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REGULAMENT LOCAL DE ARHITECTURĂ ŞI ESTETICĂ URBANĂ
PRIVIND MODUL DE CONFORMARE ARHITECTURAL, CROMATIC ŞI
ESTETIC AL FAŢADELOR CONSTRUCŢIILOR SITUATE ÎN
MUNICIPIUL BAIA MARE

Prezentul regulament stabileşte cadrul unitar în vederea autorizării
lucrărilor de construire, reconstruire, reparare, amenajare, reabilitare a
clădirilor/faţadele clădirilor situate pe raza municipiului Baia Mare, respectiv în
zonele construite existente şi în cele cu valoare arhitecturală deosebită.
În majoritatea ţărilor europene, cromatica faţadelor este reglementată atât
pentru monumentele protejate cât şi pentru zonele cu construcţii noi.
Astfel pentru a putea elimina haosul cromatic, lipsa coerenţei imaginii
urbane, senzaţia de disconfort vizual este necesară elaborarea unui Regulament
Local de Arhitectură şi Estetică Urbană al Municipiului Baia Mare, ca element
esenţial în percepţia vizuală.
Având în vedere prevederile din legea 153/2011 privind măsuri de creştere
a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor şi a prevederilor din legea 215/2001
privind administraţia publică locală s-a întocmit prezentul regulament.

Capitolul I. Principii Generale
Art. 1.

Prin prezentul regulament se vor respecta următoarele principii:
1.

prin elaborarea regulamentului de cromatică urbană se doreşte îmbunătăţirea imaginii urbane al
Municipiului Baia Mare;

2.

cromatica faţadelor precum şi schemele de colorare a acestora poate fi un element de legătură,
conferind o coerenţă a planificării urbane;

3.

se va acorda o atenţie la orientarea solară şi a surselor de lumină artificială, deoarece lumina este un
factor important în procesul de proiectare şi planificare urbană.

4.

se vor dezvolta strategii cu privire la partea de arhitectură, cromatică, estetică urbană pentru fiecare
zonă identificată prin prezentul regulament ce vor fi supuse spre aprobare comisiei CAEU, acestea
devenind parte integrantă a prezentului regulament în baza unui hotărâri de consiliu local.

Capitolul II. Dispoziţii Generale
Art. 2.

Prezentul Regulament Local de Cromatică Urbană se aplică tuturor construcţiilor de pe raza municipiului
Baia Mare.

Art. 3.

Zonele pentru care se stabileşte prezentul regulament şi constituie zone prioritare de intervenţie,

conform art. 8, alin. 1b din Legea 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii ambientale a clădirilor sunt:
1.

zona constituită de centrul istoric al municipiului Baia Mare (oraşul medieval Rivulus Dominarum)
stabilită prin Planul Urbanistic Zonal - "Centrul Istoric" aprobat cu HCL nr. 240/2001, având cod LMI
2010 MM-II-a-A-04432, delimitată de str. Olarilor, str. Horea, str. Pintea Viteazul, str. Andrei
Mureşianu, str. Tineretului, str. Pietrosului, str. Rodnei şi râul Săsar, rezervaţie de arhitectură monument istoric, conform anexei 1 la prezentul regulament;

2.

monumentele istorice independente, situate în afara centrului istoric, monumentele de for public,
precum şi zonele de protecţie ale acestora, construcţii cu valoare arhitecturală deosebită, altele
decât monumentele istorice, conform anexei 2 la prezentul regulament;

3.

zona constituită în perioada postbelică cu locuinţe colective din perioada aniilor 1950-1980
(cartierul Republicii, cartierul Progresul, cartierul Traian, cartierul Săsar, cartierul Gării);

4.

zona cartierelor cu locuinţe individuale majoritare (cartierul Valea Borcutului, cartierul Valea Roşie,
cartierul Griviţei, cartierul Ferneziu şi cartierul Firiza, cartierul Oraşul Vechi, cartierul Vasile
Alecsandri);

5.

arterele principale ale municipiului Baia Mare (Bdul Bucureşti, Bdul Independenţei, Bdul Traian,
Bdul Decebal, Bdul Republicii, Bdul Unirii, str. Culturii, str. Progresului de la bdul Unirii până la str.
Culturii, str. george Coşbuc, str. Gheorghe Şinca în zona Piaţa Revoluţiei);

6.

zona constituită în perioada industrializării, platformele industriale vechi (zona Cuprom, zona
Romplumb, zona Depozitelor);

Art. 4.

Categoriile de lucrări reglementate sunt:
1.

modul de conformare volumetrică şi finisare a faţadelor construcţiilor noi;

2.

modul de finisare al faţadelor construcţiilor existente în cadrul lucrărilor de reabilitare, amenajare;

3.

culorile permise în finisarea faţadelor;

4.

materiale permise în finisarea faţadelor;
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Art. 5.

La alegerea cromatică a faţadei se vor lua în considerare următoarele criterii în alegerea culorii:
1.

dimensiunea faţadei: pentru suprafeţele mari pline se vor alege culori în tonuri cât mai deschise,
pastelate;

2.

vecinătăţile: alegerea cromatică a faţadelor se va face ţinând cont de clădirile învecinate care se
supun reglementărilor din prezentul regulament;

3.

lumina naturală: pentru faţadele expuse luminii naturale intense se pot folosi culori saturate, prin
elaborarea de studii de însorire (pentru construcţiile cu funcţiuni publice).

4.
Art. 6.

formă: propunerea cromatică a faţadelor trebuie să fie corelată cu geometria şi elementele faţadei;

Nuanţele de culori necontrastante se pot folosi pe clădirile aflate pe străzi înguste, iar accentele
cromatice mai intense se pot folosi pe clădirile din spaţii mai largi.

Art. 7.

Elementele de finisaj (cărămida aparentă, piatră, lemnul, etc.) amplasate pe faţada construcţiilor vor avea
culoarea naturală, excepţie vor face elementele ce necesită tratare specială pentru intemperii.

Art. 8.

Înainte de finisarea faţadei, constructorul are obligaţia realizării probei de culoare, care va fi confirmată
de proiectant şi beneficiar.

Art. 9.

Delimitarea culorilor sau nuanţelor diferite se va realiza prin asize sau la modificarea de planuri în câmpul
aceleiaşi faţade.

