
  

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT 
LOCAL DE URBANISM AL ORASULUILOCAL DE URBANISM AL ORASULUILOCAL DE URBANISM AL ORASULUILOCAL DE URBANISM AL ORASULUI

ABRUDABRUDABRUDABRUD

S.C. BIROU DE PROIECTARE FLESCHIN S.R.L.



  

SCOPUL SCOPUL SCOPUL SCOPUL 
actualizarii PUG ABRUDactualizarii PUG ABRUDactualizarii PUG ABRUDactualizarii PUG ABRUD

        Stabilrea obiectivelor, actiunilor si masurilor de dezvoltare ale localitatii pentru Stabilrea obiectivelor, actiunilor si masurilor de dezvoltare ale localitatii pentru Stabilrea obiectivelor, actiunilor si masurilor de dezvoltare ale localitatii pentru Stabilrea obiectivelor, actiunilor si masurilor de dezvoltare ale localitatii pentru 10 ani10 ani10 ani10 ani

        Planul Urbanistic General al orasului Abrud va prevedea aplicarea masurilor necesare penPlanul Urbanistic General al orasului Abrud va prevedea aplicarea masurilor necesare penPlanul Urbanistic General al orasului Abrud va prevedea aplicarea masurilor necesare penPlanul Urbanistic General al orasului Abrud va prevedea aplicarea masurilor necesare pen----

tru a se obtinetru a se obtinetru a se obtinetru a se obtine    prosperitatea economica si dezvoltarea durabila a orasuluiprosperitatea economica si dezvoltarea durabila a orasuluiprosperitatea economica si dezvoltarea durabila a orasuluiprosperitatea economica si dezvoltarea durabila a orasului,,,, prin stimu prin stimu prin stimu prin stimu----
larea dezvoltarii economice si a valorificarii resurselor existente.larea dezvoltarii economice si a valorificarii resurselor existente.larea dezvoltarii economice si a valorificarii resurselor existente.larea dezvoltarii economice si a valorificarii resurselor existente.

- optimizarea relatiilor localitatii cu teritoriile adiacente si cu tendintele de dezvoltare ale regiunii

- stabilirea directiilor, prioritatilor si reglementarilor de amenajare a teritoriului si dezvoltarea urb-

anistica  

-utilizarea rationala si echilibrata a terenurilor necesare functiunilor urbanistice

-delimitarea zonelor cu riscuri naturale

-evidentierea fondului construit valoros si a modului de valorificare al acestuia in folosul localitatii

-fundamentarea realizarii unor investitii de utilitate publica

-corelarea intereselor colective cu cele individuale in amenajarea teritoriului

-cresterea calitatii vietii



  

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:

➲ Studiul topografic

➲ Studiul geotehnic si hartile de hazard

➲ Studiul de mediu si peisaj

➲ Studiul economic

➲ Cercetarea sociologica

➲ Studiul istoric general

➲ Studiul privind circulatia



  

➲ Studiul topografic – prima digitizare PUG ABRUD

● Planuri Cadastrale realizate dupa zborurile fotogrametrice din anul 1970 si baza de date puse   

la dispozitie de OCPI Alba din care s-au preluat limitele de proprietate si clasificarea pe cate-

gorii de folosinta.

● Plansa (format dwg )cu limitele Unitatilor Amenajistice, pusa la dispozitie de Primaria   Orasului 

Abrud.

● Ortofotoplanurile din 2005, de pe care s-au digitizat in scopul completarii informatiilor : cursuri 

ale apelor, constructii, drumuri, paduri,limite de proprietate. 

● Plansa (format dwg) cu Limita Unitatii Administrativ Teritoriale, pusa la dispozitie de OCPI Alba....

● Parcela si liniile de cale ferata Turda – Abrud au fost puse la dispozitie de  S.A.A.F.  S.A.

