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A. Memoriu General

I.Notă metodică generală

I.1. Descrierea obiectivelor și limitelor
studiului

Acest studiu are scopul de fundamentare a
viitoarelor reglementări urbanistice ale Planului
Urbanistic General pentru Comuna Corunca cu
privire la patrimoniul cultural și peisaj.

Analizele prezente scot în evidență
momentele cheie în istoria dezvoltării comunei,
analizează patrimoniul cultural în relație cu
restul mediului construit, definesc caracterul
specific ale localităților ținând cont de memoria
locului. Aceste elemente împreună cu mediul
natural definesc peisajul drept pentru care

analiza are o semnificativă componentă de
peisaj. Recomandările vor fi formulate pe baza
analizelor pentru o dezvoltare sustenabilă a
comunei și vor fi marcate în studiu cu culorile
specifice: verde pentru recomandări de
reglementare respectiv cu roșu/roz pentru
recomandările adresate Primăriei și Instituțiilor
cu atribuții pentru protecția patrimoniului
cultural.

I.2. Descrierea metodei și direcțiilor de
cercetare

Cercatarea documentează elemente și contexte
identitare care ar putea potența valoare
comunei cu condiția protecției și valorificării lor.
Au fost întreprinse analize in situ în urma cărora
a fost generată o colecție de fotografii
panoramice 360, pentru majoritatea străzilor
surprinsă la un interval de circa 10 m. Acestea
inventariază imaginea locală, actuală și va sta la
dispoziția generațiilor următoare. Au fost
întreprinse de asemenea cercetări cartografice

și cercetări ale arhivelor electronice.

Datorită perioadei de pandemie COVID19 în
care s-a realizat studiul istoric, nu au putut fi
cercetate arhivele fizice.

A fost lansat de asemenea un apel public
online pentru contribuții cu fotografii ce ar
surprinde spațiul public sau mediul construit
istoric ale comunei. Nu au fost identificate
ilustrate istorice.

I.3. Evidențierea surselor documentare

FEKETE ALBERT : Transylvanian Garden
History, editura Művelődés, Cluj Napoca, 2007.

ORBÁN BALÁZS : A Székelyföld leírása,
editura Rath Mór Bizomanya,Budapest, 1868.

MOLDOVAN MONICA-LOREDANA 2012:
Glimeele din Transilvania - Studiu
geomorfologic, Teză de doctorat, Univ. “Babeş-
Bolyai”, Cluj-Napoca, 2012.

Tholdalagi Róza emlékiratai (Memoriile Rozei
Tholdalagi din 1900) : http://magyar-
irodalom.elte.hu/2000/uj/10.htm

Castel în Transilvania: https://
www.kastelyerdelyben.ro/tholdalagi-kastely-
koronka-.html

Lóránt KOVÁCS- A historical survey of the
Corunca Castle, Romania, based on the military
survey maps and p r e s e n t - d a y
measurements ACTA UNIVERSITATIS

SAPIENTIAE AGRICULTURE AND
ENVIRONMENT,2015

https://www.maps.google.com

https://www.mapire.eu

https://www.hungaricana.hu

https://www.usgs.gov

http://www.primariacorunca.ro

https://nepszamlalas.adatbank.transindex.ro/

https://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/
Harta.html

În conținutul studiului sunt de asemenea
menționate sursele de documentare specifice
materialelor expuse.

Recomandări administrative

Recomandări de reglementare
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I.4. Echipa de cercetare

Arhitect specialist atestat
MCC Emődi Tamás

Arhitect Klaus Birthler Ing. Peisagist Komes Dániel

II. Analiza dezvoltării teritoriului administrativ și a localităților

II.1. Istoricul teritoriul administrativ și a
localităților componente

Prima mențiune a localității Corunca (Koronka
în maghiară) datează din anul 1332 sub
denumirea de ”Korunka”1 în registrele de dĳmă
papală, ca o parohie romano-catolică
independentă. Originea numelui localității
derivă din cuvântul slav Korunka (Benkő
József, Transsilvania Specialis). În registrul
din 1567 apare cu 8 porți, cu teren de 1480
hectare, compus din 578 hectare de terenuri
agricole, 457 hectare de păduri, 42 hectare de
vii, restul pajiști și fânațe. Conform descrierii
istoricului Orbán Balázs, în anii 1860-70
populația localității era formată din secui de
confesiune reformată și români secuizați.

În perioada domniei lui Ioan Sigismund Zápolya,
principe al Transilvaniei în a doua jumătate a
secolului al XVI-lea, satul aparținea lui Toma
Mihályfy. După răscoala secuilor din 1562,
familia Mihályfy a decăzut, locul ei fiind preluat
de Farkas Kovacsóczi și mai târziu de familia
Tholdalagi, magnați din Transilvania.

În istoria comunei este semificativ numele lui
Tholdalagi Mihály (1580-1673). Acesta avea
inițial o carieră militară, devenit unul din cei mai
înțelepți diplomați și istorici din Transilvania.2

Patrimoniul familiei Tholdalagi contribuie la
organizarea urbanistică a localității prin

prezența castelului cu anexele sale, parcul din
spatele castelului (astăzi dispărut și urbanizat).
Strada principală și școala generală din
Corunca poartă numele lui Tholdalagi Mihály.
Familia nobilă este prezentă astăzi doar în
memoria colectivă a localității.

Satul Bozeni s-a format după distrugerea și
dispariția satului Kis-Ernye, a fost devastat de
armata turcă în 1661. După descrierea lui Orbán
Balázs, în secolul al XIX-lea ruinele, molozul și
țiglele caselor distruse atunci încă erau vizibile.

Din punct de vedere administrativ, satul
Corunca aparținea de comuna Livezeni, iar din
2004 a devenit o comună independentă
împreună cu satul Bozeni.

După căderea comunismului, în anii ‘90,
comuna Corunca începe să devină zona de
dispersie a municipiului Târgu Mureș. Teritoriul
dintre satul construit și cartierul Tudor din Târgu
Mureș se construiește masiv mai ales cu
locuințe tipic urbane însă fără o planificare
urbană integrată. În consecință au rezultat
profuri de străzi subdimensionate cu
accesibilitate pietonală și infrastructură edilitară
precară, lipsa funcțiunilor complementare
locuirii, degradarea patrimoniului cultural și
neintegrarea lui ca potențial imobiliar al zonei
de protecție și lipsa spațiilor publice verzi
dedicate.

1. Lóránt KOVÁCS- A historical survey of the Corunca Castle, Romania, based on the military survey maps and
present-day measurements ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE AGRICULTURE AND ENVIRONMENT, 7 (2015), p.123-128
2. Ibidem
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II.2. Prezențe arheologice până teritoriul
administrativ

Conform studiului arheologic au fost
identificate două localități dispărute: Kisernye și
Kincses (localitate medievală dispărută în zona
satului Bozeni)

II.3. Evoluția statutului administrativ militar
funcțional al localității

În perioada domniei lui Ioan Sigismund Zápolya,
principe al Transilvaniei în a doua jumătate a
secolului al 16-lea, satul aparținea lui Toma

Mihályfy. După revolta secuilor din 1562, familia
Mihályfy a decăzut, locul ei fiind preluat de
Farkas Kovacsóczi și mai târziu de familia
Tholdalagi, magnați în Transilvania. Satul
Corunca si Bozeni au făcut parte din UAT
Livezeni pana în anul 2004.

II.4. Evoluția structurii etnice și apartenențe
religioase a populației

În satul Corunca are loc o creștere de circa patru
ori a numărului de locuitori, etniile cele mai
numeroase fiind cea română și maghiară cu un
număr de peste două ori mai mare decât etnia
română, urmată de cea romă. În schimb, în satul
Buzeni numărul de locuitori a fost în scădere

până la recensământul din 2011 etnia fiind aici
aproape în totalitate maghiară. Etnicii români au
scăzut de la 24 la zero. Confesiunea
predominantă a comunei Corunca este cea
reformată, cu un număr de enoriași stabil față de
anul 1910.

Sursa secundară: studiu arheologic al comunei
Corunca, 2020, Dr. Zsolt Csók

Anul Total locuitori Români Maghiari Germani Alte naționalit. total Evrei Romi Nedeclarat
1850 713 185 429 - 99 2 95 -
1992 1501 86 1339 - 76 1 74 -
2011 2785 814 1804 3 - - 87 72

Anul Total locuitori Români Maghiari Germani Alte naționalit. total Evrei Romi Nedeclarat
1850 214 24 180 - 10 - 10 -
1992 126 2 124 - - - - -
2011 136 - 132 - - - - 2

Dinamica structurii etnice în satul Corunca, sursa adatbank.ro

Dinamica structurii etnice în satul Bozeni, sursa adatbank.ro
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Confesiunea la recensământul din
2011, sursa imaginii: Strategia
Comunei Corunca 2014-2020

Biserica reformată maghiară din Transilvania. Anul 1910. Sursa imaginii:
Siebenburgisches Archiv

Comuna Livezeni cu localitățile
componente Livezeni Corunca și Bozeni

II.5. Evoluția ocupațiilor populației. Ocupații
tradiționale persistente

Nu există mențiuni privind ocupații specifice
altele decât agricultura. Unele mențiuni

arheologice privind prezența sării în Corunca și
descoperirile indică faptul că vânătoarea și
exploatarea sării ar mai fi putut fi ocupații ale
locuitorilor însă fără pretenția de le considera
persistente.

II.6. Evoluția teritoriului administrativ și
intravilan

Din analiza ridicărilor topografice militare, a
fotografiilor aeriene și a planurilor de urbanism
precedente și suprapunerea zonelor urbanizate
a rezultat următoarea tendință de extindere
teritorială: În zona istorică relieful a influențat
direcția de extindere predominantă în lungul
căilor de circulație, evitând construirea pe
terenurilor în pantă. Construcțiile recente, după
anii 1990 se extind spre cotele mai înalte ale

vâilor. În ultimii 20 de ani, localitatea se dezvoltă
excentric față de nucleul istoric, adiacent șoselei
E60, ocupă inclusiv valea alăturată și anume
cea a Pârâului Vațman.

În satul Bozeni, relieful a influențat direcția de
extindere, predominant de-a lungul drumului
principal, evitând expansiunea terenurilor în
pantă. În prezent satul se extinde în direcția
Corunca și spre sud, pe terenurile cu pante mai
mici.
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1769 - 1773 Ridicare Iosefină (Prima ridicare topografică militară austro-ungară)
1853 - 1858 A doua ridicare topografică militară austro-ungară
1941 - Ridicare topografică militară a Ungariei
1991 - Zona construită conform PUG 1991
2010 - Zonă construită Google Earth
Limită intravilan conform PUG 2006

Studiu limite intravilan Corunca

Studiu limite intravilan Bozeni
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II.7. Evoluția tramei stradale și a parcelarului

Specificul local al ocupării teritoriului este dat
în primul rând de topografie. Ambele localități
sunt așezate în văile dintre dealuri, înconjurate
cu pășuni, terenuri agricole și păduri. Corunca
este organizată, ca majoritatea satelor din
Câmpia Transilvaniei pe mai mai multe străzi iar
Bozeni este o așezare liniară pe malul pârâului.
Ambele localități au fost organizate în jurul

bisericii. Majoritatea percelelor au fost lungi și
înguste, cu case amplasate spre stradă. În
zonele centrale au fost câteva parcele mai mari
cu construcții de interes public.

Corunca

În evoluției localității Corunca, parcelele mai
lungi sau mai mari au fost dezmembrate și
construite ca gospodării. În alte cazuri livezile
din apropierea satului au fost transformate în
parcele construibile, iar căile de acces între
parcele au devenit străzi. Se vede pe hărțile
istorice, că în 1941 în centrul satului livada a fost
înlocuită cu construcții. Fostul parc al castelului
Tholdalagi, vizibil pe a doua ridicare topografică
militară, a fost dezmembrat iar pe locul acestuia
s-au construit locuințe. Tendința de dezvoltare în
zona istorică este de a construi în continuarea
străzilor existente. Structura satului Corunca s-a
schimbat semnificativ după anul 2000. De-a
lungul drumului E60 zona a devenit predominant

comercială. Conform regulamentului, parcelele
construibile trebuie să aibă suprafață minimă de
200 mp, suprafață

care a rezultat din dezmembrarea unor parcele
la cea mai mică unitate posibilă în zonele de
dezvoltare. Construirea locuințelor noi, în unele
cazuri locuințe înșiruite, a generat o structură
foarte diferită față de așezarea tradițională
rurală. În zonele nou construite, drumurile de
acces sunt poziționate perpendicular pe drumul
E60, și în majoritatea cazurilor nu există o rețea
de străzi care să asigure o așezare coerentă și
compactă. Străzile acestea înguste favorizează
circulația auto, în majoritatea cazurilor lipsind
trotuarul și vegetația.