Art. 10. Proprietarii construcţiilor sunt obligaţi să asigure starea corespunzătoare a faţadelor prin: întreţinerea
curentă a tâmplăriilor vitrinelor, ferestrelor, uşilor, soclului, finisajele şi vopsitoriile, a detaliilor de faţadă
şi a elementelor decorative, a acoperişului inclusiv sistemul de construcţie al acestuia;
Art. 11. Persoanele fizice sau juridice care deţin garaje în Municipiul Baia Mare în temeiul unui contract de
concesiune/închiriere pe domeniul public sau privat, au obligaţia de a întreţine construcţia, prin
realizarea finisajelor la faţadă în mod uniform astfel încât toate garajele să aibă aceeaşi formă şi culoare,
albă având codul de culoare NCS: S 1002-G (Natural Colour System, care este standardul internaţional de
culoare folosit în producerea vopselurilor) şi porţile de acces la garaje să aiba culoarea gri, având codul de
culoare NCS: S 2002-R50B, (Natural Colour System, care este standardul internaţional de culoare folosit în
producerea vopselurilor), în termenele prevăzute de lege.
Art. 12. Imprejmuirile la stradă se vor realiza cu respectarea caracterului zonei, cu o înălţime maximă de 2.20m şi
minim 1.80m realizate din materiale de bună calitate (cărămida aparentă, piatră, lemnul, tencuială
decorativă, fier forjat, etc), astfel încât să nu fie în disonanţă cu împrejmuirile cu care se învecinează şi
faţadele constrcuţiilor adiacente.
Art. 13. Pentru lucrările de reabilitare termică a faţadei, la construcţiile pentru care amplasarea schelei se face pe
domeniul public al municipiului Baia Mare, suprafaţa ocupată de aceasta se va închiria pe perioada
executării lucrărilor. Constructorii au obligaţia să execute lucrările de finisare a faţadelor fără a aduce
prejudicii, deteriorări sau distrugeri ale domeniului public (trotuare, spaţii verzi). La terminarea lucrărilor,
domeniul public (trotuare, spaţii verzi) va fi adus la starea iniţială cu respectarea normelor locale de
igienă şi curăţenie.
Art. 14. Este strict interzisă tratarea cromatică parţială a faţadei, indiferent de amplasamentul construcţiei.
Faţada va fi tratată ca un ansamblu unitar, proprietarii avănd obligaţia de a uniformiza aspectul
cromatic al construcţiei, respectând prezentul regulament.
Art. 15. Se interzice exprimarea artistică de tip "artă stradală" pe clădiri proprietate privată, monumente istorice,
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instituţii publice, case memoriale, clădiri cu valoare arhitecturală - ca manifestare spontană. Acest tip de
manifestare stradală se poate face doar cu avizul Comisiei de Estetică Urbană în baza unei documentaţii
întocmită conform prevederilor legale.
Art. 16. Orice tip de înscris publicitar aplicat cu vopsea direct pe faţadă este interzis.
Art. 17. Se interzice folosirea ca element de finisaj pe faţadă, a materialelor de calitate îndoielnică din punct de
vedere estetic, durabil şi fiabil.
Art. 18. În mod excepţional se pot face interpretări contemporane ale volumetriei şi alcătuirii faţadelor, cu
condiţia ca aceste interpretări să nu afecteze imaginea de ansamblu prin contraste generate de variaţii
mari de înălţime, folosirea de materiale moderne de construcţie sau finisaj nespecifice zonei, orice alt tip
de abordare cromatică şi arhitectură care să contrasteze cu specificul zonei.
Art. 19. Documentaţiile tehnice pentru care se solicită autorizaţii de construire/avizul direcţiei de urbanism vor
respecta prevederile prezentului regulament şi vor fi întocmite în mod obligatoriu de către un specialist
atestat în domeniul arhitecturii - membru OAR.
Art. 20. Orice lucrare de termoizolare sau reabilitare termică şi cromatică a faţadei se va face fără alterarea
elementelor de arhitectură şi artă decorativă existente.
Art. 21. Orice intervenţie din punct de vedere cromatic la faţada existentă se face doar în baza avizului comisiei
de Arhitectură şi Estetică Urbană.
Art. 22. De la intrarea în vigoare a prezentului regulament, proprietarii construcţiilor sunt obligaţi să respecte
prevederile acestuia, atât pentru construcţiile existente pe raza Municipiului Baia Mare cât şi a celor
pentru care se solicită autorizaţii de construire, excepţie având cele de la art. 11.
Art. 23. Derogări de la prezentul regulament se pot face doar în baza avizului favorabil al comisiei de Arhitectură
şi Estetică Urbană.
Art. 24. Pentru construcţiile care au o anumită importanţă din punct de vedere a prezenţei unor personalităţi de
importanţă locală/naţională/internaţională se vor amplasa plăcuţe cu menţionarea acestora şi a
perioadei în care a avut tangenţă cu construcţia.
Art. 25. Plăcuţele menţionate la art. 24 vor fi avizate de CAEU şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniu, după caz.
Art. 26. Pe construcţiile reperezentative se vor amplasa însemne de identificare a arhitectului autor precum şi a
anului edificării clădirii, însemne ce vor fi avizate de CAEU şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniu, după caz.
Capitolul III. Definiţii
Art. 27. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
1.

acces auto – accesul carosabil direct sau prin servitute din drumurile publice la parcelă;

2.

acces pietonal – căile de acces pentru pietoni dintr-un drum public care pot fi: trotuare, străzi
pietonale, pieţe pietonale, orice cale de acces public pe terenul proprietate publică/privată grevată
de servitutea de trecere publică, conform legiiș

3.

acoperiş – componenta structurală aflată la partea superioară a unei construcţii care o acoperă şi o
protejează de intemperii;

4.

aliniament – limita dintre domeniul public al statului şi domeniul privat al persoanelor fizice/juridice;
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5.

ancadrament - cadru decorativ în relief care înconjoară o ușă, o fereastră etc;

6.

artă murală - lucrare tehnică decorativă, care constă în asamblarea artistică a unor bucăţi mici de
marmură, ceramică, sticlă, smalţ, etc. de diferite culori, lipite între ele cu mortar sau mastic;

7.

artă decorativă - arta de a decora, cu mijloacele artelor plastice, exteriorul și interiorul unei
construcţii, al obiectelor de uz curent, al mobilierului, costumelor etc;

8.

asiză - Fiecare dintre straturile orizontale de cărămidă, piatră etc. care alcătuiesc zidăria unei
construcții;

9.

burlan – element de construcţie vertical destinat colectării aelor pluviale din jgheaburi;