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:



  

                Intravilan existentIntravilan existentIntravilan existentIntravilan existent

    798.61 ha    798.61 ha    798.61 ha    798.61 ha

Intravilan propus Intravilan propus Intravilan propus Intravilan propus 

    716.25 ha    716.25 ha    716.25 ha    716.25 ha



  

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:

➲ Studiul geotehnic si hartile de hazard

● Reflecta conditiile generale geotehnice de pe teritoriul orasului

● Localizeaza zonele cu riscuri naturale - ALUNECARI DE TEREN

     -stabilizarea terenului prin plantatii-

● Defineste o arie aproximativa de – INUNDABILITATE

 

            -intocmirea unui studiu de inundabilitate-



  

➲ Studiul de mediu si peisaj

✔ Calitatea aerului                   

✔ Calitatea apelor 

✔ Solul

✔ Gestiunea deseurilor

✔ Zgomotul ambiental

✔ Biodiversitate.Peisaj

✔ Radioactivitate

✔ Eficienta energetica. Schimbari climatice

✔ Expunerea la riscuri

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:



  

➲ Studiul de mediu si peisaj

✔ Calitatea aerului                 

✔ Calitatea apelor 

✔ Solul

✔ Gestiunea deseurilor

✔ Zgomotul ambiental

✔ Biodiversitate.Peisaj

✔ Radioactivitate

✔ Eficienta energetica. Schimbari climatice

✔ Expunerea la riscuri

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:

I.  Exista o imbunatatire a calitatii 

aerului datorata diminuarii 

activitatilor industriale

II.  Pozitia geografica ( in 

depresiune) favorizeaza 

cumularea noxelor

III. Principalele surse de poluare :    

 > arderea lemnelor

 > zootehnia

 > agricultura

 > deseurile

•  > fostele exploatari miniere

•     > depozitele de steril               
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PLANTATII NOI

MONITORIZARE

ZONE DE PROTECTIE

DISTANTE MINIME OBLIGATORII



  

➲ Studiul de mediu si peisaj

✔ Calitatea aerului                 

✔ Calitatea apelor 

✔ Solul

✔ Gestiunea deseurilor

✔ Zgomotul ambiental

✔ Biodiversitate.Peisaj

✔ Radioactivitate

✔ Eficienta energetica. Schimbari climatice

✔ Expunerea la riscuri

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:

I.  Ape resurse- acc. Buninginiea ,   

izv. Vulcan

II. Ape poluate – Abrud, Corna, 

Selistea,unele izvoare si fantani

III. Principalele surse de poluare :        

 > apele care se scurg din fostele 

exploatari industriale

 > tipul de mineralizatie  al  zonei

 >evacuarile necontrolate de ape 

menajere

 > deseurile animaliere

•  > apele industriale

               

EPURARE

MONITORIZARE

EXTINDERE / INNOIRE RETEA 

APA SI CANALIZARE

APA POTABILA CONTINUA

STRATEGII DE GOSPODARIRE A 

APELOR DIN ACTIV. MINIERE
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➲ Studiul de mediu si peisaj

✔ Calitatea aerului                 

✔ Calitatea apelor 

✔ Solul

✔ Gestiunea deseurilor

✔ Zgomotul ambiental

✔ Biodiversitate.Peisaj

✔ Radioactivitate

✔ Eficienta energetica. Schimbari climatice

✔ Expunerea la riscuri

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:

I.  SIT CONTAMINAT-fosta rampa 

de gunoi, iazurile de decantare

II. Principalele surse de poluare :    

                > eroziunile

                > contaminarea

                > alunecari de teren

                > inundatii

•                 > taierea excesiva a 

copacilor

•             

               

IMPADURIRE, INIERBARE

ECOLOGIZARE

MASURI PREVENTIVE
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➲ Studiul de mediu si peisaj

✔ Calitatea aerului                 

✔ Calitatea apelor 

✔ Solul

✔ Gestiunea deseurilor

✔ Zgomotul ambiental

✔ Biodiversitate.Peisaj

✔ Radioactivitate

✔ Eficienta energetica. Schimbari climatice

✔ Expunerea la riscuri

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:

GESTIONARE

ECOLOGIZARE

SELECTIONARE

EDUCARE
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Cresterea nivelului de trai

Cresterea volumului de deseuri

            

               

Depozitarea pe teren descoperit 

POLUARE  APA/AER/SOL

          

