
ANEXA 1

LA REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM
P.U.G.   ALESD

LISTA CU CLADIRI CU VALOARE DE PATRIMONIU SAU AMBIENTALA

A. Cladiri inscrise in lista monumentelor istorice cu regulament propriu:

A1. CASTELUL BATTHYANYI  
Se propune elaborarea unui proiect de reabilitare a conacului, inclusiv cu avizul 

comisiei pentru componente artistice 

Permisiuni:
- Lucrări de reabilitare, renovare, întreţinere cu păstrarea materialelor si coloristicii 

originale. Aceste intervenţii vor necesita proiecte de specialitate si obligatoriu avizul 
Min. Culturii si Patrimoniului Naţional.

- In cazul schimbării tâmplăriei, aceasta se va executa din lemn si va respecta forma
si dimensiunile originale.

- Extinderi care sa nu reducă valoarea de patrimoniu a monumentului, executate
numai prin proiecte de specialitate si aprobate conform legii.

Restricţii:
- Demolarea clădirii iniţiale, parţiale sau totale.
- Lucrări de mansardare, crearea de lucarne.
- Crearea de noi goluri 
- In vecinătatea imobilului nu se vor autoriza construcţii care sa pericliteze valoarea

de patrimoniu a clădirii.

Recomandari din studiul istoric:   
Masurile de conservare vizează exclusiv aspectul urban, trebuind impuse restricţii cu

privire la regimul de inaltime, al fondului cromatic al zonei, precum si cu tipologia ocupării
parcelelor învecinate. Nu vor fi admise inserţii care sa nu se alinieze masurilor de mai sus,
decât daca prin prezenta lor acestea, vor aduce un plus de calitate urbanistica a zonei si vor
sublinia si mai mult valoarea arhitecturala a palatului Batthyanyi.

A2. BISERICA ORTODOXA SF. DUMITRU din Tinaud
Biserica este inscrisa in lista monumentelor cu codul 

LMI2010: BH-II-m-B-01218
Denumire: Biserica ortodoxă "Sf. Dumitru. 
Adresa: loc. Tinăud nr 181
Datare: 1659.

Permisiuni:
- Lucrări de renovare, întreţinere cu păstrarea materialelor si coloristicii originale. 

Aceste intervenţii vor necesita proiecte de specialitate si obligatoriu avizul Min. 
Culturii si Patrimoniului Naţional.

- In cazul schimbării tâmplăriei, aceasta se va executa din lemn si va respecta forma
si dimensiunile originale.
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Restricţii:
- Demolarea clădirii iniţiale, parţiale sau totale.
- Crearea de noi goluri 
- In vecinătatea imobilului nu se vor autoriza construcţii care sa pericliteze valoarea

de patrimoniu a clădirii.

A3. BISERICA DIN LEMN „BUNAVESTIRE” din Pestis

Permisiuni:
- Lucrări de renovare, întreţinere cu păstrarea materialelor 

si coloristicii originale. Aceste intervenţii vor necesita 
proiecte de specialitate si obligatoriu avizul Min. Culturii si 
Patrimoniului Naţional.

Restricţii:
- Demolarea clădirii iniţiale, parţiale sau totale.
- Crearea de noi goluri 
- In vecinătatea imobilului nu se vor autoriza construcţii care

sa pericliteze valoarea de patrimoniu a clădirii.

Recomandari din studiul istoric:   
Reglementarile privind protejarea monumentului vizeaza in primul rand delimitarea 

exacta a zonei de protectie a acestuia. In baza legii 422/2001 privind protejarea  
monumentelor istorice se impune o zona de protectie de 200 de metri in mediul rural in jurul  
monumentului. Pentru cazul de fata, tinandu-se cont de aceasta prevedere se impune 
delimitarea acestei zone cel putin pe conturul perimetral al cimitirului. Datorita vecinatatii cu  
zona de lunca, acolo unde fondul construit in ultimii douazeci de ani a generat un fond  
aleatoriu si aparent haotic distribuit in teren, se impun masuri stricte privind restrictionarea  
gabaritelor noilor volume, a fondului cromatic existent, precum si a abordarilor stilistice  
adoptate de proiectantii ce vor inainta documentatii. Zona trebuie sa pastreze cu  
preponderenta functiunea de locuire, fiind admise insertii punctuale ale unor functiuni de  
servicii sau comert cu amanuntul. Activitati industriale sau de orice alta factura in masura sa  
degradeze urbanistic zona sunt interzise.