10. domeniu public – conform anexei Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia;
11. elemente decorative ale faţadei – fragmente ale unei construcţii cu tratare bidimensioanlă sau
tridimensională, legate în principal de finisaj;
12. faţadă – partea exterioară finistă a fiecărui perete a unei construcţii;
13. fronton - Element de formă triunghiulară, mărginit de o cornișă, care încoronează fațada unui
edificiu. Element de arhitectură, alcătuit dintr-o cornișă curbă sau frântă, care se găsește deasupra
intrării unui edificiu, deasupra unei uși etc;
14. garguie – element de construcţie destinat evacuării directe, prin cădere liberă, a apelor pluviale
colectate, bogat ornamentat, reprezentând adesea animale fantastice;
15. imaginea fondului construit şi neconstruit – acordul dintre funcţiune, mod de construire, expresie
plastică, raport plin hgol, construite/neconstruit şi compoziţia urbană;
16. împrejmuire – lucrări de construcţii pentru delimitare a unei proprietăţi prin elemnte fizice;
17. întreţinere curentă – lucrări în vederea păstrării în bune condiţii, pentru a face să dureze aspectul şi
stabilitatea unei construcţii;
18. jgheab – element de construcţie orizontal destinat colectării apelor pluviale de pe
acoperişul/terasele construcţiilor;
19. NCS - Natural Colour System - standardul internaţional de culoare folosit în producerea vopselurilor;
20. reparaţii capitale – înlocuirea sau refacerea parţială sau completă a unor elemente principale ale
construcţiei;
21. reparaţii curente – operaţii efectuate asupra unei construcţii în vederea menţinerii sau reducerii în
stare de normală funcţionare, fără afectarea stabilitătii şi integrităţii avesteia;
22. reabilitare – orice fel de lucrări de intervenţii pentru îmbunătăţirea performanţelor de siguranţă şi
exploatare a construcţiilor existente inclusive a instalaţiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de
exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerinţelor esenţiale de calitate prevăzute de lege;
23. restaurare – lucrări de intervenţie pe o clădire aflată într-un grad de degradare cu scopul de a o
aduce într-o stare cât mai apropiată de cea originară, fără a aduce modificări în caracterul,
configuraţia, caracteristicile şi detaliile speciale care au condus la decizia de protejare a imobilului;
24. retragere de la aliniament/ALINIERE – distanţa dintre limita domeniului public şi privat şi
construcţie/împrejmuire;
25. material compozit - o combinație între două sau mai multe materiale diferite din punct de vedere
chimic, cu o interfață între ele. Materialele constituente își mențin identitatea separată (cel puțin la
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nivel macroscopic) în compozit, totuși combinarea lor generează ansamblului proprietăți și
caracteristici diferite de cele ale materialelor componente în parte. Unul din materiale se
numește matrice și este definit ca formând faza continuă. Celălalt element principal poartă numele
de armatura (ranforsare) și se adaugă matricei pentru a-i îmbunătăți sau modifica proprietățile.
Armatura reprezintă faza discontinuă, distribuită uniform în întregul volum al matricei;
26. sistem structural – ansamblul de elemente, obiecte, materiale, instalaţii şi utilaje de construcţii şi
relaţiile dintre ele;
27. suport de finisaj – elementul de legătură dintre elementele constructive constitutive ale sistemului
structural şi stratul de uzură reprezentat de finisaj;
28. artă stradalaă (Street art) - intervenţii pe faţadă cu diferite tehnici expresive: spray (pe suport cu
vopsea lavabilă), vopsea lavabilă, autocolante, hârtii, pixuri permanente, colaj, aerografe, alte efecte
speciale (de picurare, creditare, trasare, etc.);
29. zonă comercială compactă - zone cu suprafeţe mai mari de 3000mp destinate comerţului.
30. comerţ stradal - se înţelege activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor alimentare şi
nealimentare în standuri, gherete, chioşcuri, tonete, terase şi alte obiecte de mobilier stradal
amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Baia Mare, pe o perioadă determinată, în
locuri aprobate de către Municipiului Baia Mare.
Capitolul IV. Reglementări privind zona constituită de centrul istoric al municipiului Baia Mare şi
monumentele istorice independente situate în afara centrului istoric
Art. 28. Zona centrului istoric al municipiului Baia Mare este evidenţiată în Anexa 1, parte integrantă din
prezentul regulament.
Art. 29. Monumentele independente, situate în afara centrului istoric sunt evidenţiate în Anexa 2, parte
integrantă din prezentul regulament.
Art. 30. Construcţiile cu valoare arhitecturală deosebită evidenţiate în Anexa 2, vor fi supuse avizării de către
Comisia de Estetică Urbană.
Art. 31. Modul de finisare al faţadelor construcţiilor existente în cadrul lucrărilor de reabilitare, reabilitare,
amenajare se va face dupa următoarele reguli:
1.

se va respecta pe cât posibil cromatica iniţială a faţadelor, protejarea elementelor de

decoraţie/stilistice/plastică arhitecturală dacă există sau reconstituirea acestora în cazul în care au fost
deteriorate;
2.

sste obligatorie reconstituirea aspectului cromatic istoric al faţadei, ce se va realiza pe bază de

materiale iconografice, în sesul reintegrării detaliilor de plastică arhitecturală şi de decoraţie.
3.

când reconstituirea aspectului iniţial al faţadei nu este posibilă, se vor respecta următoarele regului:
a) culorile se vor alege în funcţie de configuraţia faţadei, respectând elementele decorative
specifice perioadei de edificare a construcţiei;
b) Paleta de culori pentru bază/fond permisă este cea din Anexa 3, fiind permise culori în nuanţe
pastel;
c) Paleta de culori pentru accente permisă este cea din Anexa 3;
d) Se interzice folosirea de culori stridente, nespecifice zonei istorice;
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Art. 32. Sunt permise placajele din piatră naturală sau din materiale compozite - imitaţie de piatră naturală,
placajele din cărămidă aparentă la socluri sau pentru accente.
Art. 33. Pentru învelitori se vor folosi culorile specifice din materiale ceramice, având aceeaşi formă, culoare şi
material ca modelul original din gama culorilor pământurilor arse, excepţie fac construcţiile noi care se
supun avizării comisiei de arhitectură şi estetică urbană şi a comisie de monumente istorice din cadrul
Direcţie de Cultură Judeţeană.
Art. 34. Tâmplăria exterioară se va executa din materiale de calitate superioară din lemn sau din
PVC/aluminiu/metal, în armonie cromatică cu nuanţele din faţadă şi vor respecta proporţiile golurilor,
împărţirea ferestrei cu şprosuri (baghete) şi canate a modelului original.
Art. 35. Modul de finisare al faţadelor construcţiilor noi inserate din zona centrului istoric şi monumentele
independente, situate în afara centrului istoric vor respecta cromatica zonei şi reglementările prezentului
regulament referitor la clădirile monument istoric.
Art. 36. Este interzisă înlăturarea ornamentelor, elementelor de artă murală de pe faţadele şi acoperişurile
construcţiilor istorice.
Art. 37. Este interzisă amplasarea de grilaje metalice la golurile de ferestre şi uşi pentru construcţiile istorice.
Art. 38. Pentru orice tip de lucrări la construcţiile monument istoric clasate sau în curs de clasare precum şi
pentru acelea care se află în zona de protecţie a monumentelor sau zone protejate, se va solicita şi
obţine avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Maramureş sau
după caz Ministerului Culturii.
Art. 39. Se interzice expunerea mărfurilor pe domeniul public şi pe faţada imobilului în care se desfăşoară
activitatea comercială, excepţie făcând comerţul stradal realizat în mod organizat, generat de
evenimente stradale specifice.
Art. 40. Se vor utiliza mijloace de comunicare vizuală care vor transmite sinestezic, sugestiv sentimentul activităţii
desfăşurate.
Capitolul V. Reglementări privind zona constituită în perioada postbelică cu locuinţe colective din
perioada anilor 1950-1980 (cartierul Republicii, cartierul Progresul, cartierul Traian, cartierul Săsar, cartierul Gării)
Art. 41. Pentru construcţiile situate în această zonă se acceptă la propunerea cromatică a faţadelor doar culorile
prevăzute în Anexa 4, tonuri şi nuanţe de culori în gamele: alb, crem, gri-bej, caramel.
Art. 42. Este permisă utilizarea şi a altor culori saturate, conform Anexei 4, însă doar pentru marcarea diverselor
elemente