               

Volumul deseurilor = indicator de 

eficienta a utilizarii resurselor



  

➲ Studiul de mediu si peisaj

✔ Calitatea aerului                 

✔ Calitatea apelor 

✔ Solul

✔ Gestiunea deseurilor

✔ Zgomotul ambiental

✔ Biodiversitate.Peisaj

✔ Radioactivitate

✔ Eficienta energetica. Schimbari climatice

✔ Expunerea la riscuri

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:

Principalele surse de poluare :    

   > traficul rutier

   > unitati industriale de mica 

productie 

   

            

               

OPTIMIZAREA TRANSPORTURILOR

PERDELE DE PROTECTIE

FONOIZOLAREA LOCUINTELOR
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➲ Studiul de mediu si peisaj

✔ Calitatea aerului                 

✔ Calitatea apelor 

✔ Solul

✔ Gestiunea deseurilor

✔ Zgomotul ambiental

✔ Biodiversitate.Peisaj

✔ Radioactivitate

✔ Eficienta energetica. Schimbari climatice

✔ Expunerea la riscuri

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:

ABRUD- zona cu un impact 

foarte mare al factorului 

antropic 

I. Lipsesc ecosistemele naturale 

deschise

II. Exploatarea excesiva  a lemnului

III. Putine spatii verzi amenajate 

IV. Depozitarea deseurilor in spatii 

neamenajate ( chiar si langa 

cursul apelor)

               

IMPADURIRI, INIERBAREA 

TERENURILOR VIRANE

MAI MULTE SPATII VERZI AMENA-

JATE (PROMENADA,SPORT,PICNIC)

EXPLOATATREA CONTROLATA A 

PADURILOR
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➲ Studiul de mediu si peisaj

✔ Calitatea aerului                 

✔ Calitatea apelor 

✔ Solul

✔ Gestiunea deseurilor

✔ Zgomotul ambiental

✔ Biodiversitate.Peisaj

✔ Radioactivitate

✔ Eficienta energetica. Schimbari climatice

✔ Expunerea la riscuri

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:

Din analiza rezultatelor monitorizării 

efectuate de Agenţia pentru Protecıia 

Mediului Alba, în judetul Alba, 

radioactivitatea factorilor de mediu 

studiaţi se situează constant în 

limitele fondului natural de radiaţii, 

neexistând evenimente de 

contaminare radioactivă a mediului.
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➲ Studiul de mediu si peisaj

✔ Calitatea aerului                 

✔ Calitatea apelor 

✔ Solul

✔ Gestiunea deseurilor

✔ Zgomotul ambiental

✔ Biodiversitate.Peisaj

✔ Radioactivitate

✔ Eficienta energetica. Schimbari climatice

✔ Expunerea la riscuri

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:

Improvizatii periculoase pt 

evacuarea fumului

Incalzirea cu sobe a locuintelor 

colective

Spatiu urban ocupat de depozite 

de lemn 
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TERMOIZOLAREA LOCUINTELOR

COSURI DE FUM COLECTOARE

REZOLVAREA ARHITECTURAL- 

URBANISTICA A DEPOZITELOR 

PENTRU LEMNE

SURSE REGENERABILE



  

✔ Eficienta energetica.

CENTRALE DE CARTIER PARASITE

 Improvizatii periculoase pt 

evacuarea fumului

Incalzirea cu sobe a locuintelor 

colective

Spatiu urban ocupat de depozite 

de lemn 
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TERMOIZOLAREA LOCUINTELOR

COSURI DE FUM COLECTOARE

REZOVAREA ARHITECTURALA A 

DEPOZITELOR PENTRU LEMNE

SURSE REGENERABILE



  

✔ Eficienta energetica. Schimbari climatice

CENTRALE DE CARTIER PARASITE

 Improvizatii periculoase pt 

evacuarea fumului

Incalzirea cu sobe a locuintelor 

colective

Spatiu urban ocupat de depozite 

de lemn 
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TERMOIZOLAREA LOCUINTELOR

COSURI DE FUM COLECTOARE

REZOVAREA ARHITECTURALA A 

DEPOZITELOR PENTRU LEMNE

SURSE REGENERABILE

Pentru ROMANIA, prioritară este eficienta energet-

ică, tinând seama că suntem cea mai energofaga 

tară din UE, având pierderi energetice foarte mari. 