A4. POIANA FLORILOR – CASTELUL ZICHY  

Cod LMI2010: BH-II-m-B-01095 
Denumire: Castel de vânătoare, azi schitul 
"Sf.Ilie" 
Adresa: oraş ALEŞD Poiana Florilor
Datare:  1894

Biserica de lemn. –se propune 
elaborarea unui proiect de reabilitare a bisericii, fiind vizata in mod special invelitoarea

Castelul Zichy. – elaborarea si autorizarea oricarui proiect de interventii la castel numai 
in baza avizului comisiei monumentelor istorice.

Permisiuni:
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- Lucrări de renovare si întreţinere cu păstrarea materialelor si coloristicii originale. 
Aceste intervenţii vor necesita proiecte de specialitate si obligatoriu avizul Min. 
Culturii si Patrimoniului Naţional.

Restricţii:
- Demolarea clădirii iniţiale, parţiale sau totale.
- Extinderi, supraetajari, mansardari, lucarne. 
- Crearea de noi goluri 
- In vecinătatea imobilului nu se vor autoriza construcţii care sa pericliteze valoarea

de patrimoniu a clădirii.

Recomandari din studiul istoric:
Recomandarile privind valorificarea imobilului vizeaza deci in primul rand elaborarea

unei documentatii de istoria artei, iar ulterior intocmirea unui proiect de restaurare autentic,
care ulterior, intr-un posibil santier sa readuca resedinta la adevarata sa valoare artistica si
arhitecturala. Chiar daca nu s-a intamplat inca, interdictia de a construi in raza vizuala a
castelului trebuie mentinuta sau impusa daca ea nu exista deja. Astfel, imaginea cladirii va
ramane nealterata in mijlocul poienitei in care este amplasat.

Referitor la Biserica din lemn, se impune intocmirea unui studi de istoria artei, si
intocmirea unui proiect de restaurare a lacasului, aceasta chiar si daca acest proiect ar viza
doar lucrari de restaurare a volumetriei bisericii.
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B.  Clădiri cu valoare ambientala propuse spre clasare cu regulament propriu:

B1. MOARA WEINBERG  

Permisiuni:
- Lucrări de reabilitare, reconversie funcţionala, 

renovare, întreţinere cu păstrarea materialelor si 
coloristicii originale. Aceste intervenţii vor necesita 
proiecte de specialitate si obligatoriu avizul Ministerul 
Culturii si Patrimoniului Naţional.

- In cazul schimbării tâmplăriei, aceasta se va executa
din lemn si va respecta forma si dimensiunile
originale.

- Extinderi care sa nu reducă valoarea de patrimoniu a monumentului, executate
numai prin proiecte de specialitate si aprobate conform legii.

Restricţii:
- Demolarea clădirii iniţiale, parţiale sau totale.
- Lucrări de mansardare, crearea de lucarne.
- Crearea de noi goluri 
- In vecinătatea imobilului nu se vor autoriza construcţii care sa pericliteze valoarea

de patrimoniu a clădirii.

Recomandari din studiul istoric:
Amplasamentul ei favorizează demararea unui proiect de reconversie funcţionala, cu

atât mai mult cu cat in prezent, zona este dominata covârşitor de funcţiunea de locuire. Prin
urmare, funcţiuni comerciale, de servicii sau chiar locuire pot fi adaptate in incinta. De
asemenea se impune instituirea unei zone de protecţie, astfel incat imobilul sa fie ferit de
inserţii agresive si neadecvate, in mod special din punct de vedere al regimului de inaltime si
al gabaritului propus.