constructive

sau

pentru

elemente

de

contrast/armonie

cromatică

(accente). Aceste culori saturate nu vor depăşi 20% din suprafaţa faţadei.
Art. 43. Sunt permise placajele din piatră naturală sau din materiale compozite - imitaţie de piatră naturală,
placajele din cărămidă aparentă la socluri sau pentru accente.
Art. 44. Pentru învelitori se vor folosi culorile în armonie cu cele alese pentru faţade.
Art. 45. Tâmplăria exterioară se va executa din materiale de calitate superioară din lemn sau din
PVC/aluminiu/metal, în armonie cromatică cu nuanţele din faţadă şi vor respecta proporţiile golurilor,
împărţirea ferestrei cu şprosuri (baghete) şi canate a modelului original.
Art. 46. Modul de finisare al faţadelor construcţiilor noi inserate vor respecta cromatica zonei şi reglementările
prezentului regulament.
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Art. 47. Este interzisă folosirea a mai mult de două culori ca bază/fundal la finisarea faţadelor.
Art. 48. Se interzice la finisarea faţadelor folosirea culorilor saturate, stridente, închise.
Capitolul VI. Reglementări privind zona cartierelor cu locuinţe individuale majoritare (cartierul Valea
Borcutului, cartierul Valea Roşie, cartierul Griviţei, cartierul Ferneziu şi cartierul Firiza, cartierul Oraşul Vechi,
cartierul Vasile Alecsandri)
Art. 49. Pentru construcţiile locuinţe individuale situate în această zonă se acceptă la propunerea cromatică a
faţadelor doar culorile prevăzute în Anexa 5, tonuri şi nuanţe de culori în gamele: alb, crem, ocru, gri-bej,
olive.
Art. 50. În cazul construcţiilor având funcţiuni compatibile cu locuirea se acceptă la propunerea cromatică doar
culori deschise, pastelate, apropiate de cele naturale ca şi culoare de bază şi culori mai intense pentru
accente, conform Anexei 6.
Art. 51. Este permisă utilizarea şi a altor culori saturate, conform Anexelor 5 şi 6, însă doar pentru marcarea
diverselor elemente constructive sau pentru elemente de contrast/armonie cromatică (accente). Aceste
culori saturate nu vor depăşi 20% din suprafaţa faţadei.
Art. 52. Sunt permise placajele din piatră naturală sau din materiale compozite, placajele din cărămidă aparentă
la socluri sau pentru accente.
Art. 53. Pentru învelitori se vor folosi culorile în armonie cu cele alese pentru faţade.
Art. 54. Tâmplăria exterioară se va executa din materiale de calitate superioară din lemn sau din
PVC/aluminiu/metal, în armonie cromatică cu nuanţele din faţadă şi vor respecta proporţiile golurilor,
împărţirea ferestrei cu şprosuri (baghete) şi canate a modelului original.
Art. 55. Modul de finisare al faţadelor construcţiilor noi inserate vor respecta cromatica zonei şi reglementările
prezentului regulament.
Art. 56. Se va folosi o singură culoare ca bază/fundal la finisarea faţadelor.
Art. 57. Se interzice la finisarea faţadelor folosirea culorilor saturate, stridente, închise, exclusiv cartierul Firiza
unde culoarea specifică este "albastrul de Firiza".
Capitolul VII. Reglementări privind arterele principale ale municipiului Baia Mare (Bdul Bucureşti, Bdul
Independenţei, Bdul Traian, Bdul Decebal, Bdul Republicii, Bdul Unirii, str. Culturii, str. Progresului de la bdul Unirii
până la str. Culturii, str. george Coşbuc, str. Gheorghe Şinca în zona Piaţa Revoluţiei)
Art. 58. Pentru construcţiile situate pe arterele principale ale municipiului se acceptă la propunerea cromatică a
faţadelor doar culorile prevăzute în Anexa 7, tonuri şi nuanţe de culori în gamele: alb, crem, gri-bej.
Art. 59. Este permisă utilizarea şi a altor culori saturate, conform Anexei 7, însă doar pentru marcarea diverselor
elemente

constructive

sau

pentru

elemnte

de

contrast/armonie

cromatică

(accente). Aceste culori saturate nu vor depăşi 15% din suprafaţa faţadei.
Art. 60. Sunt permise placajele din piatră naturală sau din materiale compozite.
Art. 61. Pentru învelitori se vor folosi culorile în armonie cu cele alese pentru faţade.
Art. 62. Tâmplăria exterioară se va executa din materiale de calitate superioară din lemn sau din
PVC/aluminiu/metal, în armonie cromatică cu nuanţele din faţadă şi vor respecta proporţiile golurilor,
împărţirea ferestrei cu şprosuri (baghete) şi canate a modelului original.
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Art. 63. Modul de finisare al faţadelor construcţiilor noi inserate vor respecta cromatica zonei şi reglementările
prezentului regulament.
Art. 64. Este interzisă folosirea a mai mult de două culori ca bază/fundal la finisarea faţadelor.
Art. 65. Se interzice la finisarea faţadelor folosirea culorilor saturate, stridente.
Capitolul VIII. Reglementări privind zone constituite în perioada industrializării, platformele industriale
vechi (zona Cuprom, zona Romplumb, zona Depozitelor)
Art. 66. Pentru platformele industriale sau zone comerciale compacte este tolerată utilizarea culorilor intense
pentru finisajele exterioare, conform Anexei 8, cu condiţia utilizării unor materiale moderne, de bună
calitate.
Art. 67. Modul de finisare al faţadelor construcţiilor noi inserate vor respecta cromatica zonei şi reglementările
prezentului regulament.
Capitolul IX. Reglemetări privind amenajarea comerţului stradal, terase de alimentaţie publică.
Art. 68. Aspectul teraselor trebuie sa respecte următoarele:
1.

delimitarea teraselor faţă de zona de circulaţie pietonală nu este recomandată, în situaţia în care se
doreşte aceasta se va face cu elemente de mobilier specifice teraselor exterioare, prin jardiniere
decorative ce nu vor depăşi o înălţime mai mare de 0.4cm şi 1.20 cu tot cu vegetaţie, rea;izate din
materiale addecvate (piatră naturală, metal, lemn), sau elementele de delimitare pot fi din materiale
semitransparente (sticlă securizată în proporţie de 85% şi elemente metalice în proporţie de 15%) cu
aspect mat, nereflexiv.

2.

apectul mobilierului folosit va fi unitar şi va fi adaptat prin calitate şi estetic zonei în care se
desfăşoară activitatea de alimentaţie publică;

3.

elementele de mobilier vor fi realizate din lemn, metal sau alte elemente specifice teraselor fiind
tratate contemporan, specifice zonei din oraş în care se desfăşoară activitatea de alimentaţie
publică;

4.

umbrelele, parasolarele, copertinele şi marchizele vor fi monocrome din pânză impermeabilă, se vor
încadra în paleta de culori alb-beige şi vor putea fi inscripţionate doar pe porţiunea verticală a
elementului de umbrire, fără a depăşi 20% din suprafaţa totală desfăşurată a elementului de umbrire
şi vor conţine în mod obligatoriu logoul Municipiului Baia Mare:

5.

