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Anexa nr.1 
 

REGULI RESTRICTIVE PENTRU ZONA DE PROTECŢIE A 
MONUMENTELOR ISTORICE ȘI A ZONELOR  DE HABITAT CU 

IDENTITATE LOCALĂ VALOROASĂ 
 

- În zonele de protecție a monumentelor istorice cât și în zonele de 
habitat cu identitate locală valoroasă, locații cuprinzînd clădiri și 
anexe gospodărești, construcții protejate identificate cu notația ”CP” 
și respectiv ”ZCP”, orice intervenţie constructivă la imobilele din acest 
perimetru, inclusiv anexele gospodărești, se va putea face numai 
potrivit recomandărilor formulate de către DJC Sălaj.  

- Se va evita amplasarea de construcţii noi în zonă sau supraetajarea 
celor existente cu regim mai mare de înălţime spre a lăsa deschisă 
perspectiva spre imobilul protejat şi a nu  ştirbi din importanţa 
acestuia şi/sau pentru păstrarea specificului local al construcţiilor 
zonei. 

- Se vor păstra caracteristicile arhitecturale specifice existente ale 
construcţiilor din zonă, parcelarul, volumetria, tipul de acoperiş, 
tipurile de goluri, etc. 

- Refacerea împrejmuirilor, amplasarea de mobilier urban, realizarea 
de alei, iluminatul exterior, etc. se vor face pe bază de proiect, în 
baza recomandărilor DJC Sălaj. 

- Nu se vor folosi decât materiale şi culori tradiţionale, utilizarea 
culorilor stridente (roz, oranj, lila, verde crud, etc) şi a materialelor 
atipice (inox, policarbonat, tîmplărie PVC albă, tablă ondulată şi/sau 
colorată) fiind total interzisă. 

- Se va îmbunătăţi aspectul arhitectural al construcţiilor care au fost 
alterate în mod nefericit prin lucrări de construire anterioare, lipsite de 
profesionalism şi în baza unor documentaţii neavizate/neautorizate 
potrivit legii. 

- Nu se va înlocui ţigla ceramică de la învelitori cu alte materiale; 
- Se păstrează copacii şi pomii valoroşi din zonă.  
- În cazul amplasării unor firme acestea vor fi de mici dimensiuni, 

realizate din materiale de calitate. Rolul acestora va fi unul de 
indicare a locului de desfășurare a activității și nu cel de publicitate 
stradală. 

- Se va avea în vedere refacerea la clădiri, a întregii faţade, fără 
intervenţii în mod fragmentat; 

- Eventualele extinderi la case vor folosi doar terenurile din spatele 
acestora, cu respectarea tipologiilor de gospodării locale încetăţenite 
în zonă. 
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- Nu se vor demola casele cu arhitectură tradiţională de tipul celor 
valoroase menţionate în studiul istorico-urbanistic. 

- În cazul caselor din cărămidă nearsă pot fi admise demolări - dacă nu 
corespund d.p.d.v. structural iar dacă proprietarii acestora doresc sau 
sunt determinaţi să reabiliteze clădirile - cu obligativitatea de a 
reconstrui  tronsoanele dinspre stradă în mod identic cu cele 
existente. Se pot face extinderi în interiorul parcelei care însă, să nu 
afecteze vizual ansamblul. 

- Nu se admite placarea mansardelor și a frontoanelor cu lambriuri din 
plastic sau alte materiale nespecifice, iar cele deja modificate vor 
reveni la aspectul iniţial. 

- Nu se admit placările cu piatră la colţurile clădirii sau imitaţiile din 
piatră, gresie sau alte materiale nespecifice aplicate la soclul 
acestora. 

- Nu se vor distruge elementele decorative existente ale faţadelor şi nu 
se vor modifica golurile care păstrează forma iniţială a clădirii. 
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                                                                                   Anexa nr.2 

 
 

Acte normative din domeniul protecției monumentelor 
istorice 

 
- Legea 50 /1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, modificată și 

completată; 
 
- Legea nr. 157/1997,  privind   ratificarea   convenției   pentru   protejarea 
Patrimoniului arhitectural al Europei; 
 
- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – 
Secțiunea a III-a Zone protejate; 
 
- Ordonanța de Guvern nr. 43/ 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și 
declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, modificată și 
completată; 
 
- Legea  nr. 350/ 2001   privind   amenajarea   teritoriului   și    urbanismul modificată 
și completată; 
 
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată și 
completată; 
 
- Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la 
Florența la 20 octombrie 2000; 
 

-Hotărârea  Guvernului nr. 309/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, 
încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acesteia; 
 
-Hotărârea  Guvernului nr. 610/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice 
privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare 
la monumentele istorice deținute de persoanele fizice sau juridice de drept privat; 
 
-Hotărârea  Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile 
administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare 
și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, 
precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, 
municipiul, orașul sau comuna; 
 
-Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor și turismului nr. 562/2003 pentru 
aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de elaborare și conținutul cadru al 
documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)”; 
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-Ordinul nr. 2684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a 
Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia; 
 

-Ordinul Ministrului Culturii nr. 2237/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de semnalizare a monumentelor istorice; 
 
-Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei 
Monumentelor Istorice, modificat și completat; 
 
- Legea 454/2006 pentru aprobarea Ordonanței  Guvernului nr. 21 / 2006, privind 
regimul concesionării monumentelor istorice;  
 
- Legea monumentelor de for public nr. 120/2006 

  
-Hotărârea Guvernului nr. 1067/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice 
pentru aplicarea O.G. nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor 
istorice; 
 
-Ordinul Ministrului Culturii nr.  2118/2007 pentru Metodologia privind exercitarea 
dreptului de preemțiune al statului român, prin Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv 
prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia, în cazul vânzării monumentelor 
istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat; 
 
-Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2518/2007 pentru aprobarea Metodologiei de 
aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică; 
 
-Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor, completată de Legea nr. 47/2012; 
 
-Ordinul nr. 1549/.2008 al M.D.L.P.L. privind aprobarea Normelor tehnice pentru 
elaborarea Registrului local al spațiilor verzi; 
 
- Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2260/2008 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, modificat și 
completat; 
 
-Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2728/2008 privind stabilirea personalului 
împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiunile prevăzute de actele 
normative din domeniul culturii, precum și pentru aprobarea modelului legitimației 
persoanelor împuternicite, a modelelor proceselor – verbale de constatare și 
sancționare a contravențiilor și a modelului înștiințării de plată; 
 
- Legea nr. 6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic și industrial; 
 
- Ordinul M.C.P.N. nr. 2351/2009, privind stabilirea personalului împuternicit să 
constate contravenții și să aplice amenzile prevazute de actele normative din 
domeniul culturii; 
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- Ordinul M.C.P.N. nr.2664/2010 privind privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru 
eliberarea avizelor de specialitate necesare autorizării lucrărilor de construire sau de 
desființare pentru imobilele aflate în zona de protecție a monumentelor istorice și în 
zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de construcție avizate, 
(publicat în Monitorul Oficial nr 805 / 02.12.2010); 
 
- Legea nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a 
clădirilor; 
 

-Ordinul nr. 2815/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii 
şi cultelor nr. 2.237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a 
monumentelor istorice (În vigoare de la 09.01.2015) 
 

-Ordinul MCIN nr. 2797/14.11.2017 privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra 
monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele 
protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a 
condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a 
Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice 