La nivelul judetului Alba, există proiecte pentru 

promovarea energiilor regenerabile din care, abord-

abile de catre orasul Abrud, sunt:

- Programul CASA VERDE;

- Izolarea termica a blocurilor;

- Gospodarirea padurii în vederea conservarii stocur-

ilor de carbon existente în masa lemnoasa vie, prin 

controlul defrisarilor, protejarea padurilor în rezerve, 

schimbari în regimul de recoltare, prevenirea in-

cendiilor și controlul folosirii pesticidelor;

-Plantarea pomilor în zonele urbane.



  

➲ Studiul de mediu si peisaj

✔ Calitatea aerului                 

✔ Calitatea apelor 

✔ Solul

✔ Gestiunea deseurilor

✔ Zgomotul ambiental

✔ Biodiversitate.Peisaj

✔ Radioactivitate

✔ Eficienta energetica. Schimbari climatice

✔ Expunerea la riscuri

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:

I. ALUNECARI DE TEREN. Cauze:

precipitaţiile punctuale, abundente

structura geologică a terenurilor;

 lipsa lucrărilor specifice de 

eliminare a excesului de umiditate;

diminuarea fondului forestier în 

anumite zone

II.  INUNDATII

III. INGHETURI

IV. RISCURI TEHNOLOGICE
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REGULARIZAREA SI DECOL- 

MATAREA albiilor raurilor si 

torentilor

ZIDURI DE SPRIJIN , DIGURI

FIXAREA PAMANTULUI PRIN 

PLANTATII

ELABORARE PLANURI DE 

URGENTA EXTERNA



  

➲ Studiul economic

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:
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➲ Studiul economic

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:

Posibilitatile de dezvoltare a afacerilor si de valorificare a potentialului economic ale orasu-

lui Abrud sunt urmatoarele: 

1. Dezvoltarea industriei 

2. Fond de vanatoare, cresterea animalelor, colectare si procesare produse agricole.

3. Dezvoltarea silviculturii, exploatarea forestiera

4.Dezvoltarea zootehniei >>> industria alimentara si textila. 

5. Dezvoltarea apiculturii 

6.  Infiintarea unor centre de colectare si prelucrare a laptelui, plante medicinale, ciuperci 
etc.
7. Cursuri pt dezvoltarea spiritului antreprenorial astfel incat cetatenii sa prinda curaj sa isi 
dezvolte afaceri mici, de familie.
8. Repunerea in functiune a liniei „Mocanita” (desfiintata in 1995), singura cale ferata care 
lega orasul Abrud de orasul Turda. 
9. Dezvoltarea agroturismului  si turismului montan  >>>ateliere de mestesuguri tradi-

tionale, comertul cu acest tip de produse, infiintarea unor agentii de turism in zona etc.  



  

➲ Studiul economic

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:

AGRICULTURA SI TURISMUL se pot dez-

volta in conditiile unor investitii majore in 

tehnologie, infrastructura de transport si 

infrastructura specifica turismului, mai 

ales in conditiile in care Abrudul are deja 

o concurenta puternica in zona din partea 

statiunilor turistice existente, investitii 

care cer un aport important de capital, 

lucru care nu este in acest moment posib-

il fara investitii majore in zona care sa an-

treneze la randul lor alte investitii.

In acest sens,  revitalizarea industriei ex-

tractive  ar actiona ca si catalizator  al 

proiectelor de dezvoltare propuse mai 

sus, contribuind la cresterea economica a 

orasului Abrud.



  

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:

➲ Cercetarea sociologica ( prin interviuri individuale )

“În percepţia populaţiei dezvoltarea mineritului 

ar debloca implicit acest motor economic prin 

creşterea veniturilor locuitorilor şi folosirea forţei de 

muncă din zonă în ce ştie ea mai bine să facă”.

