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Anexa nr. 6.7 

 
FONDUL CONSTRUIT DIN CHIRPĂR 

INTERVENŢII şi MĂSURI 
 

 

 

Nr. 15 
INTERVENŢII NEGATIVE: 
- modificarea anexei din partea stângă: 
mansardarea şi construirea unei volumetrii 
neadecvate  
- placarea soclului casei principale cu spărturi de 
marmură şi ciment care vor menţine umezeala în 
casă 
- înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie din pvc 
care nu respectă configuraţia celei iniţiale 

- MĂSURI: 
- - revenirea la situaţia iniţială 

 

Nr. 7 
INTERVENŢII NEGATIVE: 
- modificarea volumetriei casei principale şi 
eliminarea frontonului teşit  

- - ţigla ceramică solzi a fost înlocuită cu ţiglă profilată  
- - la anexă învelitoarea din tablă ondulată, tâmplărie 

din pvc, rulouri din plastic 
- MĂSURI: 

- revenirea la situaţia iniţială 

 

Nr. 12  
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 

- - înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie din pvc 
care nu respectă configuraţia celei iniţiale 

-  
- MĂSURI: 

- revenirea la situaţia iniţială 

 

Nr. 467 
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 

- - cromatică stridentă 
- - tencuială cu stropi 
-  
- MĂSURI: 

- aplicarea unei tencuieli lise şi o cromatică 
adecvată 
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Nr. 466 
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 

- - schimbarea tâmplăriilor din lemn cu tâmplării din 
pvc, care nu respectă configuraţia celor iniţiale 

-  
- MĂSURI: 

- revenirea la starea iniţială 

 

Nr. 465 
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 
- placarea soclului şi a extremităţilor casei cu pietre 
de râu 

-  
- MĂSURI: 

- eliminarea placajului cu pietere şi aplicarea unei 
tencuieli lise 

 

Nr. 464 
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 
- modificarea volumetriei şi înălţimii casei 
- tâmplării din pvc 

-  
- MĂSURI: 

- măsuri de revenirea la forma iniţială 

 

Nr. 463 
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 
- cromatică stridentă şi placarea cu polistiren 
- schimbarea tâmplăriilor din lemn cu tâmplării din 
pvc, care nu respectă configuraţia celor iniţiale 

-  
- MĂSURI: 

- revenirea la situaţia iniţială 
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Nr. 462 
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 
- extindere şi învelitoare neadecvate 

 
-  
- MĂSURI: 

- pentru ameliorare 

 

Nr. 454 
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 
- placarea soclului şi a extremităţilor casei cu plăci 
de gresie 
 
 

- MĂSURI: 
- eliminarea placajului 

 

Nr. 449 
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 
- modificarea volumetriei acoperişului şi crearea 
unei loggii total nepotrivite pentru această zonă 
- plcarea soclului cu spărturi de piatră 
- unificarea golurilor ferestrelor 
- cromatică neadecvată 
 

- MĂSURI: 
- revenirea la situaţia iniţială 

 

Nr. 22 
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 
- înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie din pvc 
care nu respectă configuraţia celei iniţiale 

- - cromatică neadecvată 
- - gard metalic nepotrivit pentru această zonă 
-  
- MĂSURI: 

- revenirea la situaţia iniţială 
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Nr. 24 
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 

- - au fost modificate radical golurile faţadei principale 
şi create altele noi mai mari  

- - au fost eliminate decoraţiile  
- - au fost montate rulouri din plastic 
-  
- MĂSURI: 

- revenirea la situaţia iniţială 

 
 

Nr. 25 
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 

- - schimbarea tâmplăriei 
-  
- MĂSURI: 

- revenirea la situaţia iniţială 

 

Nr. 27 
INTERVENŢII NEGATIVE: 

- - au fost înlocuite tâmplăriile din lemn cu altele din 
pvc care nu respectă configuraţia celor iniţiale 

- - a fost construit un gard din fier forjat şi materiale 
plastice, neadecvat pentru această zonă 

- MĂSURI: 
- revenirea la situaţia iniţială 

 

Nr. 29 
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 

- - casa iniţială a fost radical transformată prin 
modificarea configuraţiei acoperişului şi extinderea 
în partea stângă  