Plan cadastral actual a localității Corunca
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Plan cadastral Corunca din 1979
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Reproducere după planurile de amplasare a acumulărilor
propuse în Corunca și Livezeni pentru protecția la inundație
în albia pârâului Pocloș. Sursa: ”A Poklos patakról és
városrendezésről”- Ing. Kelemen Árpád, Academia.edu

Plan cadastral istoric suprapus peste planul
actualizat al construcțiilor și parcelelor.

Se observă vechi parcelări
la sud de pârâu însă din
hărțile militare, vatra satului
este localizată la nord de
pârâu.

Parcelare aparente pentru
densificare însă acestea nu
s-au construit semnificativ
până astăzi.

Castelul este reprezentat
disproporționat față de dimensiunea
reală probil din erori de măsurare.

Funcțiunile publice își rezervă parcele
mari.

Imagine aeriană a localității Corunca în anul 2020, zona
învecinată cu municipiul Târgu Mureș- simulare a
propunerilor de protecție la inundație din perioada anilor
1980.

După inundațiile istorice, din anii 1970 și 1980
de pe teritoriul localității Corunca în zona
adiacentă șoselei E 60 aflată în acea vreme în
extravilan, a fost propusă ca o zonă de retenție
a apelor pluviale pentru protecția la inundație a
cartierului Tudor. Dupa succesive amânări

aceste investiții nu au mai fost realizate iar
documentațiile de sistematizare respectiv de
urbanism, nu au mai inclus aceste propuneri.
Astăzi, teritoriul comunei Corunca propus
pentru inundație controlată este construit cu
clădiri predominant comerciale.
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Bozeni

Față de localitatea Corunca, caracterul satului
Bozeni este puternic rural. În satul Bozeni
parcelele au deschideri la stradă semnificativ
mai mari, și anume între 20 și 35m cu adâncimi
între 100 și 190 m. Funcțiunea predominantă
este cea de locuire, și gospodării țărănești. Față
de strada principală, parcelele dinspre nord
sunt amplasate regulat iar cele dinspre sud
prezintă o dispunere neregulată condiționate de
cursul pârâului. În zona cu ocupare tradițională
nu au fost operate unificări sau dezmembrări ale
parcelelor. Astfel imaginea rurală a satului s-a
păstrat unitară. În satul Bozeni nu există clădiri
făcând parte din patrimoniul cultural și care să
fie înscrise în Lista Monumentelor Istorice însă
caracterul conservat și coerent al satului poate
fi considerat o valoare de peisaj cultural cu
caracteristici care merită păstrate.

Funcțiunile publice, bisericile și căminul cultural
sunt localizate în centrul așezării adiacente
străzii și sunt excepții în utilizarea parcelarului.

Zonele aflate la limita intravilanului prezintă
construcții și parcelări recente, unele din ele nu
mai păstrează tipologia tradițională.

Ocuparea parcelei. Parcela este ocupată pe o
adâncime maximă de 40m CC(Curți
Construcții), partea posterioară a parcelei fiind
utilizată pentru agricultură. Anexele sunt
așezate în spatele locuinței în lung sau paralel
cu locuința, longitudinal și foarte rar transversal.

Construcțiile se distanțează față de limita străzii
cu cu 5- 6 metri ceea ce subliniază caracterul
rural, diferit față de localitatea Corunca.

POT. Procentul de ocupare al terenului,
predominant este cuprins între 5 și 15%.
Raportat la zona CC, POT-ul este în medie 33%.

CUT. Tipologia tradițională a construcțiilor de
locuit este organizată pe un singur nivel
eventual și peste un soclu înalt 50 cm sau
demisol și parter. CUT-ul predominant este
cuprins între 0,1 și 0,23. Raportat la zona CC,
CUT-ul este maxim 0,6.

Plan cadastral istoric, an necunoscut, sursa:Sikó Erika



10

Plan cadastral Bozeni din 1979

Bozeni, plan cadastral actual
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II.8. Evoluția Fondului construit, tipologia și
caracteristicile acestuia, amenajări.

Corunca

Textura parcelară tradițională pentru
funcțiunea de locuire are următorul tipic:

Parcele cu deschideri la stradă între 10-16 m
și adâncimi între 80-90 m. Există și excepții
datorită elementelor naturale sau la parcelele de
colț unde adâncimea poate fi mai mică începând
cu 40-60m.

Ocuparea parcelei: Parcela este ocupată pe
o adâncime maximă de 40m (Curți Construcții),
partea posterioară a parcelei fiind utilizată
pentru agricultură. Anexele sunt așezate de
regulă în spatele locuinței pe direcție
longitudinală. În mod excepțional se întâlnesc și
anexele așezate în spatele zonei CC, orientate
transversal. Toate construcțiile sunt aliniate la
stradă pe limita parcelei și așezate pe una din
limitele laterale. Eventualele miezunii nu sunt
vizibile prin construcția împrejmuirii. Atunci când

două construcții sunt amplasate aliniate la
aceeasi limita laterală, construcțiile sunt alipite
și sunt conformate cu zid de foc între ele.

POT. Procentul de ocupare al terenului,
predominant este cuprins între 10 și 23%. În
mod excepțional, acolo unde parcela este
condiționată de elementele naturale sau de
rețeaua stradală este de maxim 35%. Raportat
la zona Curți-Construcții media POT este de
55%.

CUT. Tipologia tradițională a construcțiilor de
locuit. Construcțiile sunt organizate eventual pe
un singur nivel și peste un soclu înalt de
50-120cm cu demisol și parter. În ultimii 30 de
ani, unele poduri de casă au fost amenajate ca
mansarde. CUT-ul predominant este cuprins
între 0,1 și 0,23 și poate atinge valori
excepționale de 0,4. Raportat la zona CC, CUT
este în medie 0,6.

Regimul de construire predominant este
parter și demisol+parter. Cele mai vechi locuințe
au caracterul tipic rural cu cerdac.

Acoperișul este conformat în majoritatea
cazurilor în patru ape, fără calcan. Acoperișul
este adaptat în cazul extinderilor orizontale
rezultând în unele cazuri timpane cu finisaj din
lemn spre curte însă și în aceste cazuri, se
prevede o streașină orizontală.

Învelitorile sunt din țiglă ceramică așezate pe
o pantă cuprinsă între 30 și 50 de grade.

În toate cazurile, fațada dinspre stradă are o
terminație orizontală în zona de racordare la
acoperiș (streașină sau cornișă). Există însă și
câteva excepții unde se prevăd timpane ca
accente pe fațadă dar raportul lățimii dintre
timpan și dechiderea totală a fațadei este în jur
de 1/3,și prin excepție 1/2 la clădirile cu aspect
urban.

Golurile locuințelor tradiționale sunt
rectangulare de regulă cu latura lungă verticală.

Finisajul predominant al fațadelor este
tencuiala iar la zona acoperișului, lemnul.

Culorile tradiționale sunt pale, nestridente,
obținute din oxizi.

Împrejmuirea caracteristică spre stradă este
din lemn combinată în mică proporție cu zidărie
tencuită sau piatră de talie, având înălțimi de
1,60- 1,80 metri.

Agricol

Curți Construcții

Anexe

Locuința Caracteristicile gospodăriei tradiționale
din statul Corunca
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2aa

Proporții atipice ale
acoperișului, învelitoare
atipică.

Accent tipic prin timpan
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Construcții interbelice cu
inscripția anului pe timpan

Construcții modestă din
anii ‘60
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Caracterul urban cu fronturi închise, ca tendință,
se poate observa după clădirile de colț construite
la front în zona centrală. Casa parohială a bisericii
ortodoxe și clădirea care urmează să fie
amenajată la creșă.

Pentru clădirea de colț cu elemente de arhitectură
Secesion reconvertiră de curând în creșă, aflată
în șantier, se recomandă să see revină la forma
inițială.

Locuință cu caracter urban pe
strada Principală.

Căminul cultural din Corunca
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Profilul tradițional al străzii are o deschidere de
circa 30 de metri și un minim de 23 de metri. În
zonele de protecție ale monumentelor, aspectul
amenajărilor actuale ale spațiului public intră în
contradicție cu statutul de zonă de protecție
datorită materialelor și soluțiilor constructive

agresive în peisajul localității câteodată nesigure
în exploatare. Șanțurile din beton și dalele de
acoperire ale șanțurilor. Fotografiile istorice
reprezentând explicit spațiile publice nu au putut fi
găsite pentru acest studiu.

Perspective având biserica reformată drept
capăt de perspectivă

Șanț pluvial betonat. Soluție constructivă
extrem de agresivă în peisaj și nesigură în
exploatare. În mod excepțional acoperirea
șanțului ar aduce beneficii imaginii spațiului
public însă păstrarea șanțurilor vegetale cu
rol de sistem de bioretenție este varianta de
dorit.

Același șanț pluvial verde înainte de
betonare oferă un spațiu public de calitate
mai bună chiar dacă imprimă un caracter
rural.

Șanțul pluvial vegetal permite retenția apei și
contribuie la un mai bun peisaj în spațiul public. Aceste
soluții adaptate contextului sunt în spiritul Directivei
Cadru privind Apa a Uniunii Europene.

Pentru amenajarea spațiilor publice (străzi,
piațete, drumuri) se recomandă să se solicite
prin temele de proiectare elaborarea
proiectelor de către ingineri peisagiști în
colabore cu arhitecții și cu inginerii de
drumuri.

Aspectul spațiului public



Strada Salcâmilor, zonă parcelată probabil după una din
reformele agrare, este una din străzile care păstrează un
spațiu public de o bună calitate care include o circulație
pietonală pe una din laturi și vegetație în spațiul pubilc.

Spațiul public al drumului E60 este unul extrem de
destructurat fără caracter unitar generând un haos
imobiliar din lipsa reglementarii unitare. Se remarcă
totuși o tendință de urbanizare care ar merita
întâmpinată cu o reglementare urbanistică Recomandăm
stabilirea unui profil al străzii și un regulament care să
genereze o coerență urbanistică.

Recomandări de reglementare pentru
zona istorică protejată a localității
Corunca.

POT maxim 23% pentru parcele cu
adâncime mai mare de 50m și POTmaxim
de 35% pentru parcele cu adâncime mai
mică decât 50m.

Parcelele vor avea deschideri cuprinse
între 10 și 16m și adâncimi cuprinse între
50 și 100m.

Anexele vor fi amplasate în jumătatea
posterioară a parcelei.

Înălțimea maximă la cornișă a
construcțiilor va fi de 6m.

Construcțiile vor avea înspre stradă o
fațadă având terminația superioară
orizontală cu streașină, cornișă sau atic.
Pot fi amplasate lucarne, sau timpane
înspre stradă cu condiția ca lățimile lor
cumulate să nu depășească 1/3 sau ½ din
din lungimea totală a fațadei.

Golurile vor avea latura lungă verticală și
nu vor depăși raportul plin/gol de 2/1.
Pentru construcțiile existente tâmplăriile
vor fi din lemn. Ele pot fi acceptate pentru
materialul tâmplăriei cu avizul
administrativ al Instituției deconcentrate
responsabile pentru protecția
patrimoniului cultural național.

Învelitorile vor fi în pantă cu înclinație cuprinsă
între 30 și 50 de grade. În mod excepțional sunt
acceptate învelitorile vegetale (acoperiș
înierbat) dacă acestea nu sunt vizibile dinspre
spațiul public (stradă). La autorizare se va
prezenta în acest sens, o imagine de sinteză-
adică o perspectivă în care este vizibil și
contextul care constă în cel puțin câte o
construcție vecină pe ambele părți.

Împrejmuirile spre stradă vor fi din lemn, sau
lemn cu zidărie.

Pentru amenajarea spațiilor publice se vor
utiliza următoarele materiale:

Pentru partea carosabilă: Asfalt cu agregate cu
dimensiuni cuprinse între 10 și 20 mm. Pentru
zona pietonală: se vor folosi materiale naturale,
dalaje din piatră naturală, pavaje din piatră
naturală, materiale compozite cu ciment dar cu
agregate naturale vizibile în proporție mai mare
de 60% ca de exemplu betonul dezactivat.
Alternativ sunt recomandate și finisaje din nisip
stabilizat cu var sau cu ciment. Șanțurile
pluviale adiacente drumurilor vor fi înierbate
integral și configurate ca sisteme de bioretenție
înierbate cu fund din piatră în pat din ciment.
Acoperirea scurgerilor pluviale se va realiza
integral (complet).