                                        Soc. Viorel Cioflica

PERCEPTII,REPREZENTARI, ATITUDINI, ASTEPTARI  ale popualtiei cu privire la noul PUG:

➲ restaurarea unor clădiri cu caracter civic si istoric

➲ punerea in valoare a centrului istoric

➲ asfaltarea drumurilor

➲ transport in comun

➲ asigurarea permanentă a apei potabile

➲ spaţii verzi amenajate

➲ reglementari pentru interventiile la cladirile existente

➲ colectarea separata a gunoaielor

➲ regularizarea văilor pârâurilor

➲ staţie de epurare a apelor menajere

➲ casa de cultura, cinematograf, muzeu, sala sport

➲ revitalizarea industriei extractive

➲ Revitalizarea mestesugurilor

➲ Fabrica de prelucrare a lemnului

➲ Laborator analize medicale



  

➲ Studiul istoric general

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:

Analiza datelor arheolo-

gice, istorice precum şi a celor 

de natură socio-economică, ne 

relevă faptul că,  Abrudul, în is-

toria evoluţiei sale, a fost strict 

legat de resursele miniere  din 

zona Roşia Montană – Bucium.

Viaţa economică prosperă 

asociată extragerii aurului din 

secolelele XVII-XIX a dus la 

dezvoltarea urbanistică şi arhi-

tecturală  a Abrudului. Asociate 

acestora, elementele de  viată 

culturală  au cunoscut o 

creştere semnificativă.



  

➲ Studiul istoric general

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:

DISFUNCTIUNI:

➲ introducerea unor elemente de arhitectură nespecifică în interiorul ţesutului istoric. 



  

➲ Studiul istoric general

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:

DISFUNCTIUNI:

➲ introducerea unor elemente de arhitectură nespecifică în interiorul ţesutului istoric. 

➲ intervenţiile asupra clădirilor din centrul istoric, cu grade de distrugere diversă şi graduală 

(zugrăveli şi tencuieli cu materiale şi culori nespecifice, intervenţii asupra faţadelor, inter-

venţii la acoperiş, extinderi sau chiar demolări parţiale). 



  

➲ Studiul istoric general

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:

DISFUNCTIUNI:

➲ introducerea unor elemente de arhitectură nespecifică în interiorul ţesutului istoric. 

➲ intervenţiile asupra clădirilor din centrul istoric, cu grade de distrugere diversă şi graduală 

(zugrăveli şi tencuieli cu materiale şi culori nespecifice, intervenţii asupra faţadelor, inter-

venţii la acoperiş, extinderi sau chiar demolări parţiale). 

➲ abandonarea clădirilor, grad avansat de degradare



  

➲ Studiul istoric general

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:

DISFUNCTIUNI:

➲ introducerea unor elemente de arhitectură nespecifică în interiorul ţesutului istoric. 

➲ intervenţiile asupra clădirilor din centrul istoric, cu grade de distrugere diversă şi graduală 

(zugrăveli şi tencuieli cu materiale şi culori nespecifice, intervenţii asupra faţadelor, inter-

venţii la acoperiş, extinderi sau chiar demolări parţiale). 

➲ abandonarea clădirilor, grad avansat de degradare.

➲ amenajarea parcului din Piaţa Eroilor nu reprezintă cea mai fericită rezolvare a unei pieţe 

de această factură.



  

➲ Studiul istoric general

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:

DISFUNCTIUNI:

➲ introducerea unor elemente de arhitectură nespecifică în interiorul ţesutului istoric. 

➲ intervenţiile asupra clădirilor din centrul istoric, cu grade de distrugere diversă şi graduală 

(zugrăveli şi tencuieli cu materiale şi culori nespecifice, intervenţii asupra faţadelor, inter-

venţii la acoperiş, extinderi sau chiar demolări parţiale). 

➲ abandonarea clădirilor, grad avansat de degradare.

➲ amenajarea parcului din Piaţa Eroilor nu reprezintă cea mai fericită rezolvare a unei pieţe 

de această factură.