B2. ADMINISTRATIA FINANCIARA  

Se propune clasarea clădirii ca si monument de arhitectura 
si instaurarea zonei de protecţie a monumentului.
Regulament de urbanism propriu:
Permisiuni:

- Lucrări de reabilitare, renovare, întreţinere cu 
păstrarea materialelor si coloristicii originale. Aceste 
intervenţii vor necesita proiecte de specialitate si 
obligatoriu avizul Ministerul Culturii si Patrimoniului 
Naţional.
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- In cazul schimbării tâmplăriei, aceasta se va executa din lemn si va respecta forma
si dimensiunile originale.

- Extinderi care sa nu reducă valoarea de patrimoniu a monumentului, executate
numai prin proiecte de specialitate si aprobate conform legii.

Restricţii:
- Demolarea clădirii iniţiale, parţiale sau totale.
- Lucrări de mansardare, crearea de lucarne.
- Crearea de noi goluri sau modificarea acestora
- In vecinătatea imobilului nu se vor autoriza construcţii care sa pericliteze valoarea

de patrimoniu a clădirii.

B3. FANTANA DIN FATA PRIMARIEI  

Construita la inceputul sec. XX, fantana arteziana face parte din 
patrimoniul cultural al Alesdului.
Regulament de urbanism propriu:
Permisiuni:

- Lucrări de renovare, întreţinere cu păstrarea 
materialelor si coloristicii originale. Aceste intervenţii vor necesita proiecte de 
specialitate si obligatoriu avizul Ministerul Culturii si Patrimoniului Naţional.

- Lucrari de amnenajare peisagera care sa puna in valoare fantana.
Restricţii:

- Demolarea parţiala sau totala a fantanii.
- Modificarea aspectului original.
- In vecinătatea fantanii nu se vor autoriza construcţii care sa pericliteze valoarea de

patrimoniu a acesteia

B4. CLADIREA RESTAURANTULUI  

Se propune elaborarea unui proiect de reabilitare a cladirii 
restaurantului, inclusiv in ceea ce priveste componentele artistice, 
aici fiind vizate in mod special vitraliile disparute

Se propune clasarea clădirii ca si monument de arhitectura si 
instaurarea zonei de protecţie a monumentului.

Regulament de urbanism propriu:
Permisiuni:

- Lucrări de reabilitare, renovare, întreţinere cu păstrarea materialelor si coloristicii 
originale. Aceste intervenţii vor necesita proiecte de specialitate si obligatoriu avizul 
Ministerul Culturii si Patrimoniului Naţional.

- In cazul schimbării tâmplăriei, aceasta se va executa din lemn si va respecta forma
si dimensiunile originale.

Restricţii:
- Demolarea clădirii iniţiale, parţiale sau totale.
- Lucrări de mansardare, crearea de lucarne.
- Crearea de noi goluri sau modificarea acestora.
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- In vecinătatea imobilului nu se vor autoriza construcţii care sa pericliteze valoarea
de patrimoniu a clădirii.

B5. CLADIREA JUDECATORIEI (PIATA UNIRII NR. 5)

Se propune clasarea clădirii ca si monument de arhitectura 
si instaurarea zonei de protecţie a monumentului.

Regulament de urbanism propriu:
Permisiuni:

- Lucrări de reabilitare, renovare, întreţinere cu păstrarea materialelor si coloristicii 
originale. Aceste intervenţii vor necesita proiecte de specialitate si obligatoriu avizul 
Ministerul Culturii si Patrimoniului Naţional.

- In cazul schimbării tâmplăriei, aceasta se va executa din lemn si va respecta forma
si dimensiunile originale.

- Extinderi care sa nu reducă valoarea de patrimoniu a monumentului, executate
numai prin proiecte de specialitate si aprobate conform legii.

Restricţii:
- Demolarea clădirii iniţiale, parţiale sau totale.
- Lucrări de mansardare, crearea de lucarne.
- Crearea de noi goluri sau modificarea acestora.
- In vecinătatea imobilului nu se vor autoriza construcţii care sa pericliteze valoarea

de patrimoniu a clădirii.

B6. IMOBIL DE PE STR. 1 DECEMBRIE NR 33

Se propune clasarea clădirii ca si monument de arhitectura si 
instaurarea zonei de protecţie a monumentului.