Rețelele: electrice, de gaz, de telefonie și de
date se vor amplasa subteran.
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Caracteristicile gospodăriei tradiționale
din statul Bozeni
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Curți Construcții

Anexe

Locuința

Bozeni

Regimul de construire este predominant parter
și demisol+parter. Majoritatea gospodăriilor au
aspect tradițional.

Acoperișul este conformat în majoritatea
cazurilor din 4 ape, fără calcan. Acoperișul este
adaptat în cazul extinderilor orizontale rezultând
în unele cazuri timpane cu finisaj din lemn spre
curte însă și în aceste cazuri, se prevede o
streașină orizontală.

Învelitorile sunt din țiglă ceramică așezate pe o
pantă cuprinsă între 30 și 50 de grade.

În majoritatea cazurilor fațada dinspre stradă
are o terminație orizontală în zona de racordare
la acoperiș (streașină sau cornișă). Șurile cu
fațada spre stradă au un timpan teșit. Golurile
locuințelor tradiționale sunt rectangulare, de
regulă cu latura lungă verticală.

Finisajul predominant al fațadelor este tencuiala
și lemnul,în egală măsură.
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Profilul tradițional al străzii principale are o
deschidere medie de 10 metri iar străzile
secundare au o deschidere de 6 metri. Nici o
stradă nu este prevăzută cu trotuare, șanțurile de
scurgere adiacente drumurilor fiind înierbate
având un caracter rural pitoresc. Accesul în curte
se realizează prin podețe din lemn. În cazurile în
care scurgerea pluvială este preluată de tuburi
metalice sau din beton, accesele sunt păstrate cu
o suprafață vegetală, pâmânt sau cu nisip
stabilizat. Toate acestea contribuie la întărirea
unui caracter pitoresc tipic rural demn de păstrat.
Caracterul pitoresc și peisajul este principalul
motiv pentru care există o tendință de migrare în

localitatea Bozeni dinspre Târgu Mureș a activilor
profesional în oraș ceea ce ar putea deveni o
amenințare în sine pentru caracterul actual.
Extinderea limitelor construibile pe versanți ar
putea avea drept consecință presiunea hidro
morfologică și creșterea circulației auto ceea ce
impune delimitarea circulației auto de cea
pietonală iar riscul costruirii trotuarelor aduce cu
sine riscul pierderii peisajului actual.

Spațiu public delimitat
spațial de vegetație, pe
ambele laturi ale străzii.

Suprafețe înierbate și
rigolă înierbată Rigolă înierbată Împrejumuire

din lemn
Suprafețe minerale asfalt/pietriș
stabilizat pentru circulație
carosabilă și pietonală

Aspectul spațiului public
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Stradă secundară cu lățime de 6 m, cu suprafețe din piatră și iarbă având caracter pitoresc. În stânga- gospodărie cu
poartă secuiască.

Împrejmuiri cu porțI secuiești în localitatea Bozeni, cea mai veche fiind datată la anul 1890. Porțile constituie o valoare
ambientală deosebită în satul Bozeni drept pentru care acestea merită păstrate.



Anexă tradițională amplasată paralel cu locuința, cu
fațadele „la roșu”, cu valoare arhitecturală, amplasată
în lungul parcelei. Ambele construcții se distanțează la
5-6m față de limita de front a parcelei.

Locuință cu tipologie tradițională
(demisol+parter), distanțată la
5-6m față de stradă cu vegetație
între stradă și locuință și cu anexe
amplasate în lungul parcelei

Construcția recentă
prejudiciază imaginea
tradițională prin retragerea
mai mare de 6m față de
stradă și etajul suplimentar

Culorile tradiționale sunt pale, nestridente, obținute din
oxizi, albastru, verde ”Kaisergelb”, alb și gri.

Împrejmuirea tradițională spre stradă este din scânduri de
lemn având înălțimi medii de 1,3 metri, combinată uneori cu
un soclu cu înălțimea de 0,5 metri.

Vegetație în al doilea plan
după împrejumuire Împrejmuire din lemn spre stradă

20
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III. Analiza peisajului

Relieful și hidrografia

Teritoriul studiat se află în vestul Depresiunii Colinare a Transilvaniei ( Podișul Transilveniei), la o
altitudine medie de 404 metri. Se află în zonă deluroasă, sub dealul Vațman, între Valea Mureșului și
Valea Nirajului. Vatra satului Corunca este situată în mare parte în lunca pârâului Vațman și pârâului
Fântâna Sărată. Satul Bozeni este situat în valea îngustă a pârâului Bozeni ( apare și cu numele pârâul
Capelei pe hărți militare), înconjurat de dealuri cu păduri. Zona studiată beneficiază de un cadru natural
caracterizat de movile, care sunt dealuri formate prin eroziune, cu altitudini între 25-30 metri.

Limita UAT

Limita intravilanului

drumuri_RO_Stereo70
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Clima

Clima regiunii este de tip
continental moderat, cu veri
călduroase și ierni lipsite de viscole.
Influențat de Munții Gurghiu și de
curenți atlantice / vestice.
Temperatura medie anuală din aer
este între 8-9°C. Precipitația medie
anuală este între 550-600 mm.
Schimbări climatice se datorează ca
urmare în mare parte a creșterii
suprafeței urbane construite, a
dezvoltării rețelei de șosele și a
intensificării traficului auto. Vârfurile
de temperatură și de precipitații sunt
din ce în ce mai extreme. Precipitațiile
abundente în general supraîncarcă
sistemul de canalizare.
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Sursa: meteoblue.com

III.1. Cadrul natural

Comuna Corunca este situată în zona centrală a județul Mureș, la ieșirea spre est din Municipiul
Târgu Mureș, în zona periurbană. Din punct de vedere administrativ, localitatea Corunca aparținea de
Comuna Livezeni. Începând cu anul 2004 localitatea Corunca și localitatea Bozeni formează o
comună independentă.
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Movilele nu sunt amenajări dar sunt elemente
marcante în peisaj drept pentru care sunt
menționate la această categorie. După descrierea
din secolul al XIX-lea a lui Orbán Balázs, zona
deluroasă a satului Corunca este deosebită din
punct de vedere al formării geologice. Se
întâlnesc movile rotunde pe ambele părți ale
dealului care separă Corunca de Livezeni.
Movilele din Livezeni au fost atracții ale zonei, iar
unele din movilele din Corunca erau cuprinse în
cadrul grădinii Castelului Tholdalagi. Din cercetări
geomorfologice reiese faptul că movilele sunt

cauzate de alunecări de tip glimee, specifice
Câmpiei Transilvaniei, Podișului Târnavelor și
Podișului Someșului. Cele de la Corunca sunt
relativ mari, cu amplitudini de peste 25-30 m. În
teza de doctorat a Monică Moldovan-Loredana
(2012) se menționează că terenurile cu
alunecările de tip glimee sunt amenințate de
nivelare pentru extinderea localității.3

În prezent, aceste formații geologice se pot
identifica pe sit, dar în majoritatea cazurilor s-a
construit în jurul lor, pe alocuri fiind excavate.

Movilele vor fi păstrate și protejate în peisaj,
acestea fiind elemente specifice ale peisajului
natural local. Recomandăm interzicerea nivelării
acestora și păstrarea cel puțin a două accese
către vârful lor.

Movilele

3 Monica Loredana MOLDOVAN - Glimeele din Transilvania -
Studiu geomorfologic -UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI-CLUJ
NAPOCA-FACULTATEA DE GEOGRAFIE 2012
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Folosința terenurilor

Pârâul Fântâna Sărată

Pârâul Vațman

Pârâul Vațm
an

Castelul Tholdalagi

Biserica Reformată

Biserica Reformată
Biserica Ortodoxă

Primăria Corunca

Pârâ
ul B

ozen
i

Analiza utilizării actuale și tendința de schimbare a utilizării terenului, se bazeză pe datele din cadrul
programului Corine Land Cover, gestionat de Agenția Europeană de Mediu. Privind datele din 2000
până în 2018 se poate identifica tendința de schimbare. Cea mai mare creștere de suprafață este în
categoria de spațiu urban discontinuu, iar cea mai mare decreștere în suprafața terenurilor
predominant agricole în amestec cu vegetație naturală. Suprafața pădurilor foioase a rămas aproare
neschimbată timp de 18 ani.

Suprafață (ha)
în anul 2000

Suprafață (ha) în
anul 2018

Suprafață
% 2000

Suprafață
% 2018

Spațiu urban discontinuu si spațiu
rural 140,3 361,8 8,2% 21,1%

Zone industriale / comerciale - 2,2 0% 0,1%
Spațiu urban verde - 58,4 0% 3,4%
Terenuri arabile neirigate 120,0 125,7 7,0% 7,3%
Vii 64,9 74,8 3,8% 4,4%
Livezi 22,1 17,6 1,3% 1,0%
Pășuni secundare 179,3 332,2 10,5% 19,4%
Zone de culturi complexe 76,4 27,1 4,5% 1,6%
Terenuri predominant agriculturale în
amestec cu vegetație naturală 559,1 206,9 32,6% 12,1%

Păduri foioase 551,2 506,5 32,2% 29,6%

Sursa: Corine Land Cover - https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover

Harta utilizării terenului pe baza datelor Corine Land Cover 2018
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În valea pârâului Fântâna Sărată sunt pășuni mixte cu
vegetație naturală. Pășunatul a fost menținut în această zonă
până în prezent.

Instalațiile tehnice pentru exploatarea gazelor sunt
elemente caracteristice în valea pârâului Fântâna
Sărată.

Utilizarea și structura tradițională
a terenului s-a păstrat în mare
parte în zona istorică a satului
Corunca. Elementul tipic al
peisajului este mozaicul
parcelelor agricole mărginite de
pădure.

De-a lungul drumului E60
predomină funcțiunile comerciale.
Clădirile rezidențiale sunt
construite pe parcele
perpendiculare pe drumul
principal. Datorită creșterii
continue a satului Corunca, zona
rezidențială de-a lungul drumului
principal E60, se extinde până la
marginea pădurii.

“Asemănător fondului construit, care actualmente din păcate se schimbă prea repede în rău, și peisajul
se schimbă încet, dar sigur, iar schimbările datorită globalizării și mecanizării agriculturii schimbă inclusiv
și irevocabil relația satelor cu peisajul înconjurător. “ - Arh. Köllő Miklós - Ghid de arhitectură pentru
incadrarea în specificul local din mediul rural - Zona Secuime

III.2. Structura terenului
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Structura terenului este formată din parcelele agricole alungite de tip curea. Zonele rezidențiale noi
s-au bazat pe această structură, terenurile vechi agricole sunt momentam supraconstruite. Din cauza
parcelelor înguste și lungi, majoritatea drumurilor nou construite nu au o lățime adecvată și, prin
urmare, nu dispun de spațiu public propriu zis, trotuar, drenaj adecvat și aliniamente de arbori.

Tipologii de structură a terenului

Structură urbană Structură rurală Terase agricole

Parcele agricole alungite,
de tip curea în pe periferia
satului istoric.

Construcție nouă pe
parcelă agricolă.

Zonele nou-urbanizate
necesită o reparcelare, cu
străzi, spații publice și
vegetație de dimensiuni
adecvate.

Zona rezidențială nu ar
trebui să se extindă până la
marginea pădurii. O
distanță minimă de 50 m
trebuie păstrată pentru
zona de tampon.
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III.3. Habitate

În cadrul UAT Corunca 24 % din teren sunt suprafețe artificiale, ocupate de țesut urban / rural,
industrie și comerț. Regiunile agricole ocupă 46%, formate din terenuri arabile, pășuni, zone agricole
eterogene. Pădurile și zonele semi-naturale ocupă 30 %, alcătuiți din păduri foioase și arbuști-asociații
vegetale erbacee. Cursurile de apă, lacurile și zonele umede aferente, împreună cu păduri și zone
semi-naturale reprezintă cea mai mare valoare naturală.

Zona nemorală a pădurilor de foioase

Subzona pădurilor de stejari mezofili

Harta de vegetație (sursa: Habitatele din România, Editura Tehnicã Silvicã, Bucureşti, 2005

Vegetația

Tipuri de ecosisteme din UAT Corunca

Sursa: date prelucrate din Corine Land
Cover - https://land.copernicus.eu/pan-
european/corine-land-cover
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În subzona pădurilor de stejari mezofili, principala specie edificatoare a pădurilor este Quercus robur,
care pe soluri fertile se asociază cu multe specii de amestec din cele menționate mai sus. Flora
pădurilor este foarte bogată. Productivitatea pădurilor din această subzonă este în general ridicată.

Se incadrează în categoria R4143 Păduri dacice de stejar pedunculat (Quercus robur) cu
Melampyrum bihariense, care se răspândește pe dealurile din vestul, nordul și centrul României, în
zona pădurilor de stejar, subzona pădurilor de stejari mezofili. Tipul de ecosistem este identificat prin
nr 6216 Stejăret cu carpen cu Asperula-Asarum-Stellaria.