➲ Piaţa Eroilor şi vecinătăţile imediate sunt în acest moment lipsite de orice coerenţă, cel 

puţin la nivelul aspectului urbanistic şi arhitectural. Mai mult, există senzaţia de abandon-

are a vieţii civice.



  

➲ Studiul istoric general -CLADIRI  MONUMENTCLADIRI  MONUMENTCLADIRI  MONUMENTCLADIRI  MONUMENT

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:

Casa si poarta - str. Detunata nr.2Casa si poarta - str. Detunata nr.2Casa si poarta - str. Detunata nr.2Casa si poarta - str. Detunata nr.2

Sec XIXSec XIXSec XIXSec XIX

Biserica romano-catolică oraş ABRUD Str. Detunata 2 sec. XV – XVIIIBiserica romano-catolică oraş ABRUD Str. Detunata 2 sec. XV – XVIIIBiserica romano-catolică oraş ABRUD Str. Detunata 2 sec. XV – XVIIIBiserica romano-catolică oraş ABRUD Str. Detunata 2 sec. XV – XVIII

Halta Abrud ,1912Halta Abrud ,1912Halta Abrud ,1912Halta Abrud ,1912

Ansamblul bisericii "Sf. Apostoli.-Soharu oraş ABRUD Str. Soharu 35 sec. XVIII - XIXAnsamblul bisericii "Sf. Apostoli.-Soharu oraş ABRUD Str. Soharu 35 sec. XVIII - XIXAnsamblul bisericii "Sf. Apostoli.-Soharu oraş ABRUD Str. Soharu 35 sec. XVIII - XIXAnsamblul bisericii "Sf. Apostoli.-Soharu oraş ABRUD Str. Soharu 35 sec. XVIII - XIX



  

➲ Studiul istoric general -CLADIRI CU VALOARE ARHITECTURALA DEOSEBITACLADIRI CU VALOARE ARHITECTURALA DEOSEBITACLADIRI CU VALOARE ARHITECTURALA DEOSEBITACLADIRI CU VALOARE ARHITECTURALA DEOSEBITA

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:



  

➲ Studiul istoric general -CLADIRI CU VALOARE AMBIENTALA

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:



  

Tipologia fondului construit

Casa cu o camera

Casa cu două camere, cămară şi târnaţ



  

Tipologia fondului construit

Casa cu parter amplasată cu latura scurtă la stradă

Casa cu două camere, cămară şi târnaţ



  

Tipologia fondului construit

Casa cu regim de înălţime subsol+parterCasa cu regim de înălţime subsol+parterCasa cu regim de înălţime subsol+parterCasa cu regim de înălţime subsol+parter, amplasată cu latura lungă la stradăcu latura lungă la stradăcu latura lungă la stradăcu latura lungă la stradă

Casa cu latura lungă la stradă, cu planimetrie evoluată si grad mare de ornamentareCasa cu latura lungă la stradă, cu planimetrie evoluată si grad mare de ornamentareCasa cu latura lungă la stradă, cu planimetrie evoluată si grad mare de ornamentareCasa cu latura lungă la stradă, cu planimetrie evoluată si grad mare de ornamentare



  

Tipologia fondului construit

Casa cu latura lungă la stradă cu parter public si etajCasa cu latura lungă la stradă cu parter public si etajCasa cu latura lungă la stradă cu parter public si etajCasa cu latura lungă la stradă cu parter public si etaj

Casa orăşeneascăCasa orăşeneascăCasa orăşeneascăCasa orăşenească



  

STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:STUDIILE DE FUNDAMENTARE:

➲ Studiul privind circulatia

DISFUNCTIONALITATI

● Lipsa imbracamintii asfaltice 

● Absenta şanţurilor şi rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale

● Lipsa marcajelor şi indicatoarelor corespunzătoare

● Aglomerarea centrului istoric cu circulatia de tranzit

● Autogara amplasata adiacent centrului istoric

● Drumul comunal Soharu este impracticabil 

● Profilul redus al strazilor ingreuneaza amenajarea lor corespunzator standardelor ac-

tuale de trafic 

● Nu mai functioneaza mocanita  principal mijloc de transport al  marfurilor in zona 


