGB 0000 9999 0137 8481 – ING Office Miercurea Ciuc Florilor | RO20 RNCB 0159 0154 1920 0001 – BCR Agenţia M-Ciuc | RO28 TREZ 3515 069X XX00 0638 – Trezoreria M-Ciuc

UTRm 5 UNITĂŢI AGRICOLE / DE MICĂ INDUSTRIE
Secţiunea 1. Delimitarea zonei la care se referă regulamentul de faţă
Zona de referinţă care stă la baza delimitării prezentei UTR este alcătuită din teritoriul ocupat de
unităţile agricole existente din intravilanul satului, UTRm 4.
Specificul zonei:
- clădiri agrozootehnice din epoca socialistă, cu volume ieşite din scara locului
- activităţi agricole şi industriale (gater) specifice satelor
Secţiunea 2. Utilizare funcţională
art. 1. Utilizări admise:
- Funcţiuni agricole:
- construcţii zootehnice cu respectarea distanţelor de protecţie
- staţie de cercetare agricolă
- depozitarea produselor agricole
- drumuri de exploatare agricolă
- anexe destinate personalului, altele decât locuinţe
- Funcţiuni industriale:
- hală de producţie, prelucrare sau asamblare
- sediu administrativ, spaţii şi anexe pentru persoanal, altele decât locuinţe
art. 2. Utilizări interzise:
Orice activitate poluantă.
Construcţii noi cu destinaţii comerciale sau turistice care nu se încadrează ca volumetrie şi forme
arhitecturale în cadrul construit din zonă.
Construcţii de garaje pentru maşini de mari dimensiuni (autocamioane, autobuze).
Staţii de benzină.
Construcţii provizorii de orice natură – inclusiv chioşcuri.
Depozite en-gros.
Panouri publicitare de dimensiuni mari.
Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la art.1.
Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe
parcelele adiacente.
Secţiunea 3. Condiţii de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor
art. 3. Caracteristicile parcelelor: suprafeţe, forme, dimensiuni
Operaţiunile de parcelare, reparcelare se vor realiza pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale, prin care
se va studia întreaga unitate agricolă şi relaţia acesteia cu satul.
Indicii de ocupare a terenului (POT, CUT) vor fi stabilite prin PUG, cu respectarea valorilor existente.
art. 4. Amplasarea clădirilor faţă de aliniament
Aliniamentul prin definiţie este linia dintre saţiul public şi privat.
Clădirile nou propuse se vor retrage de la aliniamente respectând următoarele priorităţi:
- distanţa de siguranţă sanitară sau din punct de vedere al securităţii la incendiu
art. 5. Alinierea laterală
Alinierea laterală se referă la relaţia clădirii cu limitele laterale ale parcelei.
- ½ din înălţimea peretelui către vecinătăţi, dar minim 5 m
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art. 6. Înălţimea maximă admisă a clădirilor
Regimul de înălţime maxim admis pentru construcţiile din unităţile agricole este de un nivel suprateran.
În volumul clădirilor se admite crearea unor niveluri intermediare, fără depăşirea volumetriei originale.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişă, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 5 m.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului, în punctul cel mai înalt, nu va
depăşi 9 m.
La clădirile tradiţionale cu valoare arhitecturală mansardarea se va executa în spatiul existent al
podului, fără modificarea volumetriei acesteia.
art. 7. Aspectul exterior
Arhitectura clădirilor va exprima funcţiunea, fiind inspirată de soluţiile tradiţionale perfecţionate în
decursul timpului. Se recomandă volumetrii simple, cu planimetrie rectangulară şi acoperiş în două ape.
Este interzisă construirea de lucarne cu forme agresive. În caz de nevoie se vor folosi ferestre de
mansardă (ferestre montate în planul învelitorii).
Plastică arhitecturală a faţadelor:
- faţadele şi învelitoarea vor fi tratate diferenţiat. Este interzisă placarea ambelor suprafeţe cu materiale
identice ca factură sau culoare;
- pe faţadele către stradă se interzice executarea de suprafeţe vitrate de mari dimensiuni
art. 8. Materiale permise
Se interzice folosirea culorilor stridente, care prin intensitatea culorii şi suprafeţele mari datorită
clădirilor de dimensiuni mari ar avea impact vizual semnificativ în peisajul satului.
- materiale recomandate pentru faţade: cărămidă aparentă, tencuială albă, lemn
- materiale recomandate pentru învelitoare: ţigle ceramice, şiţă, tablă metalică mată, cu culori reţinute
(verde, gri închis, maro)
- materiale recomandate pentru tâmplării: lemn, metal
art. 9. Utilizări de materiale interzise
- utilizarea impropie a materialelor
- executarea pe faţade a placajelor ceramice, a placajelor de piatră, a suprafeţelor metalice, a
decoratiilor cu oglinzi
- utilizarea culorilor stridente la vopsirea faţadelor.
art. 10. Echipare edilitară
Toate branşamentele se vor executa îngropat.
Odată cu executarea unor lucrări de reparaţii la faţadă, prin grija beneficiarului şi a proiectantului se va
elibera faţada de cablurile parazitare.
Se interzice montarea pe faţadele principale a antenelor TV şi a aparatelor de climatizare.
Firmele luminoase şi reclamele se vor rezuma strict la profilul unităţii în cauză.
Este interzisă afişarea de banner-e.

Secţiunea 4. Spaţii neconstruite
art. 11. Infrastructură, amenajări
Amenajările infrastructurii se vor rezema la strictul necesar, având în vedere următoarele principii:
- realizarea de suprafeţe carosabile permeabile la apă, pentru evitarea perturbării circuitului natural al
apei
- aplicarea unor soluţii locale pentru amenajarea suprafeţelor pavate, şi evitarea soluţiilor de tip
orăşenesc
Împrejmuirile se recomandă a fi realizate din materiale naturale, minimal, adecvat ţelului. Se
încurajează utilizarea soluţiilor tradiţionale:
- stâlpi de lemn, scânduri sau bârne orizontale, din lemn netratat, sau tratat în mod tradiţional (nu
lazurat)
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- stâlpi de lemn/oţel, grinzi de lemn, scânduri din lemn netratate
Pentru protecţie sporită se recomandă soluţii care nu au impact vizual semnificativ, cum ar fi stâlpi de
lemn, plasă din sârmă zincată.
Art. 12. Vegetaţie
Zonele neconstruite şi neocupate cu amenajări exterioare vor fi păstrate cu cât mai multă vegetaţie
naturală. Se recomandă plantarea unor arbori la periferia unităţilor agricole şi în spaţiile dintre clădiri
unde este posibil pentru:
- înscrierea acestor unităţi în imaginea generală a satului
- diminuarea impactului vizual al clădirilor ieşite din scara satului
- îmbunătăţirea microclimatului
Secţiunea 5. Condiţii de avizare
art. 13. Lucrări cu obligativitatea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare:
- construcţii de clădiri noi, extinderi de clădiri existente, construire gard de împrejmuire
- lucrări de reparaţii la faţade şi învelitori;
- revopsirea faţadei;
- amplasarea de firme si reclame, banner-e sau luminoase;
- demolare clădiri;
- amplasare de mobilier urban, obiecte supraterane ale reţelelor edilitare (stâlpi pentru iluminat, cutii
pentru echipamente, etc.)

arh. KORODI Szabolcs

arh. GERGELY Attila

20.02.2013.
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