“Structura ecosistemului: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor,
compus, în etajul superior, din stejar pedunculat (Quercus robur), exclusiv sau cu puțin amestec de
gorun (Quercus petraea), cireș (Prunus avium), frasin (Fraxinus excelsior), tei pucios (Tilia cordata),
paltin de câmp (Acer platanoides), rar fag (Fagus sylvatica), iar în etajul inferior, carpen (Carpinus
betulus), majoritar, jugastru (Acer campestre); are acoperire de 80–90% și înălțimi de 25–32 m la 100
de ani. Stratul arbuștilor, slab dezvoltat din cauza umbririi de către carpen, compus din Crataegus
monogyna, Evonymus verrucosus, E. europaeus, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Corylus
avellana, în nord Lonicera xylosteum. Stratul ierburilor și subarbuștilor, slab dezvoltat, cu specii ale
florei de mull (Asarum europaeum, Galium odoratum, Stellaria holostea).

Valoare conservativă: mare.

Compoziție floristică: Specii edificatoare: Quercus robur, Carpinus betulus. Specii caracteristice:
Melampyrum bihariense.

Alte specii importante: în flora vernală: Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corydalis solida,
Galanthus Nivalis, Dentaria bulbifera, Scilla bifolia; în flora estivală: Ajuga reptans, Aconitum
moldavicum, Brachypodium sylvaticum, Carex pilosa, C. sylvatica, Dactylis polygama, Euphorbia
amygdaloides, E. carniolica, Galium mollugo, Geum urbanum, Helleborus purpurascens, Hepatica
transsilvanica, Lathyrus transilvanicus, L. vernus, Lamium galeobdolon, Mercurialis perennis, Melica
uniflora, Polygonatum latifolum, P. multiflorum, Ranunculus auricomus, Sanicula europaea, Stachys
sylvatica, Stellaria media, Viola odorata, V. Reichenbachiana ș.a.”

Nu există situri Natura 2000 în UAT Corunca, dar pădurile, pășunile și coridoarele de salcie de pe
malul apei au valoare ecologică ridicată. Terenurile agricole și cele predominant agricole în amestec
cu vegetație naturală joacă un rol important în ceea ce privește locurile de hrănire pentru păsări
răpitoare.

Quercus robur

Gallium odoratum

Stellaria holostea

Asarum europaeum
Pârâul Fântâna Sărată - Floră spontană de mal -
Habitat umed cu sălci

Sursa: Habitatele din România, Editura Tehnică Silvică, Bucerești, 2005
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Fauna

Pe măsură ce localitățile cresc, nu numai
suprafața ocupată de vegetație se micșorează,
dar și multe specii de animale își pierd habitatul
natural. Spațiile verzi din zonele rezidențiale,
spațiile publice și grădinile private cu o acoperire
vegetală bogată oferă habitate mai bune pentru
anumite specii decât parcelele agricole de
monocultură. Este deosebit de important ca

dezvoltarea urbană să mențină un habitat adecvat
pentru fauna locală, atât în intravilan, cât și în
extravilan. Rețeaua de păduri, liziere de pădure,
pajiști și pășuni joacă un rol important în
conservare habitatelor naturale, dar nici rețeaua
de spații verzi din cadrul localității nu trebuie
neglĳată.

Harta faunei României - sursa: http://www.profudegeogra.eu/wp-content/uploads/2011/10/Harta-faunei-Romaniei2.gif

Ursus arctos - Specie ocrotită - sursa: https://
pixabay.com/hu/photos/medve-barna-medve-ursus-
arctos-6798903/

Recent a crescut prezența urșilor în Comuna Corunca care
intră în zone rezidențiale pentru a căuta hrană.

Orice dezoltare a localității ar trebuie să
mențină echilibrul între utilizări ale terenurilor și
să lase un habitat adecvat pentru animalele
sălbatice. În acest caz, ar trebui evitată
urbanizarea pășunilor și a pajiștilor și ar trebui
menținută o distanță corespunzătoare între
pădure și zonele rezidențiale.
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III.4. Relația cu apa

Comuna Corunca este relativ bogată în ape de suprafață în intravilan și în extravilan. Cursul principal
de apă , care străbate satul Corunca de-a lungul drumului E60, este Pârâul Vațman, având curs de
4,91 km, afluent al pârâului Pocloș. Se află încă două cursuri de apă care se varsă în Pârâului Vațman
din văile alăturate, acestea sunt Pârâul Bozeni și Pârâul Fântâna Sărată.

În Corunca, cursurile de apă curg în șanțuri în fața sau în spatele parcelelor. Oglinda de apă există,
dar încă nu este valorificată. Profilul albiei este conceput strict doar pentru protecția împotriva
inundațiilor. Încă nu există amenajări lângă apă pentru funcțiuni de loisir. Vegetație de pe malul apei
este puțină sau nu există deloc.

Aspect negativ: Materialele de
construcții se depozitează peste albia
apei

Aspect pozitiv:Arbori în albie care
stabilizează malul

Aspect negativ: Casele și gardurile pe limita
albiei care împiedică accesul la apă.

Aspect negativ: Lipsa vegetației de mal
(vegetație ripariană)
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Ortofoto din 1966 Ortofoto din 2003

După anii 1966 în valea Pârâului Vațman au apărut
mai multe lacuri artificiale, probabil pentru pescuit.
Lacurile sunt pe proprietăți private în fața caselor,
aproape de stradă, malurile sunt betonate. Rigolele
lângă drum sunt câte un braț al lacurilor. În general
malurile sunt stabilizate cu salcie.

3

P .Vațman

P. Fântâna Sărată

P. Bozeni
Zona cu lacuri

Ridicare Iosefină 1769 - 1773 Plan cadastral 1979

În zona cu lacuri vizibilă
și pe Ridicarea Iosefină, pe
planul cadastral din 1979
se poate observa un singul
lac. După 2010 dispare de
pe hărți și apar construcții
noi. Lacurile acestea
probabil au făcut parte din
grădina englezească a
Castelului Tholdalagi.

Habitatele umede cu stufăriș s-au păstrat pe parcele încă neconstruite,

4
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În partea centrală a satului se află pârâul Bozeni,
care curge în șanțul de pe marginea drumului.
Accesul în curți se face prin podețe peste pârâu.
Albia este îngustă, predominant naturală.

Albia în extravilan este naturală, urmărită
vegetație de mal, în majoritate sălci și stufăriș.

Pârâul Fântâna Sărată, în zona de pășunat. Apa
din pârâu este folosită pentru adăparea animalelor.
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III.5. Analiza sistemului de spații verzi

Reglementarea administrării spațiilor verzi din
teritoriile intravilane face obiectivul Legii nr.
24/2007 privind reglementarea și administrarea
spațiilor verzi din intravilanul localităților.

Spaţiile verzi se compun din următoarele tipuri
de terenuri din intravilanul localităţilor:

a) spaţii verzi publice cu acces nelimitat:
parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate;

b) spaţii verzi publice de folosinţă specializată:

1. grădini botanice şi zoologice, muzee în aer
liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi
de agrement pentru animalele dresate în
spectacolele de circ;

2. cele aferente dotărilor publice: creşe,
grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de protecţie
socială, instituţii, edificii de cult, cimitire;

3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea
sportului de performanţă;

c) spaţii verzi pentru agrement: baze de
agrement, poli de agrement, complexuri şi baze
sportive;

d) spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi
cursurilor de apă;

e) culoare de protecţie faţă de infrastructura
tehnică;

f) păduri de agrement.

După regimul de proprietate, spațiile verzi se
grupează în spații verzi publice și spații verzi
private:

• Administrarea spaţiilor verzi proprietate
publică este exercitată de autorităţile
administraţiei publice locale şi de alte organe
împuternicite în acest scop.

• Administrarea spaţiilor verzi de pe terenurile
proprietate privată este exercitată de către
proprietarii acestora, cu respectarea prevederilor
actelor normative în vigoare.

Se recomandă elaborarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul localităților,
în vederea identificării spațiilor verzi existente, spațiilor verzi potențiale și vegetației valoroase.
Registrul va fi elaborat conform Normelor Tehnice din 2008 pentru elaborarea Registrului local al
spațiilor verzi din intravilanul localității.

Se recomandă categorizarea spațiilor verzi în planșele PUG după categoriile prevăzute în Legea
27/2007, articolul 3.

În localitățile Corunca și Bozeni, în zonele
încă neconstruite, sunt înconjurate de
terenuri agricole și păduri. Distribuția de
suprafețe verzi este în general bună datorită
țesutului predominant rural, însă aceste
spații verzi sunt pe teren privat. Chiar dacă
aceste spații verzi joacă un rol important din
punct de vedere ecologic a comunei, nu
poate fi inclus în Registrul de spații verzi. Nu
există spații verzi publice cu acces nelimitat.
Satele dispun de terenuri de sport, dar nu au
teren de joacă. Cel mai mare spațiu verde
semi-public este terenul Universității
Sapientia. Aliniamentele de arbori lipsesc
complet mai ales din cauza șanțurilor și
liniilor electrice aeriane. Posibilitatea de a
planta arbori în zona rezidențială și de-a-
lungul drumului E60 ar fi deschisă dacă
profilul stradal ar fi reproiectat.

Strada Salcâmilor, Corunca - lipsită de vegetație.
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Concentrațiile de activitate umană în localități pot duce la schimbări semnificative în condițiile
climatice locale. Structurile care înmagzinează căldura (clădiri, infrastructura rutieră de transport),
poluarea industriei, răcirea și încălzirea clădirilor duce la fenomenul insulei de căldură urbană. Din
zonele mai puțin construite (extravilan sau țesutul rural), spre zonele aglomerate, ocupate de
construcții (drumul E60) temperaturile cresc cu cel puțin 3-5°C. Diferența de temperatură în orașele
mari poate să ajungă pâna la o diferență de 8-12 °C față de mediul natural.

Aerul din zona urbană este caracterizat de un nivel ridicat de poluare, în principiu din cauza
industriei, a transporturilor și a emisiilor municipale. Suprafețele artificiale, minerale, nu sunt capabile
să absorbă praful din aer. Cel mai nefavorabil caz se poate identifica la dealul de lângă drumul E60,
când efectul de ventilație al curenților de aer din zonele nedezvoltate (pajiști, păduri) este împiedicată
de construcții, care au fost construite în calea canalelor naturale de aer. Aici fluxul de aer doar se agită
praful fin, care se redepune.

Centrul localității Corunca - 21.07.2022

Camera cu termoviziune arată diferențele de temperaturi
între centrul localității, cu țesut rural, și zona drumului
E60 care este afectată de fenomenul insulei de căldură
urbană.

În toate cazurile, temperatura de suprafața a vegetației
este cea mai scăzută. Suprafața foliară activă răcorește
mediul înconjurător.

Drumul E60, la intrarea dinspre Târgu Mureș - 21.07.2022

Insula de căldură

vegetație

umbră

pavaj
asfalt



Se recomandă plantarea speciilor care aparțin vegetației locale sau caracterului rural. Propunere
de reglementare prin RLU pentru specii de arbori în spațiu public:

• în zone de urbanizare - locuințe individuale de tip urban se recomandă plantarea soiurilor de
pepinieră care se regăsesc și în flora locală naturală: stejar pedunculat, (Quercus robur), gorun
(Quercus petraea), tei (Tilia cordata), arțar (Acer platanoides), fag (Fagus sylvatica), carpen,
(Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre) - Nu se recomandă plantarea speciilor exotice sau
arborilor cu coroană globulară cu diametru mic (ex: Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’).

• În zonele rurale existente și zonele de urbanizare - locuințe individuale de tip rural, se
recomandă plantarea pomilor fructiferi din soiruri locale, rezistente: măr (Malus domestica), păr
(Pyrus domestica), cireș (Prunus avium), prun (Prunus domestica).
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Strada de Sus, Corunca

Există loc suficient pentru arbori în
fața caselor. Liniile electrice aeriane
nu permit plantarea arborelor de
înălțime mai mare decât 3-4 metri.

Așa da: Vegetație tradițională variată și bogată.
Prispa “împodobită” cu vița de vie.

Așa nu: Limitarea plantelor la tuia - plante exotice -
nu asigură însorire, umbrire corectă fiindcă aruncă
umbră și în timp de iarnă.