Regulament de urbanism propriu:
Permisiuni:

- Lucrări de reabilitare, renovare, întreţinere cu păstrarea materialelor si coloristicii 
originale. Aceste intervenţii vor necesita proiecte de specialitate si obligatoriu avizul 
Ministerul Culturii si Patrimoniului Naţional.

- In cazul schimbării tâmplăriei, aceasta se va executa din lemn si va respecta forma
si dimensiunile originale.

- Extinderi care sa nu reducă valoarea de patrimoniu a monumentului, executate
numai prin proiecte de specialitate si aprobate conform legii.

Restricţii:
- Demolarea clădirii iniţiale, parţiale sau totale.
- Lucrări de mansardare, crearea de lucarne.
- Crearea de noi goluri sau modificarea acestora.
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- In vecinătatea imobilului nu se vor autoriza construcţii care sa pericliteze valoarea
de patrimoniu a clădirii.

B7. IMOBIL DE PE STR. 1 DECEMBRIE NR 6

Se propune clasarea clădirii ca si monument de arhitectura 
si instaurarea zonei de protecţie a monumentului.

Regulament de urbanism propriu:
Permisiuni:

- Lucrări de reabilitare, renovare, întreţinere cu păstrarea 
materialelor si coloristicii originale. Aceste intervenţii vor necesita proiecte de 
specialitate si obligatoriu avizul Ministerul Culturii si Patrimoniului Naţional.

- In cazul schimbării tâmplăriei, aceasta se va executa din lemn si va respecta forma
si dimensiunile originale.

- Extinderi care sa nu reducă valoarea de patrimoniu a monumentului, executate
numai prin proiecte de specialitate si aprobate conform legii.

Restricţii:
- Demolarea clădirii iniţiale, parţiale sau totale.
- Lucrări de mansardare, crearea de lucarne.
- Crearea de noi goluri sau modificarea acestora.
- In vecinătatea imobilului nu se vor autoriza construcţii care sa pericliteze valoarea

de patrimoniu a clădirii.

B8. IMOBIL DE PE STR. 1 DECEMBRIE  NR 9

Se propune clasarea clădirii ca si monument de arhitectura si 
instaurarea zonei de protecţie a monumentului.

Regulament de urbanism propriu:
Permisiuni:

- Lucrări de reabilitare, renovare, întreţinere cu păstrarea materialelor si coloristicii 
originale. Aceste intervenţii vor necesita proiecte de specialitate si obligatoriu avizul 
Ministerul Culturii si Patrimoniului Naţional.

- In cazul schimbării tâmplăriei, aceasta se va executa din lemn si va respecta forma
si dimensiunile originale.

- Extinderi care sa nu reducă valoarea de patrimoniu a monumentului, executate
numai prin proiecte de specialitate si aprobate conform legii.

Restricţii:
- Demolarea clădirii iniţiale, parţiale sau totale.
- Lucrări de mansardare, crearea de lucarne.
- Crearea de noi goluri sau modificarea acestora.
- In vecinătatea imobilului nu se vor autoriza construcţii care sa pericliteze valoarea

de patrimoniu a clădirii.
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B9. ANSAMBLUL BISERICII REFORMATE  

Se propune clasarea bisericii si a casei parohiale ca ansamblu arhitectural si ca 
obiecte de arhitectura individuale. Elaborarea unui proiect de reabilitare a casei parohiale. 
Instituirea zonei de protecţie a ansamblului, si emiterea autorizaţiilor pentru obiectivele din 
zona de protecţie numai cu avizul comisiei Monumentelor Istorice

Permisiuni:
- Lucrări de renovare, întreţinere cu păstrarea materialelor si coloristicii originale. 

Aceste intervenţii vor necesita proiecte de specialitate si obligatoriu avizul 
Ministerului Culturii si Patrimoniului Naţional.

- In cazul schimbării tâmplăriei, aceasta se va executa din lemn si va respecta forma
si dimensiunile originale.

Restricţii:
- Demolarea clădirii iniţiale, parţiale sau totale.
- Crearea de noi goluri 
- In vecinătatea imobilului nu se vor autoriza construcţii care sa pericliteze valoarea

de patrimoniu a clădirii.