;

pentru reclame (sigle, însemne, denumiri de local sau societate, produse) se vor achita taxele
specifice pentru reclamă şi publicitate;

6.

elementele de umbrire nu vor depăşi suprafaţa zonei aferente spaţiului unde se desfăşoară
activitatea de alimentaţie publică. În afara programului de funcţionarea elemente de umbrire vor fi
închise şi mobilierul depozitat grupat, în caz contrar societatea care gestionează terasa îşî asumă
responsabilitatea pentru situaţia generată de deplsarea acestora sau în caz de accidentare;

7.

în situaţia amenajării mai multor terase învecinate, acestea vor fi corelate atât ca amplasare cât şi ca
estetică urbană pe care o generează în spaţiul public;

8.

este interzisă utilizare jardinierelor din materiale plastice de proastă calitate şi a plantelor
decorative artificiale;
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9.

toate elementele propuse pentru amenajarea terasei vor avea sisteme de susţinere/fixare
independente de faţadele clădirilor şi de paviment;

10. este interzisă folosirea mobilierului care imită stilul istoricizant-decorativ, mobilier pliant sau turnat
integral din materiale plastice de proastă calitate şi durabilitate/fiabilitate îndoielnică;
11. este interzisă amplasarea elementelor din materiale textile/plastice (mochete, etc.) pentru aşezarea
elementelor de mobilier şi pentru delimitarea terasei;
12. este interzisă amplasarea de folii şi paravane din materiale plastice;
13. nu se acceptă amplasarea de elemente de umbrire tip cort/pavilioane/gazebo;
14. pe zona aferentă spaţiului în care se desfăşoară activitatea de alimentaţie publică este interzisă
amplasarea mobilierului pentru servire, a automatelor pentru vânzare, a instalaţiilor frigorifice sau
de spălare, aparatură electronică de tip TV, video-proiectoare;
Capitolul X. Autorizare şi avizare
Art. 69. La emiterea certificatului de urbanism de către Municipiul Baia Mare, dosarul va conţine în mod
obligatoriu, în plus faţa de actele solicitate pentru eliberarea CU următoarele:
1.

imagini fotografice cu situaţia existentă, actualizată;

2.

simulare foto cu vecinătăţile a situaţiei existente;

Art. 70. La emiterea avizului CAEU de către Municipiul Baia Mare, dosarul va conţine în mod obligatoriu, în plus
faţa de actele solicitate pentru eliberarea AC următoarele:
1.

imagini fotografice cu situaţia existentă;

2.

simulare foto cu vecinătăţile, desfăşurare stradală a situaţiei existente/propuse;

3.

planşe color cu cromatica propusă a faţadelor, şi a tuturor elementelor constructive, cu precizarea
codului de culoare NCS, în conformitate cu prezentul regulament;

4.

alte elemente/studii ce pot susţine soluţia propusă;

5.

la eliberarea autorizaţie de construire dosarul va conţine documentaţia avizată de CAEU şi avizul
favorabil al comisiei.

Art. 71. În situaţia în care se fac lucrări pentru care nu este obligatorie obţinerea autorizaţiei de construire,
conform Legii 50/1991, art. 11, se va obţine Avizul Comisiei de Arhitectură şi Estetică Urbană - Direcţia de
Urbanism, conform Anexei 9 din prezentul regulament.
Art. 72. Actele necesare pentru obţinerea Avizului Comisiei de Arhitectură şi Estetică Urbană - Direcţia de
Urbanism:
1.

cerere tip, Anexa 9;

2.

copie extras CF valabil 30 de zile;

3.

imagini fotografice cu situaţia existentă;

4.

simulare foto cu vecinătăţile, desfăşurare stradală;

5.

planşe color cu cromatica propusă a faţadelor, şi a tuturor elementelor constructive, cu precizarea
codului de culoare NCS, în conformitate cu prezentul regulament;

6.

studiu cromatic pentru intregul ansamblu/front stradal/front piaţă după caz;

7.

alte elemente/studii ce pot susţine soluţia propusă;
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Capitolul XI. Contravenţii şi sancţiuni
Art. 73. În cazul nerespectării prezentului regulament, sancţiunile care se vor aplica proprietarilor de clădiri sunt
cele prevăzute de Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Art. 74. În cazurile în care, conform prezentului regulament este nevoie doar de avizul Direcţiei de Urbanism,
sancţiunile vor fi în cuantum de 2500 lei pentru realizarea lucrărilor de finisare a faţadei fără a deţine
Avizul Direcţiei de Urbanism sau fără a respecta cele aprobate prin Avizul Direcţiei de urbanism.
Art. 75. Conform art. 79, proprietarii vor fi obligaţi să refacă faţada cu respectarea prezentului regulament.
Art. 76. Sancţiunile precizate nu sunt limitative, ele putând fi actualizate/completate conform prevederilor legale
şi locale în vigoare la data aplicării acestora.
Capitolul XII. Cadru Legal
Art. 77. Cadrul legal ce a stat la baza elaborării prezentului regulament este:
1.

Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii republicată cu modificările şi
completările ulterioare;

2.

Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

3.

Legea 153/2011 privind măsurile de creştere a calităţii arhitectural ambientale a clădirilor;

4.

Ordinul MLPTL 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991
privind autorizarea lucrărilor de construcţii;

5.

Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările
ulterioare;

6.

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul actualizată;

7.

Legea 114/1996 a locuinţei republicată cu modificările şi completările ulterioare;

8.

Legea 230/2007 privind organizarea şi funcţionarea asociaţilor de proprietari, cu modificările şi
completările ulterioare;

9.

Legea 525/2004 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi completată cu OG 2/2001;

10. Legea 215/2001 a administraţiei publicelocale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
11. Codul Civil;
12. Codul Fiscal;
13. Ordin 536/1996 pentru aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al
populaţiei;
Capitolul XIII. Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 78. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor construcţiilor de pe raza municipiului Baia Mare, la
momentul aprobării acestuia, precum şi tuturor construcţiilor ce necesită întervenţii, ulterior aprobării
regulamentului.
Art. 79. De la data intrării în vigoare a prezentului regulament, toţi proprietarii de construcţii ale căror faţade
contravin prevederilor prezentului regulament, din punct de vedere al cromaticii finisajelor, vor fi
notificaţi în vederea conformării conform art. 10 de către Direcţia Poliţia Locală - Serviciul Disciplina în
Construcţii şi Protecţia Mediului.
Art. 80. Termenul general pentru executarea lucrărilor de intervenţie este de 12 luni de la data primirii de către
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deţinători a notificării transmise în condiţiile art. 8, alin. 2 din Legea 153/2011.
Art. 81. Constatarea contravenţiilor prevazute la capitolul XI şi aplicarea sancţiunilor aferente se face de către
Direcţia Poliţia Locală - Serviciul Disciplina în Construcţii şi Protecţia Mediului.
Art. 82. Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării sale de către Consiliul Local al Municipiului Baia
Mare.