Speciile exotice (ex: tuia) nu
aparțin caracterului local

Salcâmul nu aparține florei locale -
specie invazivă

Elemente de patrimoniu legate de aspectul stradal

Arborii înalți, în general sunt prezenți în curțile gospodăriilor. Pe timp de vară asigură umbră și prin
evaporare îmbunătățește microclima. Înspre stradă tradițional erau arbuști cu flori, liliac, trandafir, bujor,
etc. Străzile din Corunca au pierdut caracterul rural tradițional, lipsesc arbori, umbra din spațiu public,
deși ar fi necesar. Străzile pot fi îmbunătățite ecologic și estetic cu aliniamente arbori, fie din speciile
florei locale, fie pomi fructiferi.



III.6. Operațiuni urbanistice importante.
Parcelări, demolări, trasări de artere de
circulație noi, lucrări hidrotehnice,
amenajare de suprafețe plantate și alte
operațiuni.

Corunca. Principala operațiune urbanistică în
ultimii 60 de ani în localitatea Corunca este
reducerea și din păcate desființarea parcului
istoric al castelului Tholdalagi. Teritoriul inițial al
familiei Tholdalagi este în mare parte construit
cu zone rezidențiale neurmărind un concept
urbanistic durabil. În al doilea rând poate fi
menționată amenajarea terenului de sport între
casa nr. 60 și părul Vațman.

Există însă documentații de urbanism inițiate de
proprietarii privați care încă nu au fost
implementate dar vor avea un impact
semnificativ asupra peisajului din satul Corunca.

Bozeni. Nici în satul Bozeni nu au fost trasate
artere principale și nu au fost realizate alte
lucrări importante de interes public. Există totuși
planificării urbane recente inițiate de proprietarii
privați de teren agricol și care nu mai respectă
tipologia tradițională la est de localitate.

Caracterul identitar al localității Corunca a fost
masiv afectat până la dispariție prin noi
construcții fără identitate coerentă.

Cele mai valoroase elemente naturale și
construite care ar putea restabili și întări
identitatea locală sunt:

• Castelul Tholdalagi și urmele din fostul parc
istoric- zonele umede, terenurile
neconstruite

• Tipologia clădirilor din zona propusă spre
protecție împreună cu spațiul public

• Movilele (Glimee)

• Cripta familiei Tholdalagi

• Cimitirul reformat marcat de vegetația de
pini

• Punctele de belvedere

• Situl arheologic La Téne înscris în LMI

• Pârâul Vațman și pârâul Fântâna Sărată

Caracterul identitar a localității Bozeni este
păstrat în mare parte și sunt factorii principali
care atrag capitalul uman.

• Dimensiunea mare a parcelelor construite

• Clădirile/ gospodăriile parter, sau D+P+M cu
acoperișuri în 4 ape ale locuințelor,
materialele și retragerea lor de la stradă și
vegetația spre stradă

• Peisajul natural- valea înconjurată de păduri

• Spațiul public cu șanțuri înierbate, fără
trotuar la est de localitate.

Disfuncțiuni generale:

Comuna un dispune de spații verzi publice.
Datorită schimbării caracterului localității
Corunca de la zone cu caracter rural la cele cu
caracter periurban, necestiă o reorganizare a
sistemului de spații verzi. Zonele nou construite
sunt mai ales afectate de această problemă, dar
și zona centrală necesită dezvoltări având acest

scop. În localitatea Bozeni au început deja
investițiile imobiliare noi, similare cu cele din
Corunca, care rezultă pierderea identității
locale. Evitarea problemei poate fii atinsă prin
urbanizarea în concordanță cu caracterul local
existent.
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III.7. Concluzii generale

Pentru administrarea simplă și clară al aspectului spațiului public, se recomandă realizarea unui
ghid de arhitectură și peisagistică pentru Comuna Corunca. În localitatea Corunca cu scopul de
reabilitare ecologică și estetică, în Bozeni pentru conservarea situației existente.



36

Concluzii și propuneri

Nr. Concluzii Propuneri

1 Cursurile de apă poartă valoare
ecologică ridicată și potențial
mare de îmbunătățire a sistemului
de spații verzi. Momentan acestea
sunt neacesibile, neamenajate -
Comuna Corunca nu beneficiază
de prezența cursurilor de apă.

Creşterea accesibilităţii cetăţenilor la dotări de tipul
spaţiu verde public, parc/ grădină, de-a-lungul apelor.

În intravilan vor fi stabilite zonele de protecție a
cursurilor de apă conform Legii apelor 107/1996, anexa
nr. 2. Zona de protecție stabilită rămâne neconstruibilă
chiar și pe teren privat. În topoligiile Registrului de spații
verzi intră la categoria d) Spații verzi pentru protecția
lacurilor și cursurilor de apă. În zonele de urbanizare
cursurile de apă vor fi lăsate liber și la elaborarea unui
PUZ vor fi însoțite cu funcții de sport, loisir, etc.

2 Corunca și Bozeni nu
beneficiază de spațiu public
central tip piațetă.

Amenajare peisajeră în centrul satului pe baza unor
proiecte coordonate de specialiști în domeniile
arhitectură și peisagistică.

3 Drumul E60 lipsit de piste de
biciclete, vegetație și trotuar

Prin PUG, vor fi reglementate profile tip pentru drumul
E60, care conțin elementele lipsite.

4 Suprafața zonelor de
urbanizare este mare. Necesită
proiectare detaliată la nivel de
PUZ cu specialiști în domeniul de
arhitectură, urbanism și
peisagistică.

Zonele nou urbanizate vor fi dotate cu spații verzi
publice. Se va cere prin PUZ proiectarea unei spații
verzi publice dimensionate corespunzător.

Sistemul de canalizare pluvială va fi realizată doar cu
soluții verzi: sisteme de infiltrare, sisteme de bioretenție.

Se recomandă realizarea spațiilor verzi publici cu
proiectare participativă.

5 Zonele recent construite nu au
spații verzi publice, problema apei
pluviale nu este rezolvată.

Se vor identifica terenurile încă neconstruite, care pot
funcționa ca un fel de centru de cartier, cu spații verzi
publice, și vor fi reglementate prin PUG ca spații verzi
potențiale. (ex: partea de sud a satului Corunca).

6 Dealul cu vegetație - un micro
habitat în mĳlocul terenurilor
agriculturale.

Se recomandă includerea dealului într-o categorie de
protecție (același categorie ca movilele), pentru evitarea
distrugerii acestui habitat.

7 Zona de pășunat - Pășunatul
face parte din caracterul
peisajului cultural tradițional.

Se recomandă susținerea activității de pășunat pentru
păstrarea peisajului caracteristic mediului rural.

8 În zona de dezvoltare a satului
Bozeni se poate observa deja o
tendință similară de construire ca
în Corunca.

Se recomandă continuarea dezvoltării pe baza unui
PUZ, care urmărește recomandările de reglementare
pentru zona cu țesut tradițional al acestui studiu (pag.
57).

9 Prezența zonei cu lacuri
artificiale în zona pârâului Vațman
este una atipică dar cu potențial
bun de dezvoltare a funcțiilor de
agrement.

Se recomandă încurajarea dezvoltării funcțiilor de
agrement și turism în această zonă.

10 Movilele fac parte în caracterul
peisajului, sunt spații verzi
potențiale în țesutul rural.

Movilele și vegetația acestora nu poate fi distrusă sau
degradată. Se recomandă includerea acestora în
sistemul de spații verzi. Prin amenajări minimale și
accesibilitate potrivită, pot fi elemente valoroase a
sistemului de spații verzi, nu numai din punct de vedere
ecologic.

Se interpretează împreună cu Harta elementelor valoroase și disfuncțiuni în peisaj
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Nr. Concluzii Propuneri

11 Grădina castelului Toldalagi a
dispărut, dar parcela ruinei, și
habitatele umede din zonă pot fi
valorificate.

După reabilitarea clădirii, se recomandă amenajarea
peisajeră a zonei castelului, cu funcțiuni de care
beneficiază și comunitatea locală.

12 Lacul pe malul pârâului
Fântâna Sărată ( înconjurată cu
stufăriș) și parcela aferentă este
un potențial spațiu verde public.

Se recomandă amenajarea unui spațiu verde public
cu teren de joacă, cu funcții de recreere.

13 În zonele marcate construcțiile
sunt prea aproape de păduri.

În zonele unde limita intravilanului se întinde până la
pădure, prin RLU se recomandă interzicerea autorizării
construcțiilor la distanțe mai mici de 50 metri de liziera
pădurii. Codul Silvic 2022 (art. 37 , alin.11) prevede o
zonă de tampon de 50 de metri în afara fondului
forestier, care necesită aviz de la autoritatea publică
care răspunde de silvicultură. Cu scopul de a proteja
habitatul natural valoros se recomandă marcarea
acestor zone pe planșele PUG și retragerea
construcțiilor față de acestea cu minim 50 m.

14 Cimitirul reformat - zonă cu
valoare ambientală

Se recomandă ca vegetația de pini a cimitirului să fie
păstrată. În cazul căderii sau tăierii unui arbore, el se va
înlocui cu un puiet din aceeași specie. Eventuala tăiere
a mai multor arbori se va realiza etapizat. Pietrele de
mormânt vor fi păstrate. Vârful dealului cimitirului este
un punct de belvedere important și este recomandat să
fie lăsat liber, păstrat ca spațiu verde.
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Harta elementelor valoroase și disfuncțiuni în peisaj

Li
m

ita
 U

AT

Li
m

ita
 in

tr
av

ila
nu

lu
i

St
ră

zi

Co
ns

tr
uc

ții

Pâ
ra

ie

Le
ge

nd
a

N

D
is

fu
nc

țiu
ni

El
em

en
te

 p
ro

te
ja

te
 /

 d
e 

pu
se

 în
 v

al
oa

re



39

Conform studiului arheologic sunt identificate 3
situri arheologice. 1 la Castelul Tholdalagi și
localitățile dispărute Kisernye și Kincses. Aceste

locuri pot genera trasee turistice tematice,
memoria lor fiind resursa pentru generarea în plus
de valoare a localității.

Un alt mormânt, cel al lui Tholdalagi
József, 2020 este o parcelă verde
cuprinsă pe două laturi între parcele de
case, la poalele unei movile, identificat
probabil eronat ca monument istoric.

Situația actuală a
criptei descoperite în
1991, probabil prima,
abandonată înainte de
anul 1806.

Cripta solitară, probabil
cea de-a doua criptă a
familiei Tholdalagi,
construită în anul
1806.

Siturile arheologice
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Cimitirul reformat

Plantele veșnic verzi sunt des folosite în
cimitire pentru simbolistica lor. Pinul nu aparține
florei spontane din zonă, dar în acest caz
aliniamentul este o intervenție peisagistică a

cărei imagine merită păstrată. Aliniamentul de
pini (Pinus sylvestris) pe creasta dealului peste
cimitirul reformat are rolul de formare și
delimitare a spațiului.

Pini în cimitirul reformat (Pinus sylvestris)

Se recomandă ca vegetația de pini a cimitirului
să fie păstrată. În cazul căderii sau tăierii unui
arbore, el se va înlocui cu un puiet din aceeași
specie. Eventuala tăiere a mai multor arbori se
va realiza etapizat. Pietrele de mormânt vor fi
păstrate. Vârful dealului cimitirului este un

punct de belvedere important și este
recomandat să fie lăsat liber, păstrat ca spațiu
verde.

În cimitirul reformat din Corunca. Pietre funerare- de
tip obelisc cele mai vechi datând din secolul al XIX-
lea, localizate înspre vârful dealului. Faptul că astăzi
nu mai sunt utilizate aceste forme se traduce prin
faptul ele constituie o valoare a culturii șia timpului
trecut. Deși acest caracter al cimitirului trebuie
păstrat, criteriile pentru a fi clasate ca monumente
istorice nu sunt întrunite.

Cimitirul reformat este de asemenea și un punct de
belvedere pentru localitatea Corunca.
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Recomandări pentru gestiunea patrimoniului cultural imobil
In scopul valorificarii monumentului istoric
Ansamblul castelului Tholdalagi, Comuna
Corunca poate aplica etapizat următoarele
măsuri:

Creșterea impozitului cu 500%, conform legii,
pentru clădirile neîntreținute sau care nu se
abat de reglementările de urbanism în zona
propusă spre protecție.

Proprietarul va soma pentru punerea in
siguranță și demararea lucrărilor de conservare
a clădirii.

Dacă în urma acțiunilor anterioare, proprietarul
nu întreprinde nici o acțiune care să conserve
patrimoniul, Comuna Corunca va întrepinde
dosar penal pentru distrugerea patrimoniului
cultural imobil prin inacțiune.

Recomandăm ca primarul să inițieze
exproprierea castelului Tholdalagi prin

aplicarea articolului 10, punctul 3 din legea
422/2001, privind protecția monumentelor
istorice.

