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FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT
I - DATE GENERALE
- titlul proiectului: INTERVENTII DE RESTAURARE, CONSOLIDARE SI DEZVOLTARE DURABILA A
ANSAMBLULUI MONASTIC HUREZI: ANSAMBLUL BOLNITEI, RESTAURARE CONSOLIDARE BISERICA
BOLNITEI „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” SI FOISOR (INCLUSIV OSUAR). LUCRARI DE RESTAURARE,
CONSOLIDARE SI PROTECTIE CLIMATERICA DEFINITIVA RUINE BOLNITA
- amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul): Mănăstirea Hurezi, Județ Vâlcea, oraș

Horezu, sat Românii de Jos, Strada Mănăstirii, nr. 164
- solicitant: Mănăstirea Hurezi, reprezentant legal: Maica stareță M-hia Șerban Alina
II - TIPUL DE INTERVENȚIE
- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice
- intervenții asupra componentelor artistice exterioare:  da  nu
- intervenții asupra componentelor artistice interioare:  da  nu
- categoria “monument de clasa A” de importanță a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997)
- clasa “III” de importanță a construcţiilor (conform Normativului P100/2006)
III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE
III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
- încadrare în localitate și zonă:
Ansamblul monastic Hurezi se află in intravilanul orașului Horezu, sat Romanii de Jos, strada
Mănăstirii nr 164. Se încadrează în partea de nord a judeţului Vâlcea, la 6 km N-E de oraşul Horezu, la
4510'11,6” latitudine nordică şi 2400' 26,7” longitudine estică, la o altitudine medie de 547 m.
- descrierea terenului (parcelei):
▪ suprafață (mp), formă, dimensiuni :
Ansamblul Bolniței are o suprafață totală de 844,1mp, având formă de trapez neregulat în plan.
Acesta este amplasat în estul Incintei sacre.
▪ vecinătăți, căi de acces public
Accesul în Mănăstire se face prin latura de sud, trecând de poarta a 3-a a Mănăstirii, intrând în
incinta a doua fortificată pe sub turnul incintei fortificate și apoi în Incinta Sacră pe sub turnul
clopotniță, pe latura de sud. Accesul auto în Incinta Sacră este strict interzis.
▪

particularități topografice

- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:
▪ PUG localitatea Horezu, aprobat prin HCL nr 22/28.04.2010 (după caz PUZ sau PUD),
Certificatul de Urbanism nr. 111/16.10.2015 emis de Primăria Orașului Horezu;
▪ Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice), nr 311/M/2015
din data de 09.12.2015 faza de proiectare DALI aviz favorabil / aviz favorabil, cu condiționări;
▪ Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Componente Artistice), nr.……….……….din data
de……………..…faza
de
proiectare………..…………aviz
favorabil
/
aviz
favorabil,
cu
condiționări………………….……….….……………………………………………………….……;
- restricții de amplasare
Nu este cazul
- spaţii verzi: arbori tăiaţi.…………………(buc), arbori menținuți….….….…………(buc)
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arbori plantaţi……….……………….……(buc), spații verzi…………………….……(mp).
Nu este cazul,
- alte caracteristici specifice.
III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:
- funcțiunea :
▪ lăcaș de cult
- dimensiunile:
- regim de înălțime: P/P+1
- HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 7.35 m (la biserica bolniței); HMAX. COAMA = 15.35 m (turla bisericii bolniței)
- suprafața construită
Sc biserica bolniței = 95 mp;
Sc ruinele bolniței = 258 mp;
Sc foișor bolniță = 50 mp;
Sc ziduri împrejmuire ale ansamblului Bolniței = 71mp
Sc total=474 mp
- suprafața desfășurată
Sd biserica bolniței = 95 mp;
Sd ruinele bolniței = 258 mp;
Sd foișor bolniță = 50 mp;
Sd ziduri împrejmuire ale ansamblului Bolniței = 71mp
Sc total=474 mp
- suprafața utilă totală
Sd biserica bolniței = 35 mp;
Sd ruinele bolniței = 0 mp;
Su foișor bolniță = 32.15 mp;
Su ziduri împrejmuire ale ansamblului Bolniței = 0 mp
Su total= 67.15 mp
- sistem constructiv:
▪ zidărie din cărămizi de epocă cu mortar de var/ zidărie mixtă cu piatră/cărămidă
- fundaţii:
▪ zidărie/piatră
- acoperiş (şarpantă/terasă)
▪ Șarpantă
- învelitoare (material/culoare)
▪ Biserica Bolniței: tablă de cupru, foișorul bolniței: șiță de azbociment(existent) / de
ardezie(propus)
- finisaj exterior (material/culoare)
▪ tencuieli/ zidării aparente
- tâmplărie exterior (material/culoare)
▪ tâmplării lemn
- intervenții asupra componentelor atistice)
▪ lucrări de conservare-restaurare pictură murală: trapeza, biserica bolniței,
▪ lucrări de conservare-restaurare mortare de epocă la biserica bolniței, foișorul bolniței,
▪ lucrări de conservare- restaurare componente artistice din piatră la Biserica Bolniței,
Foișorul bolniței
- sistem de încălzire
▪ Biserica bolniței este folosită rar, nu necesită încălzire.
- alte caracteristici specifice
▪ se propun lucrări de conservare-restaurare la construcțiile care fac obiectul prezentului
proiect