Document elaborat de Direcţia Urbanism-Comisia de Estetică Urbană
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Anexa nr. 1 la Regulamentul de Cromatică Urbană
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Anexa nr. 2 la Regulamentul de Cromatică Urbană
1. Monumentele istorice de pe raza municipiului Baia Mare, altele decât cele cuprinse în perimetrul
centrului istoric al municipiului Baia Mare, precum şi zona lor de protecţie Extras din Lista monumentelor istorice 2010
Poziţia din
LMI

1

Cod LMI 2010

MM-I-s-B04364

129

MM-II-a-A04433

131

MM-II-m-B04435

141
142
143
168
169
170
171
172
173
174
178
180
181
182
183
189
192

MM-II-m-B04443
MM-II-m-B04444
MM-II-m-B04445
MM-II-m-B04469
MM-II-m-B04470
MM-II-m-B04471
MM-II-m-B04472
MM-II-m-B04473
MM-II-m-B04474
MM-II-m-B04475
MM-II-m-B04478
MM-II-m-B04480
MM-II-m-B04481
MM-II-m-B04482
MM-II-m-B04483
MM-II-m-B04488
MM-II-m-B04491

Denumire

Cetatea din Baia Mare,
punct "Valea Borcutului"

Localitate

Adresă

municipiul BAIA
MARE

"Dealul Cetăţii",
la 500 m de
staţia de
exploziv, în
cartierul Valea
Borcutului

Ansamblul de arhitectură şi
tehnică populară "Dealul
municipiul BAIA
florilor", Secţie a Muzeului
MARE
Judeţean
Maramureş
Abatorul vechi, azi
municipiul BAIA
Intreprinderea de produse
MARE
zaharoase
Rezervorul de apă al vechiului municipiul BAIA
apeduct
MARE
municipiul BAIA
Şcoala nr. 3
MARE
municipiul BAIA
Capela cimiterială Rozalia
MARE
Palatul Episcopiei Greco municipiul BAIA
Catolice
MARE
municipiul BAIA
Şcoala generală nr.2
MARE
Biserica "Adormirea Maicii municipiul BAIA
Domnului"
MARE
Fostul palat episcopal, azi
municipiul BAIA
Întreprinderea de tricotaje
MARE
municipiul BAIA
Casa Teleky Sandor
MARE
municipiul BAIA
Casa Revesz
MARE
municipiul BAIA
Casă
MARE
municipiul BAIA
Casă
MARE
municipiul BAIA
Casă
MARE
municipiul BAIA
Casă, azi Palatul copiilor
MARE
municipiul BAIA
Casă
MARE
municipiul BAIA
Casa Paşca
MARE
municipiul BAIA
Colegiul Naţional "Gh.Şincai"
MARE
municipiul BAIA
Casa Pocol, azi Casa de copii
MARE
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Datare

sec. XI - XV

"Dealul Florilor"

sec. XVIII XX

Str. Băii 5

1889-1900

Str. Firiza

1910

Str. Garibaldi 2

1908

Str. Horea 6

1771

Str. Lucaciu Vasile
50
Str. Lucaciu Vasile
56
Str. Lucaciu Vasile
59
Str. Lucaciu Vasile
61

1905-1911
1907-1910
1905-1911
1891-1892

Str. Minerilor 5

1883-1885

Str. Minerilor 7

înc. sec XX

Str. Minerilor 11

sec. XX

Str. Paris 11

1926

Str. Petöfi Sándor
6
Str. Petöfi Sándor
8
Str. Petöfi Sándor
10

1938

Str. Plaiului 38

1938-1939

Str. Şincai
Gheorghe 25
Str. Valea
Borcutului 19

1920

1930

1903-1906
1903

Poziţia din
LMI
193
194

195

544
545

Cod LMI 2010
MM-II-m-B04492
MM-II-a-A04494
MM-II-m-B04576
MM-III-m-B04804
MM-III-m-B04805

Denumire

Localitate

municipiul BAIA
MARE
municipiul BAIA
Colonia pictorilor
MARE
localitate
componentă
Biserica "Sf. Arhangheli Mihail
FIRIZA;
şi Gavril"
municipiul BAIA
MARE
Monumentul actorului
municipiul BAIA
Marton Lendvay
MARE
municipiul BAIA
Statuia Minerului
MARE
Biserica "Sf. Dumitru"

Adresă

Datare

Str. Valea
Borcutului 156

1907

Str. Victoriei 21

1910-1912

Str. Firiza 99

1824

Parcul municipal
Piaţa Revoluţiei

1958

Str. Şincai
Gheorghe În faţa
1970
Prefecturii
MM-IV-m-Bmunicipiul BAIA Muzeul Judeţean
557
Poartă de lemn
04820
MARE
Maramureş
Notă: Zona de protectie a monumentelor clasificate a fost stabilita pe limitele cadastrale ale parcelelor
adiacente si situate vis-a-vis de monumentele clasificate, cu exceptia pozitiilor 1, 141, 544, 545, 546, 557
la care zona de protectie este situata pe limita parcelei care include monumentul.

546

MM-III-m-A04806

Grup statuar "Sfatul
bătrânilor"

municipiul BAIA
MARE
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2. Construcţile cu valoare arhitecturală deosebită, neclasate ca monumente istorice:
Nr.
crt

Denumire

Localitate

Adresa

Datare

Autor principal

1

PALATUL ADMINISTRATIV
(prefectura/consiliul
judeţean)

2

CASA DE CULTURĂ

3

SPITALUL JUDEŢEAN

4

COMPLEX LOCUINŢE ANII
'50-'60

5

CINEMATOGRAF DACIA

6

COMPLEX LOCUINŢE RFN

municipiul
BAIA MARE

str. Victoriei nr.94

1978-1980

7

COMPLEX
LOCUINŢE
"GALERIILE TINERETULUI"

municipiul
BAIA MARE

str. Progresului nr.
52-60

1985

Bd. Unirii

premiul
UNIUNII
ARH.
DIN
ROMANIA in
1974

Arh.
Gh.

Bd. Unirii

1975

Arh. Rus Aurel

8

SALA SPORTURILOR

9

BAZINUL DE ÎNOT

10

Piaţa Revoluţiei

municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE

municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE

str.Gh.Şincai nr.46

1969-1970

b-dul
Independenţei nr.4
str.George Coşbuc
nr.31
str. N.Iorga nr. 1-6

1971
1967-1972

arh.Mircea
Alifanti
arh.N.
Porumbescu
arh.Mihai
Enescu

1950-1960

Piața Revoluției nr.7

Arh.Neaga
Viorel
Arh.Pena
Constantintarh.Bara E.
Arh. Pop Mihai
si
Arh.
Angela
Muresan
Florescu

1960-

3. Monumentele de for public de pe raza municipiului Baia Mare si raza lor de protecţie:
Lista monumentelor de for public se intocmeşte de către Primăria municipiului Baia Mare şi se
actualizează periodic. Zona de protecţie a monumentelor de for public cuprinde un cerc cu raza de 50,0
m de la monument dacă prin documentaţii de urbanism sau studii de specialitate aprobate nu s-a stabilit
altminteri.
Nr
crt.
1.

Cod LMI
2004

2.
3.

MM-IIIm-B04805

4.
5.

MM-IIIm-A04806

Denumire

Localitate

Adresă

Grupul statuar “Avram
Iancu şi Prefecţii”
Monumentul minerilor –
cruce capelă
Statuia Minerului

municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE

În parcul ”Mara”

28 iunie 2003

Str. Ocnei

2 iunie 1864

Pţa. Revoluţiei, fostă Gh.
Ghiorghiu Dej; Victoriei

09.08.1958

Statuia Minerului

municipiul
BAIA MARE

La Grupul şcolar minier, str.
Victor Babeş nr. 64
Str. Şincai Gheorghe În faţa
Prefecturii

10.08.1958

În faţa Cercului Militar, str.
Hortensiei
În faţa Cercului Militar, str.