Direcția Județeană pentru Cultură Mureș va
actualiza lista monumentelor istorice astfel:

1. Eliminarea MS-II-m-A-15632.01 Turnul
castelului Tholdalagi.

2. Se va actualiza adresa pentru MS-II-m-
A-15632.02 Cripta familiei Tholdalagi și anume
în loc de adresa ”nr. 376” se va actualiza cu
”fără număr” în nord-est-ul localității.

3. Se va actualiza adresa pentru Ansamblul
castelului de la ”nr. 376” la ”nr. 373/B”

4. Se va demara procedura de clasare pentru
ansamblul bisericii reformate cu portal și casa
parohială.

Propuneri de reglementare pentru documentații de urbanism ce se suprapun parțial sau integral cu
zona de protecție propusă:

Zonele edificabile vor fi astfel reglementate încât să păstreze vizibilitatea spre imobilul Castelului.

Amplasarea mobilierului urban, a arborilor și a arbuștilor se va face astfel încât să nu acopere vizibilitatea de-
a lungul axelor pentru obiectivele de patrimoniu.
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IV. Identificarea valorilor de patrimoniu construit și natural

Cod LMI 2015 Denumire Adresă Datare

MS-I-s-B-15367 Aşezarea Latène de la Corunca
Sat CORUNCA; comuna
CORUNCA, lângă sat, pe
dealul sondei de
exploatare gaz metan

Latène, Cultura geto -
dacică

MS -II - a - A -15632 Ansamblul castelului Tholdalagi
sat CORUNCA; comuna
CORUNCA 376 1830

Sat CORUNCA; comuna
CORUNCA, Nr.376 1830

MS -II - m - A
-15632.01 Turnul castelului Tholdalagi Sat CORUNCA; comuna

CORUNCA, Nr.376 1830

MS -II - m - A
-15632.02 Cripta familiei Tholdalagi Sat CORUNCA; comuna

CORUNCA, Nr.376 1830

IV.1. Identificarea construcțiilor și a amenajărilor valoroase și date semnificative referitoare la
acestea

Patrimoniul cultural imobil al comunei Corunca constă în 4 monumente, 3 în localitatea Corunca și 1
sit arheologic între localitata Corunca și localitatea Bozeni conform Listei Monumentelor Istorice din
2015. Două din obiectivele ansamblului nu sunt identificabile în terenul la adresa indicată. Turnul
castelului nu poate fi identificat (constituie o eroare de interpretare) iar Cripta familiei Tholdalagi a fost
identificată în altă locație decât cea din adresă și anume la poalele unui deal.

Ansamblul castelului Tholdalagi- monument istoric clasat
După descrierea lui Orbán

Balázs, grădina castelului
Tholdalagi era una dintre cele
mai frumoase grădini
adelenești ale secolului al XIX-
lea. Pe baza cercetărilor
doctorului Fekete Albert,
parcul englezesc din spatele
castelului avea și un caracter
de parc dendrologic, pe o
suprafață de aproximativ 69
hectare. Pe ilustrația alăturată
se vede castelul și anexele,
drumul spre sat, arborii și
arbuștii din parc și un
”gloriette” pe vârful unui
movile caracteristic zonei. Cu
timpul, grădina englezească
a dispărut. Nici limitele nu mai
sunt clare în prezent. Pe
terenul parcului au fost
construite locuințe individuale
inclusiv pe amplasamentul
unui lac identificat în planurile
cadastrale. Peisagistul
Fekete Albert menționează în
lucrarea „Transylvanian
Garden History. Castle -
Gardens along the Maros
River”, 2007 că există ”doar
cățiva pini plantați în grupuri
ce păstrează memoria
locului”.

Castelul Tholdalagi (la începutul secolului al XIX-lea)



Ilustrație cu ansamblul Castelului Tholdalagi și parcul, sursa: ORBÁN BALÁZS: A Székelyföld leírása, Budapest, 1868.

Ansamblul Castelului Tholdalagi, ruină parțială, martie 2020

Clădirea ar fi fost edificată în jurul anului 1830 după planurile lui Joseph Weixlbraun. Sobele din teracotă, albe au fost
reconstruite în casa căsătoriilor sub supravegherea lui Keresztes Gyula. Castelul a fost revendicat de Mária Kerekes, iar
aceasta a văndut-o apoi antreprenorului francez Jean Claude Moscovici.
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Momentan, castelul este o proprietate privată, în
stare de ruină. Domeniul castelului cu grădină se
întindea pe o suprafață de 69 ha (limita probabilă
este marcată cu galben), parcul fiind parcelat în
ultimii 30 de ani pentru locuințe suburbane.

Din punct de vedere stilistic castelul e organizat pe
un singur nivel, sub formă de U cu gang central
acoperit cu o învelitoare din eternit acoperișul fiind
pe jumătate căzut. Se observă decorații modeste
clasiciste de inspirație renașcentistă cu bosaje pe
aripi. Deasupra gangului, corpul central este
marcat cu un atic aparent din piatră.

În jurul castelului sunt amplasate clădiri industriale
probabil extinse în perioada CAP însă care
afectează semnificativ caracterul zonei și care
necesită refuncționalizare și modificări ale
aspectului.

Castelul Tholdalagi 2020, vedere dinspre vest.

Castelul Tholdalagi 2020, vedere dinspre est.

Fiindcă teritoriul din jurul castelului a
rămas încă destructurat
recomandăm: Elaborarea PUZ inițiat
de primărie pentru reglementarea
zonelor edificabile din jurul
castelului, pentru refuncționalizări și
revitalizare.



45
Corunca 1966 sursa: Înregistrări ale satelitului în satul Coronca

Pe a doua ridicare topografică militară austro-
ungară dintre 1853 - 1858 se vede cel mai clar
parcul în spatele castelului.

Limita probabilă a domeniului Tholdalagi din Corunca (69
ha).
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Delimitarea și inventarierea ansamblul lor de arhitectură a zonelor rezervate, 1991, sursa INP.
Partea scrisă ce însoțește documetația de delimitare și
inventariere a ansamblurilor de arhitectură și a zonelor
rezervate. sursa:INP

Proiectul de moară cu planimetrie sub formă de L face
probabil parte din ansamblul anexelor din jurul
castelului.

Planșa de mai sus reprezintă limita de
protecție a monumentului istoric - Castelul
Tholdalagi denumit aici ”Turnul Castelului
Tholdalagi”. Această delimitare merită câteva
observații:

Deși în imaginile istorice nu poate fi
identificat vreun turn în ansamblul castelului,
acesta este menționat atât pe planșă cât și în
partea scrisă a documentației de delimitare.

Delimitarea urmărește parțial limita
intravilanului și nu limita cadastrală. Ea este
retrasă față de corpurile anexelor CAP deși
spațiul pe care se proiectează monumentul
este mult mai larg, incluzându-le pe acestea.



Ansamblul castelului cu parc. Sursa foto: Daniel Cheșa

Vedere dinspre Târgu Mureș cu parcul castelului Tholdalgi, în prim plan o clădire amplasată aparent pe pârâul Vațman.
Sursa foto: Daniel Cheșa

Biserica reformată

Castel Tholdalagi (ultimul)
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Probabil membri ai familiei Tholdalagi în curtea-parc a castelului. Sursa foto: Daniel Cheșa

Mihai Tholdalagi de Nagyercse (Ercea-Mureș)
și Nagyiklód (Iclod-Cluj), conducător militar,
diplomat și cronicar, descendent al unei familii
originare din Ungaria de astăzi (Alaghi), care s-a
mutat în cursul anilor 1450 în scaunul Mureș,
primind ca donație satul Toldal aparținând
Domeniului cetății Gurghiului, a avut o carieră
remarcabilă devenind pe rând vicejude al
scaunului Orbai, căpitan suprem al scaunului
Mureș (1620), al Celor trei Scaune (1636),
consilier al Principatului, comite al comitatului
Turda, unul din cei mai distinși diplomați ai vremii,
care a întreprins numeroase călătorii la Poarta
Otomană, fiind unul din principalii artizani ai păcii
încheiate în 1621 între Imperiul Otoman și Polonia
apoi trimis al principelui Gheorghe Rakoczy la
Poartă pentru obținerea acordului acestuia pentru
alianța Principatului cu Regatul Franței și a
Suediei împotriva Imperiului Habsburgic. La nunta
lui cu Elisabeta Petki au participat principii
Moldovei și Țării Românești. În anii 1634 și 1636

sub căpitănia lui Mihai Tholdalagi a avut loc la
Corunca conscrierea militară a secuilor (a
călăreților – primipilus și pedestrașilor – pedites).

Drepturile specifice ale secuilor de deținere și
împărțire a pământurilor nu au fost întotdeauna
respectate la Corunca de membrii familiei
Tholdalagi, motiv pentru care o ordonanță a curții
imperiale din 1772 hotărește ca loturile satului
aparținând familiei Tholdalagi atribuite fără
aplicarea ius regiumus să fie reîmpărțite secuilor.
Totodată li s-a promis secuilor liberi să fie protejați
de abuzurile nobililor, iar acei membrii ai
comunității care au fost puși în iobăgie de către
familia Tholdalagi să fie dezrobiți.



Castel precedent.

În memoria locală se păstrează vechiul castel
localizat la capătul de perspectivă al străzii cu
denumirea actuală Salcâmilor identificabilă și în
hărțile militare, la poalele unei movile alungite.
Clădirea cu două niveluri a fost amplasată

independent pe un domeniu care ar fi aparținut
familiei Tholdalagi și care a fost dezmembrat
după demolare probabil cu ocazia unei reforme
agrare.

Imagine istorică cu datare incertă.
Se poate identifica ruina (fără
acoperiș) a vechiului castel.
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Reforma a avut loc la Corunca în anii 1550,
enoriașii lăcașului de cult catolic îmbrățișând
întâi confesiunea calvină apoi cea unitariană iar
unii chiar cea sabatariană. Biserica medievală a
satului Corunca, prevăzută cu o criptă și
înconjurată de un zid înalt de incintă, a fost
demolată în 1769 pentru a face loc unei clădiri
noi, baroce. Din vechiul edificiu s-au păstrat
atunci doar două clopote, unul din 1537 purtând
inscripția „Salve crux Sancta mundi gloria
1537.“ iar celălalt, inscripționat cu textul „O rex
glorie, veni cum pace“, a fost returnat în 1857.

Amplasată în spatele castelului Tholdalagi pe
o movilă mică, biserica actuală primește acord
de edificare în anul 1769 din partea împărătesei
Maria Tereza după ce în 1757 contii Tholdalagi
László și Pál dispun ”Instanțiat” începerea
lucrărilor de ridicare a unei noi biserici peste
ruinele celei vechi. (sursa secundară: ziarul
Kőzpont din 02.03.2017 în articolul lui Nagy-
Bodó Tibor în interviu cu preotul bisericii
reformate Rigmány Arnold, sursa primară:
Documentele istorice ale bisericii reformate din
Corunca). Edificarea însă începe cu întârziere

fiindcă a fost necesară construirea prealabilă a
unei case parohiale ceea ce se și întâmplă
conform mențiunilor din ”Historia Domus”. În
anul 1790 încep lucrările la turnul cu ceas
finalizându-se în anul 1793. Biserica în
întregime a fost finalizată în anul 1802. Turnul a
fost renovat în anul 1928 când ceasul a devenit
nefuncțional. Biserica precedentă peste care s-a
construit cea actuală este descrisă în
documentele bisericii, ca fiind împrejumuită de
ziduri înalte iar pentru edificarea noii biserici au
fost utilizate elemente din vechea biserică. Se
menționează de asemenea că a fost găsită o
criptă care a fost astupată fără a fi cercetată. Din
punct de vedere stilistic biserica prezintă
elemente clasiciste relativ modeste de factură
clasicizantă: pilaștri cu capete profilate, pe
fațada de vest. La interior planșeul peste navă
este boltit, nașterile bolților fiind marcate cu
console profilate și pilaștri.

Biserica și portalul de acces din lemn cu
inscripție latină și datarea în 1710 este păstrată
în bune condiții.

Biserica reformată
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Casa parohială este o clădire relativ modestă,
forma anterioară a acoperișului având aspect
baroc. Ferestrele, ancadramentele, culoarea și
acoperișul dinspre biserică par să fi fost
modificate semnificativ în ultimii 20 de ani însă
straturile istorice ar putea să se păstreze sub
intervențiile recente.

Recomandăm includerea în lista monumentelor
istorice a ansamblului bisericii cu portale din lemn
și casă parohială.