- - golurile iniţiale ale ferestrelor faţadei principale au 
fost zidite şi creat un singur gol 

 
MĂSURI: 
- revenirea la situaţia iniţială 

 
 

 

Nr. 32 
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 
- cromatică neadecvată, prea stridentă 
 
MĂSURI: 
- revenirea la situaţia iniţială 
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Nr. 32 - înainte de intervenţie 

 

Nr. 36 
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 

- - au fost distruse deocraţiile faţadei principale şi 
create alte goluri pentru ferestre 

- - a fost schimbată tâmplăria din lemn 
 
MĂSURI: 
- revenirea la situaţia iniţială 

 

Nr. 38 
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 

- - au fost modificate radical golurile faţadei principale 
şi create altele noi mai mari  

- - au fost eliminate decoraţiile  
- - au fost schimbate tâmplăriile de lemn şi înlocuite 

cu altele din pvc 
-  
- MĂSURI: 

- revenirea la situaţia iniţială 

 

Nr. 38 
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 

- - placarea soclului cu gresie 
- - construirea unei copertine din material plastic ce 

se observă din stradă 
 
MĂSURI: 
- eliminarea placajului soclului şi a copertinei 
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Nr.  
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 

- - au fost modificate golurile ferestrelor spre stradă 
 
MĂSURI: 
- revenirea la situaţia iniţială 

 

Nr. 417 
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 

- - modificarea volumetriei acoperişului 
- schimbarea tâmplăriei  
 
MĂSURI: 
- revenirea la situaţia iniţială 

 

Nr. 416 
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 

- - placarea soclului cu plăci de gresie 
 
MĂSURI: 
- eliminarea placajului  

 

Nr.  
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 

- - schimbarea tâmplăriilor şi montarea unor rulouri 
din plastic 

 
MĂSURI: 
- revenirea la situaţia iniţială 

 

Nr.  
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 

- - construirea unei case noi care nu se încadrează în 
specificul localităţii 

 
MĂSURI: 
- propuneri de ameloirare pentru a se încadra în 
specificul locului 
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Nr. 412 
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 

- - modificarea volumetriei acoperişului 
- - schimbarea tâmplăriilor 
- - cormatică neadecvată 

 
MĂSURI: 
- 

 

 
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 

- - unificarea golurior ferestrelor 
 
MĂSURI: 
- revenirea la situaţia iniţială 

 

Nr. 423 
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 

- - cromatică stridentă 
- - placarea soclului cu piatră 

 
MĂSURI: 
- revenirea la situaţia iniţială 
- eliminarea placajului soclului 

 

Nr. 378 
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 

- - demolarea şarpantei şi modificarea volumetriei 
 
MĂSURI: 
- revenirea la situaţia iniţială 
 

 

 

Nr. 369 

 
INTERVENŢII NEGATIVE: 

- - cromatică stridentă 
- - rulori din plastic 
- - gard din fier  

 
MĂSURI: 
- revenirea la situaţia iniţială 
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Nr. 338  
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 

- - placarea soclului cu spărturi de marmură  
 
MĂSURI: 
- eliminarea placajului 

 

Nr. 337 
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 

- - modificarea şarpantei şi crearea unei loggi 
- - rulouri din plastic 

 
MĂSURI: 
- revenirea la situaţia iniţială 
 

 

 
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 

- - placarea soclului cu spărturi de marmură  
- rulouri din plastic 
 
MĂSURI: 
- eliminarea placajului 
- eliminarea ruourilor din plastic 

 

 

Nr.  
 
INTERVENŢII NEGATIVE: 
- eliminarea decoraţiilor din lemn ale frontonului spre 
stradă 
- modificarea porţii tradiţionale şi construirea alteia 
din fier şi materiale plastice 
- schimbarea tâmplăriilor din lemn cu altele din pvc 
care nu respectă configuraţia celor iniţiale 
 
MĂSURI: 
- revenirea la situaţia iniţială 
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INTERVENŢII NEGATIVE: 
- modificarea volumetriilor acoperişurilor 
- modificarea geometrieie golurilor ferestrelor 
- placarea soclului cu piatră 
 
MĂSURI: 
- revenirea la situaţia iniţială 

 