09.05.1992

Grup statuar “Sfatul
Bătrânilor”

6.

Bustul “Dragoş Vodă”

7.

Bustul “Bogdan Vodă”

municipiul
BAIA MARE

municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
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Datare

1970

09.05.1992

8.

Bustul “Pintea Viteazul”

9.

10.

Placă comemorativă a
Liceului “Gheorghe Şincai”,
ulterior Colegiu
Bustul “Gheorghe Şincai”

11.

Bustul “Mihai Eminescu”

12.

Bustul “Mihai Eminescu”

13.

Bustul “Ion Luca Caragiale”

14.

Bustul “George Coşbuc”

15.

Bustul “George Coşbuc”

16.

Bustul “Mihail Sadoveanu”

17.

Bustul “Nicolae Iorga”

18.

Statuia “Ion I. C. Brătianu”

19.
20.

Statuia “George Pop de
Băseşti”
Bustul “Vasile Lucaciu”

21.

Bustul “Octavian Goga”

22.

Placă comemorativă “Petöfi
Şándor”
Monumentul actorului
“Marton Lendvay”

municipiul
BAIA MARE

Monumentul “Ostaşul
Român”
Troiţă de lemn pentru eroii
Unirii şi martirii din
decembrie 1989
Troiţă de lemn monument
pentru eroii din al II-lea
război mondial şi veteranii
de război
Monumentul veteranilor,
dar şi cruce pentru eroi
Placă comemorativă pentru
eroii Horia Daniel şi Pricop
Pavel, căzuţi la datorie în
decembrie 1989
Troiţa-monument “Ierarh
Iosif Mărturisitorul”

municipiul
BAIA MARE

23.

24.
25.

26.

27.
28.

29.

MM-IIIm-B04804

municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE

municipiul
BAIA MARE

municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
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Hortensiei
În faţa U.M. 01300, Bdul
Unirii
În dreapta intrării vechi, Str.
Gh. Şincai 25

01.10.1998
20.12.1969

În faţa Colegiului “Şincai str.
Gh. Şincai 25
În Parcul municipal Regina
Maria
Str. Culturii nr. 7

08.10.1994

În Parcul municipal Regina
Maria
În Parcul municipal Regina
Maria
În faţa şcolii generale
“George Coşbuc”, str. Dr. Gh.
Bilaşcu
În Parcul municipal Regina
Maria
În faţa şcolii generale
“Nicolae Iorga”, str. Dr. Gh.
Bilaşcu
În Parcul “Mara”

1961-1962

În Parcul “Mara”

29.11.1998

În faţa Colegiului “Vasile
Lucaciu”, str. Culturii 2
În faţa şcolii “Octavian
Goga”, str. Vasile Lucaciu nr.
56
Pe clădirea “Millenium”, str.
Vasile Lucaciu nr.2
În Parcul oraşului

01.09.2000

Pe “Câmpul Tineretului”

23.08.1960

Pţa. Revoluţiei

1990

În cimitirul veteranilor de
război nr. 2, HOREA II, str.
Horea

02.07.1995

În cimitirul HOREA II, str.
Horea
Colegiul “Mihai Eminescu”,
str. Culturii 7

10.11.1996

În faţa bisericii ortodoxe “Sf.
Iosif Mărturisitorul”, Bdul

08.04.2001

1961
15.06.2000

1961
18.06.1999

1961-1962
11.10.1997

09.10.1998

14.06.2000

Sfârşit sec. al
XIX-lea?
1900 şi 1958

24.03.1991

30.

Troiţă pentru jandarmii
căzuţi la datorie
Placă memorială “Gen.
Gheorghe Petrescu”
Placă-bust altorelief
“Nichita Stănescu”

31.
32.

33.

34.
35.

36.
37.
38.
39.

FĂRĂ
AVIZ

municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE

Cimitirul cenotaf
municipiul
BAIA MARE
Monumentul Episcopilor
martiri ai bisericii unite
Arc SOLAR

municipiul
BAIA MARE

Fresca “Mesajul Biblic”
realizat de Nicolae Apostol
Fresca “Mitologie” realizat
de Nicolae Apostol
“Maternitate”în faţa creşei
Nr. 3 din Baia Mare
Ansamblu de panouri de
informare publică în forma
de bolţi

municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE

municipiul
BAIA MARE

municipiul
BAIA MARE

Republicii 8A
În faţa Comandamentului de
jandarmi, Bd. Unirii
Pe clădirea din Pţa. Libertţii
nr. 16.
Pe clădirea şcolii cu clasele IVIII “Nichita Stănescu”, str.
Izei nr. 2
În parcul “Câmpul
Tineretului”, la vest de
monumental “Ostaşul
roman”
În faţa bisericii unite, Cartier
Săsar
intersecţia din faţa Facultăţii
de Litere a Universităţii de
Nord din Baia Mare
In holul Spitalului de
Pneumofiziologie Baia Mare
În holul Teatrului Municipal
str. Dr. Gheorghe Bilaşcu, nr.
22
În parcul din faţa
Cinematografului “Dacia”

27.09.2005
01.06.2006
2000

25.10.2008

14.09.2005
1984

1967
1967

1987

Fântâni arteziene din Municipiul Baia Mare
40.

41.
42.

Aviz MFP
nr.22/03.08.2010

ANSAMBLULUI
SCULPTURAL “RIVULUS
DOMINARUM”
Fântânile arteziene din
parcul “Mara”
Ansamblu de fântână
arteziene în parcul
“R.F.N.”
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municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE
municipiul
BAIA MARE

din loc. BAIA MARE,
PIAŢA LIBERTĂŢII

2010

Parcul “Mara”

1992

Parcul “R.F.N.”

2008

Anexa nr. 3 la Regulamentul de Cromatică Urbană
PALETA DE CULORI PENTRU ZONA CONSTITUITĂ DE CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI BAIA MARE
ŞI MONUMENTELE ISTORICE INDEPENDENTE SITUATE ÎN AFARA CENTRULUI ISTORIC

CULORI DE BAZĂ/FOND

CULORI PENTRU ACCENTE

Notă:
1. Paleta de culori indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), cod ce este standardul de
culoare folosit în producerea vopselurilor;
2. Această imagine este cu caracter informativ. Datorită faptului că există diferenţe între imaginea în
format analogic şi imaginea digitală, se recomandă a se consulta un paletar de culori profesionist.
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Anexa nr. 4 la Regulamentul de Cromatică Urbană
PALETA DE CULORI PENTRU ZONA CONSTITUITĂ ÎN PERIOADA POSTBELICĂ CU LOCUINŢE
COLECTIVE DIN PERIOADA ANILOR 1950-1980 (cartierul Republicii, cartierul Progresul, cartierul
Traian, cartierul Săsar, cartierul Gării)