Casa parohială a bisericii reformate: stânga sus în 2012 stânga
jos în 2019

Imagini aeriene ale ansamblului bisericii cu casa
parohială 2020. Învelitoarea din țigle ceramice a
casei parohiale este schimbată cu tablă.
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Cripta familiei Tholdalagi- monument istoric clasat făcând parte din ansamblul castelului

Prima criptă a familiei Tholdalagi, menționată de Biró Jozsef în Erdély kastélyok s-a construit pe
coasta unui deal care o dată cu o alunecare de teren a fost distrusă. În locui ei s-a construit o a doua
în anul 1806. Redescoperirea primeia a fost întâmplătoare cu ocazia lucrărilor agricole. Istoricul
târgumureșean Spielmann Sebestyen-Mihaly a descris elementele descoperite. Printre alții aici este
înmormântat Tholdalagi Mihaly înmormântat în 1748 cu soția Főldvári Erzsébet (1697-1748),

Toldalaghi László (1746-1779) și soția Was Kata
înmormântată în 1779 în sarcofag, pietrele funerare fiind din
marmură iar pe teritoriul localității, în apropierea castelului a
fost descoperit de asemenea și mormântul lui Toldalaghi
János 1899-1943 acesta fiind probabil confundat cu cripta
familiei Tholdalagi clasată în lista monumentelor istorice
(2010-2015) și evidențiată în PUG Corunca 2006.

Sursa foto: Vajda Győrgy. Documentar fotografic la descoperirea
întâmplătoare a criptei Tholdalagi în 1991

Propunem rectificarea LMI cu adresa/poziția actuală a
criptei.

Amplasamentul criptei subterane cu sarcofag este
împrejmuit sumar cu o sârmă și este marcată cu o
tăbliță metalică înfiptă în sol terenul împrejmuit fiind
cultivat.

Amplasamentul castelului dispărut, strada
Salcâmilor.

Pe versantul dealului cu cimitirul reformat se
observă o altă criptă solitară, zidită fără inscripții.
Aceasta nu a fost cercetată însă poate fi vorba de
cea de-a doua criptă.
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IV.2. Identificarea spațiilor și a perspectivelor valoroase
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IV.3. Concluzii referitoare la elementele care necesită protecție

Următoarele construcții și teritorii au nevoie de protecție

Castelul Tholdalagi, monument clasat, aflat în stare avansată de degradare.

Zona Castelului Tholdalgi. Protecția zonele aflate în jurul castelului Tholdalgi este important fiindcă
monumentul se proiectează peste acest mediu construit. Se recomandă refuncționalizarea clădirilor
industriale și pentru depozitare din imediata vecinătate sau cel puțin ameliorarea aspectului pentru a
se integra în contextul monumentului istoric.
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Cripta Tholdalagi, monument clasat ca făcând parte din ansamblul castelului însă adresa este
eronată. Sursa foto: Vajda Győrgy. Documentar fotografic la descoperirea întâmplătoare a criptei Tholdalagi în 1991.

Cripta nouă Tholdalagi, se propune clasarea ca monument istoric dacă întrunește criteriile specifice.
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Biserica reformată cu portaluri din lemn și casa parohială, propunere pentru clasare ca ansamblu
de interes local.

Zona bisericii reformate. Biserica reformată constituie capăt de perspectivă vizibil dinspre spațiul
public a trei străzi (axe de vizibilitate).
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Recomandări de reglementare pentru zona
cu țesut tradițional

POT maxim 15% pentru parcele cu adâncime
mai mare de 50m și POT maxim de 33% pentru
parcele cu adâncime mai mică decât 50m.

Parcelele vor avea deschideri cuprinse între 20
și 35m și adâncimi cuprinse între 50 și 190m. La
parcele partea opusă străzii va fi destinată
agriculturii. Parcela minimă construibilă este de
1500mp.

Zona construibilă va avea o adâncime maximă
de 50m. Clădirile cu funcțiunea principală vor fi
amplasate la distanța de 6 metri față de stradă.
Se vor prevedea arbori de talie medie între
stradă și clădire.

Anexele vor fi amplasate în jumătatea
posterioară a zonei sau paralel cu clădirea
destinată locuirii cu o retragere minimă de 6m
față de stradă.

Înălțimea maximă la streașină a construcțiilor va
fi de maxim 4m iar înălțimea la coamă nu va
depăși înălțimea de 6,5m de la cota terenului
amenajat. Pentru terenurile în pantă, cota
terenului amenajat se consideră media dintre
cota cea mai mică și cea mai mare a zonei CC.

Construcțiile vor avea înspre stradă, o fațadă
având terminația superioară orizontală cu
streașină, cornișă sau atic. Pot fi amplasate
lucarne, sau timpane înspre stradă cu condiția
ca lățimile lor cumulate să nu depășească 1/3
din lungimea totală a fațadei spre stradă.
Clădirile cu o fațadă spre stradă de maxim 4
metri. Ele vor putea fi prevăzute cu timpane

înspre stradă.

Învelitorile vor fi în pantă cu înclinație cuprinsă
între 30 și 50 de grade. Excepțional sunt
acceptate învelitorile vegetale (acoperiș
înierbat) dacă acestea nu sunt vizibile dinspre
stradă. La autorizare se va prezenta în acest
sens, o imagine de sinteză- perspectivă în care
este vizibil și contextul, cel puțin câte o
construcție vecină pe ambele părți.

Împrejmuirile vor fi din lemn cu înălțimi între 1,3
și 1,6 m, posibil cu soclu din zidărie sau beton
cu înălțime de 0,5m. Se vor păstra porțile
secuiești existente.

Pentru amenajarea spațiilor publice se vor
utiliza următoarele materiale:

Partea carosabilă: Asfalt cu agregate cu
dimeniuni cuprinse între 10 și 20 mm sau pietriș
stabilizat. Suprafețele pietonale vor fi realizate
din pietriș stabilizat, nisip stabilizat, lemn și
beton dezactivat. Rețelele: electrice, de gaz, de
telefonie și de date se vor ampasa subteran.

Circulația pietonală nu va fi delimitată de
circulația carosabilă.

Branșamentele supraterane vor fi integrate în
împrejumuire sau vor fi mascate cu confecții din
lemn.

Zonele de dezvoltare a satului Bozeni în PUG
vor fi marcate ca ZONE DE URBANIZARE -
LOCUINȚE CU CARACTER RURAL, vor fi
construibile doar prin elaborarea unui PUZ,
care respectă dimensiunile parcelarului
tradițional.

Peisajul cultural

Localitatea așezată pe o vale înconjurată de
pădure este de asemenea o caracteristică
marcantă și deosebită a peisajului local, relativ rar
întâlnită. Reglementarea eventualelor extinderi

ale localității mai mult în lungul văii decât pe
pantele văii ar aduce avantaje pentru păstrarea
acestei caracteristici.

Pădure

Turnul bisericii

Fâneață

Livadă

Grădină

Pârâul Bozeni

Terase

Terase Pădure
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Cimitirul reformat ca zonă cu valoare ambientală

V. Definirea și delimitarea zone lor istorice de referință
V.1. Definirea zonelor istorice de referință și a
zonei construite protejate-notă metodică

Descrierea metodei de definire a zonelor
istorice de referință și a zonei construite
protejate. Zona istorică de referință a fost definită
urmărind:

• Raza de protecție conform legii de 200 m în
mediul rural, în jurul monumentelor istorice
clasate și a monumentelor istorice propuse spre
clasare.

• Integrarea clădirilor- monument sau propuse
pentru a fi clasate în peisajul vizibil din spațiul
public ținând cont de topografie.

Criterii de definire/ delimitare a zonelor istorice
de referință

Pentru cele două cripte Tholdalagi, aflate în
extravilan nu au fost delimitate zone de protecție
după limite cadastrale. Se păstrează zona de
protecție arbitrară cu rază de 200 m de la imobil-
construcție.

Pentru Castelul Tholdalagi a fost considerată raza
de protecție de 200 m de la imobilul parcelă cu

zona delimitată redusă la imobilele care fac parte
din compoziția peisageră a mediului construit în
care se înscrie monumentul.

Pentru biserica reformată și casa parohială-
propuse pentru clasare, au fost considerate
razele de protecție de 200 m de la imobilul-teren
coroborat cu perspectivele înspre biserică și care
sunt vizibile din spațiul public. În zona istorică de
referință delimitată de fondul construit nu este
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coerent însă parcelarul este în mare parte
păstrat.

Se delimitează zona construită protejată de
interes național cu imobilele din în jurul
castelului Tholdalagi, clasat ca monument de
interes național.

Se delimitează zona construită protejată de
interes local, teritoriul delimitat conform zonelor
istorice de referință.

Bilanț teritorial

Zonă construită de interes local = 17.5140 ha

Limită intravilan: 562.8957 ha

Propuneri de includere a unor imobile în lista
monumentelor istorice. Următoarele obiective
se propun pentru includerea în lista
monumentelor istorice:

• Ansamblul bisericii reformate cu portal din
lemn și casă parohială. Acestea se află pe
două imobile (terenuri diferite), delimitate de
stradă.

• Capela nouă a familiei Tholdalagi.

Elemente de gestiune și reglementare. Zonele
de protecție vor fi reglementate prin
regulamentul aferent PUG, considerând
propunerile de reglementare marcate în
casete verzi în conținutul prezentului studiu.

Cripta nouă a familiei Tholdalagi
Cripta familiei Tholdalagi

Construcții cu aspect tradițional

Construții propuse pentru clasare

Construcții -monument

Parcelemonument

Zone verzi

Zone de protecție 200m

Zona construita protejata de interes local

Zona construita de interes național

Zona cu valori ambientale

Limita intravilan

V.2. Potențialul de dezvoltare a zonelor
construite protejate.

• Castelul Tholdalagi și urmele din fostul parc
istoric sunt zonele umede, terenurile
neconstruite. Se recomandă luarea măsurilor
administrative propuse în casetele roz din
prezentul studiu. Castelul poate fi transformat
într-un obiectiv cu acces public cum ar fi una
muzeu de istorie locală combinată cu
alimentație publică, reamenajare peisageră
care întărește memoria locului. Clădirile
industriale și de depozitare aflate în perimetrul
castelul lui pot primi funcțiuni ce susține
utilizarea și valorificarea monument istoric.
Acestea însă necesită intervenție arhitecturală.

• Tipologia clădirilor din zona propusă spre
protecție împreună cu spațiul public. Se
propune pentru păstrare tipologia ocupării
terenului. regimul de înălțime, panta și
materialele acoperișului pentru clădirile
existențe. Pentru clădirile noi se vor păstra
modul de ocupare al terenului cât și
dimensiunile tipice ale parcelelor însă
arhitectura se recomandă să fie de factură
modernă păstrând proporțiile caracteristice.

• Movilele (Glimeele) constituie elemente
caracteristice în peisaj și pot fi utilizate ca spații

publice verzi, accesibile ca puncte de
belvedere pentru completarea ofertei de spații
publice verzi.

• Cripta familiei Tholdalagi. Se recomandă
realizarea unor panouri informative minimale în
dreptul criptelor fără ca panourile să devină
elemente invazive în peisaj.

• Cimitirul reformat marcat de vegetația de pini.
Se propune păstrarea vegetației de pini. Acest
obiectiv poate deveni de asemenea un spațiu
verde cu belvedere.

• Caracterul identitar rural a localității Bozeni
este păstrat în mare parte și sunt factorii
principali care atrag capitalul uman. Se va evita
să să intervină asupra spațiului public cu
construcții tipice urbane cum ar fi trotuare
asfaltate sau da lapte. Să recomandă
păstrarea materialelor permeabile.

• Dimensiunea mare a parcelelor construite. Se
recomandă păstrarea dimensiunilor parcelelor
pentru noile parcelări pentru a se păstra
caracterul așezării. Porțile/ portalurile secuiești
din lemn constituie un caracter identitar
suplimentar și se recomandă încurajarea
reabilitării și păstrării lor.
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V.3. Potențial de dezvoltare al sistemului de spații verzi

Coridor verde-albastru
Cursurile de apă a comunei reprezintă o

resursă neexploatată. Acestea curg mai ales în
șanțuri controlate, cu mai multă sau mai puțină
vegetație. Atât în intravilan, cât și în extravilan,
apa este o sursă cu o valoare ecologică ridicată.
Acestea pot constitui o parte importantă a rețelei
verzi a unei așezări. Cu o amenajare adecvată,
acestea pot deveni coridoare verzi-albastre,

care sunt avantajoase pentru ecosistemul local
și locatari: ridică biodiversitatea zonei, sunt căi
de circulație pietonale, de ciclism și pot oferi o
rețea de spații verzi pentru comunitatea locală.
Protecția și conservarea habitatelor cursurilor
de ape ajută la ridicarea calităţii factorilor de
mediu şi a stării de sănătate a populaţiei.