Recomandari din studiul istoric:   
Amplasat intr-un spaţiu deschis, protejat „natural”, ansamblul bisericii reformate se  

recomanda a fi înscris in Lista monumentelor istorice, dar in acelaşi timp masurile de protecţie  
recomandate vizează o protecţie la nivel urban. Din fericire, contextul urban existent, cele  
doua străzi adiacente precum si frontul lateral al casei de cultura, protejează apriori  
ansamblul. Se impun totuşi unele prevederi legate de paleta cromatica a zonei, care, cu  
excepţia sediului Administraţiei Financiare, nu trebuie sa epateze spre o tendinţa stridenta si  
agresiva.

B10. CASA DE CULTURA  

Permisiuni:
- Lucrări de reabilitare, renovare, întreţinere cu păstrarea 

materialelor si coloristicii originale. Aceste intervenţii vor 
necesita proiecte de specialitate si obligatoriu avizul 
Ministerul Culturii si Patrimoniului Naţional.

- In cazul schimbării tâmplăriei, aceasta se va executa din
lemn si va respecta forma si dimensiunile originale.

- Extinderi care sa nu reducă valoarea de patrimoniu a monumentului, executate
numai prin proiecte de specialitate si aprobate conform legii.

Restricţii:
- Demolarea clădirii iniţiale, parţiale sau totale.
- Lucrări de mansardare, supraetajare.
- Crearea de noi goluri sau modificarea acestora
- In vecinătatea imobilului nu se vor autoriza construcţii care sa pericliteze valoarea

de patrimoniu a clădirii.
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Recomandari din studiul istoric:   
Deşi nu este o clădire spectaculoasa din punct de vedere al bagajului ornamental, se  
recomanda totuşi un studiu de istoria artei, dar mai ales întocmirea unui proiect de reabilitare  
si demararea şantierului aferent care sa readucă imobilul in atenţia publicului. Aceste masuri  
trebuiesc completate de un studiu de funcţiuni care sa recomande o eventuala reconversie  
funcţionala, in măsura sa readucă clădirea in atenţia cetăţenilor oraşului.
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C.   Clădiri cu valoare ambientala cu regulament propriu:  

C1. IMOBIL STR. BOBALNA NR 2  (CLADIREA POSTEI)

Regulament de urbanism propriu:
Permisiuni:

- Lucrări de reabilitare, renovare, întreţinere cu 
păstrarea materialelor si coloristicii originale. 
Aceste intervenţii vor necesita proiecte de 
specialitate si obligatoriu avizul Ministerul Culturii 
si Patrimoniului Naţional.

- In cazul schimbării tâmplăriei, aceasta se va executa din lemn si va respecta forma
si dimensiunile originale.

- Extinderi care sa nu reducă valoarea de patrimoniu a monumentului, executate
numai prin proiecte de specialitate si aprobate conform legii.

Restricţii:
- Demolarea clădirii iniţiale, parţiale sau totale.
- Lucrări de mansardare, supraetajare, crearea de lucarne.
- Crearea de noi goluri sau modificarea acestora.
- In vecinătatea imobilului nu se vor autoriza construcţii care sa pericliteze valoarea

de patrimoniu a clădirii.

C2. IMOBIL STR. BOBALNA NR. 3 (PRIMARIA DIN ALESD)  

Regulament de urbanism propriu:
Permisiuni:

- Lucrări de reabilitare, renovare, întreţinere cu păstrarea 
materialelor si coloristicii originale. Aceste intervenţii vor 
necesita proiecte de specialitate si obligatoriu avizul Ministerul 
Culturii si Patrimoniului Naţional.

- In cazul schimbării tâmplăriei, aceasta se va executa din lemn
si va respecta forma si dimensiunile originale.

- Extinderi care sa nu reducă valoarea de patrimoniu a
monumentului, executate numai prin proiecte de specialitate si
aprobate conform legii.

Restricţii:
- Demolarea clădirii iniţiale, parţiale sau totale.
- Lucrări de mansardare, crearea de lucarne.
- Crearea de noi goluri sau modificarea acestora.
- In vecinătatea imobilului nu se vor autoriza construcţii care sa pericliteze valoarea

de patrimoniu a clădirii.
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