CULORI DE BAZĂ/FOND

CULORI PENTRU ACCENTE

Notă:
3. Paleta de culori indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), cod ce este standardul de
culoare folosit în producerea vopselurilor;
4. Această imagine este cu caracter informativ. Datorită faptului că există diferenţe între imaginea în
format analogic şi imaginea digitală, se recomandă a se consulta un paletar de culori profesionist.
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Anexa nr. 5 la Regulamentul de Cromatică Urbană
PALETA DE CULORI PENTRU ZONA ZONA CARTIERELOR CU LOCUINŢE INDIVIDUALE MAJORITARE
(cartierul Valea Borcutului, cartierul Valea Roşie, cartierul Griviţei, cartierul Ferneziu şi cartierul
Firiza, cartierul Oraşul Vechi, cartierul Vasile Alecsandri)

CULORI DE BAZĂ/FOND

CULORI PENTRU ACCENTE

21

Notă:
5. Paleta de culori indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), cod ce este standardul de
culoare folosit în producerea vopselurilor;
6. Această imagine este cu caracter informativ. Datorită faptului că există diferenţe între imaginea în
format analogic şi imaginea digitală, se recomandă a se consulta un paletar de culori profesionist.
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Anexa nr. 6 la Regulamentul de Cromatică Urbană
PALETA DE CULORI PENTRU ZONA ZONA CARTIERELOR CU LOCUINŢE INDIVIDUALE MAJORITARE
(cartierul Valea Borcutului, cartierul Valea Roşie, cartierul Griviţei, cartierul Ferneziu şi cartierul
Firiza, cartierul Oraşul Vechi, cartierul Vasile Alecsandri)

CULORI DE BAZĂ/FOND

23

CULORI PENTRU ACCENTE

Notă:
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7. Paleta de culori indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), cod ce este standardul de
culoare folosit în producerea vopselurilor;
8. Această imagine este cu caracter informativ. Datorită faptului că există diferenţe între imaginea în
format analogic şi imaginea digitală, se recomandă a se consulta un paletar de culori profesionist.
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Anexa nr. 7 la Regulamentul de Cromatică Urbană
PALETA DE CULORI PENTRU ARTERELE PRINCIPALE ALE MUNICIPIULUI BAIA MARE (Bdul Bucureşti,
Bdul Independenţei, Bdul Traian, Bdul Decebal, Bdul Republicii, Bdul Unirii, str. Culturii, str.
Progresului de la bdul Unirii până la str. Culturii, str. george Coşbuc, str. Gheorghe Şinca în zona
Piaţa Revoluţiei)

CULORI DE BAZĂ/FOND

CULORI PENTRU ACCENTE

Notă:
9. Paleta de culori indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), cod ce este standardul de
culoare folosit în producerea vopselurilor;
26

10. Această imagine este cu caracter informativ. Datorită faptului că există diferenţe între imaginea în
format analogic şi imaginea digitală, se recomandă a se consulta un paletar de culori profesionist.
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Anexa nr. 8 la Regulamentul de Cromatică Urbană
PALETA DE CULORI PENTRU ZONE CONSTITUITE ÎN PERIOADA INDUSTRIALIZĂRII, PLATFORMELE
INDUSTRIALE VECHI (zona Cuprom, zona Romplumb, zona Depozitelor)

CULORI DE BAZĂ/FOND

CULORI PENTRU ACCENTE

Notă:
11. Paleta de culori indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), cod ce este standardul de
culoare folosit în producerea vopselurilor;
28

12. Această imagine este cu caracter informativ. Datorită faptului că există diferenţe între imaginea în
format analogic şi imaginea digitală, se recomandă a se consulta un paletar de culori profesionist.
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Anexa nr. 9 la Regulamentul de Arhitectură şi Estetică Urbană

CERERE
În vederea obţinerii avizului Comisie de Arhitectură şi Estetică Urbană pentru finisarea Imobilului
situat pe str./bd. ...........................................................................

Persoană fizică/juridică/asociaţie de proprietari reprezentată prin:
Numele şi prenumele ......................................................................................................... ................
CNP/ CIF ......................................................................................................................................
Adresa/Sediu ................................................................................................................ ......................
Email ................................................................................... Telefon ............................ ......................
Nivelul de înălţime al clădirii: Hmax. coamă .................................... Hmax. straşină ........... ..............
Culorile alese pentru finisare exterioară
 Culori de bază (conform zonei pentru care se solicită avizul)
o ..................................................... (se va menţiona codul NCS şi se va ataşa copie
după anexa respectivă cu marcarea culorii)
o ..................................................... (se va menţiona codul NCS şi se va ataşa copie
după anexa respectivă cu marcarea culorii)
 Culori pentru detalii/accente (conform zonei pentru care se solicită avizul)
o ..................................................... (se va menţiona codul NCS şi se va ataşa copie
după anexa respectivă cu marcarea culorii)
o ..................................................... (se va menţiona codul NCS şi se va ataşa copie
după anexa respectivă cu marcarea culorii)
o ..................................................... (se va menţiona codul NCS şi se va ataşa copie
după anexa respectivă cu marcarea culorii)
o ..................................................... (se va menţiona codul NCS şi se va ataşa copie
după anexa respectivă cu marcarea culorii)
 Elemente de finisaj pe faţadă:
o Cărămidă aparentă
o Piatră
o Lemn
o Altele ...................................................................................................................... ....
 Tâmplăria
o Elemente de tamplărie ........................................................ (ferestre, uşi, porţi, etc.)
o Gard sau zid împrejmuitor ..........................................................................................
o Altele ...................................................................................................................... ....
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Subsemnatul .................................................................................. declar pe proprie răspundere că
am înteles, că nerespectarea Regulamentului de Cromatică Urbană al Municipiului Baia Mare,
aprobat cu HCL nr. ...................................... atrage următoarele sancţiuni:
 În cazul nerespectării prezentului regulament, sancţiunile care se vor aplica proprietarilor de
clădiri sunt cele prevăzute de Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii.
 În cazurile în care, conform prezentului regulament este nevoie doar de avizul Direcţiei de
Urbanism, sancţiunile vor fi în cuantum de 2500 lei pentru realizarea lucrărilor de zugrăvire a
faţadei fără a deţine Avizul Direcţiei de Urbanism sau fără a respecta cele aprobate prin Avizul
Direcţiei de urbanism.
 În cazurile prevăzute la art. 75, proprietarii vor fi obligaţi să refacă faţada cu respectarea
prezentului regulament.
 Sancţiunile precizate nu sunt limitative, ele putând fi actualizate/completate conform
prevederilor legale şi locale în vigoare la data aplicării acestora.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Semnătura şi ştampila

...................................................

Anexez următoarele acte:
o copie extras CF valabil 30 de zile;
o imagini fotografice cu situaţia existentă;
o simulare foto cu vecinătăţile, desfăşurare stradală;
o planşe color cu cromatica propusă a faţadelor, şi a tuturor elementelor constructive, cu
precizarea codului de culoare NCS, în conformitate cu prezentul regulament;
o studiu cromatic pentru intregul ansamblu/front stradal/front piaţă după caz;
o Altele ................................................................................................................................................
NOTĂ:


Documentaţia va fi întocmită în mod obligatoriu specialist atestat în domeniul arhitecturii membru OAR;
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