Spațiu verde potențial Culoar verde-albastru potențial Teren de sport existent -
legătură cu apa

P. Fântâna Sărată

P. Vațman

Reabilitare drum
E60 - Trotuar, pistă
de biciclete,
aliniament de arbori

Drumul E60

Dezvoltarea unui parc
comercial cu spații verzi
pentru susținerea
biodiversității pe terenuri
adiacente drumului principal

Amenajarea spațiilor publice pe
parcele goale în zona existentă cu
locuințe individuale de tip urban

Transformarea căilor de
acces private în drumuri
secundare publice după
lățirea conform normelor

Culoar verde-albastru:
reabilitarea pârâului
Vațman și afluenților

Culoar verde-albastru: flux de aer proaspăt

Concept de dezvoltare / reabilitare pentru zonele construite recent în Corunca

Concept de dezvoltare / reabilitare pentru zona istorică a satului Corunca
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V.4. Managementul durabil al apelor pluviale:

Elementele “verzi-albastre” ale gestionării durabile a apelor pluviale aduc beneficii semnificative
când sunt tratate la nivel de sistem, din punct de vedere tehnic, ecologic și social.

• Tehnic: Retenția apei pluviale reduce posibilitatea de supraîncărcare a sistemului de canalizare. De
asemenea, poate rezolva problemele de scurgere pluvială și din zonele care încă nu au canalizare
pluvială adecvată. Încetinirea scurgerilor și efectul de curățare a spațiilor verzi (prin care se infiltrează
apa pluvială: șanțuri înierbate, sistem de bioretenție) reduce probabilitatea de inundații și are impact
pozitiv asupra calității apei din pâraiele receptoare.

• Social: Prin proiectarea infrastructurii verzi-albastre apa poate face din nou parte din viața
comunității locale. Numeroase studii au demonstrat efectul pozitiv al prezenței de apă în calitatea
mediului urban/rural. Căile verzi, pistele de alergare și de ciclism de-a lungul malurilor râurilor/pâraielor
pot fi rute importante pentru recreere și transport alternativ. Efectul de răcire al spațiilor verzi reduce
riscurile pentru sănătate în timpul valurilor de căldură.

• Ecologic: Elementele de gestionare durabilă a apelor pluviale în infrastructura verde a localității pot
deveni habitate importante. Cursurile de apă revitalizate servesc funcția de coridoare ecologice pentru
majoritatea speciilor. Vegetația din sistemul de infiltrare, mai ales plantele melifere pot oferi adăpost,
loc de hrănire pentru numeroase insecte, al căror număr a scăzut drastic în ultimele deceni din cauza
substanțelor chimice utilizate în agricultură.

V.5. Perspective noi în utilizarea materialului vegetal rezistent în condiții urbane:

În special în zonele cu caracter urban, se aplică același principii de utilizare a plantelor ca în orașele
mari. Plantațiile ornamentale, care necesită multă irigare nu sunt sustenabile.

Spațiile verzi publice trebuie să fie plantate cu specii rezistente, care nu necesită mai multă apă decât
apa pluvială. Potrivit noilor perspective de utilizare de vegetație în orașe mari, plantele anuale
ornamentale sunt înlocuite cu o selecție de plante perene bine concepute cu întreținere redusă.

Provocările sunt numeroase privind alegerea speciilor pentru aliniamentele de arbori, mai ales în zona
drumului E60: dimensiunea potrivită, rezistența la călduri, la secetă, la stresul provocat de poluări cu
sare și metale grele, valoare ornamentală potrivită, trunchi drept, durată lungă de viață, etc. Nu există
o specie care să îndeplinească toate cerințele, dar există soiuri de pepinieră resistente care sunt
concepute special pentru orașe. Pentru reînnoirea străzilor trebuie apelat la o echipă de specialiști în
domeniul de peisagistică, arhitectură și urbanism.

Exemple de soiuri resistente în mediul urban:

• Acer campestre ‘Elsrĳk’

• Acer campestre 'Queen Elizabeth'

• Acer campestre 'Zenta'

• Acer platanoides 'Deborah'

• Acer platanoides 'Parkway'

• Acer platanoides 'Olmsted'

• Alnus x spaethii

• Carpinus betulus 'Fastigiata'

• Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'

• Fraxinus pennsylvanica 'Urbanite'

• Tilia x euchlora

• Tilia tomentosa 'Sisi'
Pyrus calleryana 'Chanticleer'

Ideal pentru mediul rural și
urban

Ideal pentru aliniament de
arbori pe străzile înguste

Quercus robur ‘Fastigiata’
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B. Piese desenate

1. Plan cadastral Corunca din 1979

2. Plan cadastral istoric, an necunoscut, sursa:Sikó Erika

3. Delimitarea și inventarierea ansamblul lor de arhitectură a zonelor rezervate, 1991, sursa
INP.

4. Zone de protecție propuse și zone verzi
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3. Delimitarea și inventarierea ansamblurilor de arhitectură a zonelor rezervate, 1991, sursa INP.
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Coordonate contur : Zonă construită de interes local

X = 470541.8166 Y = 557841.5785
X = 470528.7277 Y = 557847.0857
X = 470524.789 Y = 557839.425
X = 470524.543 Y = 557838.329
X = 470502.273 Y = 557789.923
X = 470502.273 Y = 557789.923
X = 470499.1727 Y = 557791.2903
X = 470499.6686 Y = 557785.2186
X = 470499.7739 Y = 557782.3515
X = 470499.6501 Y = 557781.5764
X = 470490.252 Y = 557761.2987
X = 470481.0234 Y = 557751.2233
X = 470472.7683 Y = 557746.101
X = 470461.9733 Y = 557744.704
X = 470445.2516 Y = 557746.3126
X = 470427.7256 Y = 557749.1066
X = 470419.1754 Y = 557749.6444
X = 470409.2952 Y = 557750.3368
X = 470409.228 Y = 557749.877
X = 470381.849 Y = 557751.1454
X = 470376.547 Y = 557751.391
X = 470377.324 Y = 557753.006
X = 470371.22 Y = 557753.4237
X = 470357.22 Y = 557754.545
X = 470335.31 Y = 557756.27
X = 470328.16 Y = 557757.18
X = 470310.842 Y = 557760.967
X = 470268.1925 Y = 557765.5351
X = 470243.2446 Y = 557897.2222
X = 470238.8785 Y = 557921.9874
X = 470235.362 Y = 557937.286
X = 470231.041 Y = 557948.851
X = 470235.4949 Y = 557955.03
X = 470244.6178 Y = 557948.5482
X = 470259.2627 Y = 557938.143
X = 470276.231 Y = 557925.759
X = 470277.739 Y = 557924.34
X = 470280 Y = 557922.214
X = 470284.784 Y = 557918.596
X = 470304.316 Y = 557904.7818
X = 470352.6066 Y = 557994.0867
X = 470361.72 Y = 558013.524
X = 470336.3041 Y = 558026.4004
X = 470333.3685 Y = 558020.6343
X = 470310.2859 Y = 558032.1843
X = 470340.3 Y = 558088.51
X = 470331.1871 Y = 558094.9172
X = 470333.937 Y = 558100.174
X = 470335.1885 Y = 558102.5414
X = 470335.039 Y = 558102.638
X = 470350.363 Y = 558132.755
X = 470350.5599 Y = 558147.2432
X = 470369.375 Y = 558151.365
X = 470369.375 Y = 558151.365
X = 470371.0978 Y = 558158.3024
X = 470375.17 Y = 558157.03
X = 470385.15 Y = 558155.51
X = 470391.28 Y = 558155.14
X = 470396.362 Y = 558156.617
X = 470397.1611 Y = 558163.37

X = 470406.455 Y = 558214.1
X = 470421.0951 Y = 558209.3281
X = 470414.6321 Y = 558167.741
X = 470418.5849 Y = 558167.127
X = 470417.586 Y = 558160.704
X = 470417.732 Y = 558151.924
X = 470432.38 Y = 558150.3333
X = 470426.766 Y = 558137.129
X = 470415.547 Y = 558117.27
X = 470449.265 Y = 558099.074
X = 470453.934 Y = 558110.143
X = 470490.6105 Y = 558082.5832
X = 470507.142 Y = 558070.077
X = 470521.8105 Y = 558057.6903
X = 470531.7844 Y = 558049.2678
X = 470542.9664 Y = 558075.0174
X = 470551.456 Y = 558094.259
X = 470554.2654 Y = 558100.2859
X = 470559.9841 Y = 558112.485
X = 470572.9 Y = 558139.53
X = 470588.0917 Y = 558148.9232
X = 470614.417 Y = 558166.7674
X = 470618.14 Y = 558169.24
X = 470619.86 Y = 558170.12
X = 470621.94 Y = 558169.27
X = 470622.8043 Y = 558168.6908
X = 470623.82 Y = 558168.01
X = 470625.31 Y = 558166.8
X = 470629.51 Y = 558162.97
X = 470630.77 Y = 558161.81
X = 470633.526 Y = 558159.0924
X = 470636.8979 Y = 558155.5642
X = 470638.18 Y = 558154.56
X = 470641.381 Y = 558152.6618
X = 470643.5773 Y = 558151.7945
X = 470647.7037 Y = 558150.252
X = 470655.9875 Y = 558148.2369
X = 470666.8727 Y = 558146.7205
X = 470667.6424 Y = 558148.7543
X = 470669.0819 Y = 558150.2499
X = 470670.8224 Y = 558151.2745
X = 470672.8646 Y = 558151.9677
X = 470674.91 Y = 558152.2109
X = 470677.1012 Y = 558152.2213
X = 470681.5749 Y = 558151.1575
X = 470690.6217 Y = 558146.2988
X = 470700.0966 Y = 558140.8143
X = 470711.1432 Y = 558134.0622
X = 470678.2008 Y = 558094.5921
X = 470699.4275 Y = 558075.2716
X = 470710.2589 Y = 558085.7438
X = 470720.0226 Y = 558093.4594
X = 470737.838 Y = 558104.9247
X = 470754.37 Y = 558080.4501
X = 470763.9436 Y = 558056.7704
X = 470779.4658 Y = 558065.2371
X = 470790.2529 Y = 558073.5354
X = 470799.106 Y = 558080.346
X = 470807.373 Y = 558071.529
X = 470817.753 Y = 558059.5566

Coordonate cripte

Cripta familiei Tholdalagi X 471145.5772 Y 558761.2874
Cripta nouă a familiei Tholdalagi X 470782.9178 Y 558650.9694



X = 470839.176 Y = 558051.3011
X = 470935.0361 Y = 558027.3775
X = 470983.6798 Y = 558016.6769
X = 471039.0103 Y = 558002.71
X = 471062.9732 Y = 557994.9461
X = 471044.5786 Y = 557960.4134
X = 471044.8007 Y = 557959.9766
X = 471026.6607 Y = 557909.0234
X = 471025.0631 Y = 557895.2052
X = 471019.8335 Y = 557896.0893
X = 471009.3896 Y = 557897.3129
X = 471002.7877 Y = 557862.6078
X = 470983.1818 Y = 557869.3628
X = 470982.2938 Y = 557866.2684
X = 470962.6318 Y = 557871.8178
X = 470944.9652 Y = 557879.9146
X = 470928.4229 Y = 557885.7443
X = 470907.7538 Y = 557890.725
X = 470893.1628 Y = 557893.6368
X = 470894.995 Y = 557901.6594
X = 470875.9525 Y = 557904.2684
X = 470872.3483 Y = 557887.4627
X = 470859.9027 Y = 557891.5516
X = 470844.82 Y = 557894.18
X = 470827.9507 Y = 557900.1509
X = 470816.8743 Y = 557904.8472
X = 470804.7387 Y = 557910.3506

X = 470790.6276 Y = 557915.2895
X = 470779.9031 Y = 557920.7928
X = 470764.6444 Y = 557926.9171
X = 470756.1964 Y = 557907.2461
X = 470740.7286 Y = 557910.7885
X = 470732.758 Y = 557910.0748
X = 470732.3879 Y = 557923.7689
X = 470726.3973 Y = 557933.0904
X = 470726.3458 Y = 557931.8986
X = 470708.6997 Y = 557938.3797
X = 470708.5008 Y = 557938.6576
X = 470694.816 Y = 557968.649
X = 470661.2235 Y = 557959.4148
X = 470642.907 Y = 557953.446
X = 470624.129 Y = 557948.784
X = 470633.8299 Y = 557926.796
X = 470641.728 Y = 557904.428
X = 470627.4303 Y = 557899.7789
X = 470621.27 Y = 557899.35
X = 470606.4241 Y = 557898.1726
X = 470610.6869 Y = 557881.7411
X = 470614.4535 Y = 557833.1533
X = 470597.9237 Y = 557832.6282
X = 470597.6183 Y = 557839.249
X = 470555.3861 Y = 557837.9715
X = 470541.8166 Y = 557841.5785