 
INTERVENŢII NEGATIVE: 
- placarea soclului cu spărturi din marmură 
- rulouri din plastic 
 
MĂSURI: 
- eliminarea placajului şi a rulourilor din plastic 

 

Nr. 200 

 
INTERVENŢII NEGATIVE: 
- schimbarea tâmplăriilor din lemn cu tâmplării din 
pvc 
 
MĂSURI: 
- revenirea la situaţia iniţială 

 

 

Nr. 200 

 
INTERVENŢII NEGATIVE: 
- au fost distruse decoraţiile  
- au fost eliminate tâmplăriile şi obloanele de lemn  
- au fost schimbate dimensiunile golurilor ferestrelor 
 
MĂSURI: 

- revenirea la situaţia iniţială 
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INTERVENŢII NEGATIVE: 
- au fost distruse decoraţiile  
- au fost eliminate tâmplăriile şi obloanele de lemn  
- au fost schimbate dimensiunile golurilor ferestrelor 
 
MĂSURI: 

- revenirea la situaţia iniţială 
 

 
SITUAŢIA ACTUALĂ CU INTERVENŢII NEADECVATE 

 
SITUAŢIA INIŢIALĂ A FRONTULUI 

 
 

 
 

CONSTRURIEA UNEI HALE CARE NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN CONTEXT 
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SITUAŢIA ÎNAINTE DE INTERVENŢIE 

 
 

 
SITUAŢIA ACTUALĂ 

 
INTERVENŢII NEGATIVE: 
- a fost schimbată tâmplăria de lemn cu alta din pvc care nu respectă 
configutaţia celei iniţiale 
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Anexa nr. 6.8. 
 

TIPOLOGII DE GOSPODĂRII ŞI  
MODALITĂŢI DE OCUPARE A LE PARCELEI 

 

GRADINA

- unde este interzisa orice 

constructie

ALINIAMENTUL SECUNDAR
TEREN CULTIVAT 

(culturi agricole, livezi, fanete)

TEREN OCUPAT DE CURTE 

SI CONSTRUCTII

CASA CU LATURA LUNGA ALINIATA LA STRADA

EXTINDERI POSIBILE ALE 

CASEI sau ANEXE 

- amplasate pe limita stânga a 

parcelei,una în continuarea 

celeilalte

EXTINDERI POSIBILE ALE 

CASEI 

- amplasate pe limita dreapta a 

parcelei, una în continuarea 

celeilalte

SURA - delimiteaza curtea de 

gradina

CASA PRINCIPALA

- aliniata la strada

 

GRADINA

- unde este interzisa orice constructie

ALINIAMENTUL SECUNDAR

GRADINA

CURTEA

BUCATARIA DE VARA

- aliniata la strada

EXTINDERI POSIBILE ALE CASEI 

- amplasate pe limita stânga a parcelei, 

în continuarea bucatariei

EXTINDERE A CASEI

- pe vechiul amplasament al surii sau 

aliniata în functie de aliniamentul 

celorlalte suri învecinate

- reconversia surii existente ce 

delimiteaza curtea de gradina

CASA PRINCIPALA 

- aliniata la strada

CASA CU LATURA SCURTA ALINIATA LA STRADA SI 

BUCATARIE DE VARA ÎN PARTEA STÂNGA
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GRADINA

- unde este interzisa orice constructie

ALINIAMENTUL SECUNDAR

GRADINA

CURTEA

EXTINDERI POSIBILE ALE CASEI 

- amplasate pe limita stânga a parcelei

 

EXTINDERI SUCCESIVE ALE CASEI 

- amplasate pe limita dreapta a parcelei,

una în continuarea celeilalte

SURA - delimiteaza curtea de gradina

CASA PRINCIPALA 

- aliniata la strada

CASA CU LATURA SCURTA ALINIATA LA STRADA

 

GRADINA

- unde este interzisa orice constructie

GRADINA

CURTEA

ALINIAMENTUL SECUNDAR

SURA - delimiteaza curtea de gradina

EXTINDERI POSIBILE ALE CASEI 

- amplasate pe limita stânga a parcelei,

în continuarea bucatariei

CASA PRINCIPALA 

- aliniata la strada

CASA CU LATURA SCURTA SI PARCELA ÎNGUSTA,

ALINIATA LA STRADA

 
 


