ANEXA 4
MONUMENTE ISTORICE ŞI ARII PROTEJATE
•

Conform Listei Monumentelor Istorice din România 2015 (Anexa la Ordinul Ministrului Culturii
nr. 2 828/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2
314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată şi a Listei
monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 113 bis din 15.02.2016) pe teritoriul comunei Obârşia, judeţul
Olt se află înscris un monument istoric:

Nr.
crt.
645

Cod LMI

Denumire

Localitate

OT -II - m - B 08961

Biserica
sat Obârşia, comuna Obârşia
"Adormirea
Maicii Domnului"

Datare
1866, rep. şi
pictată în 1933

Zona de protecţie a monumentului istoric propusă prin planul urbanistic general urmare
studiului istoric întocmit de fundamentare se prezintă astfel:

Autorizațiile de construire și desființare a construcțiilor reprezentând monumente istorice,
inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil – teren şi/sau construcţii, la construcţii
amplasate în zone de protecţie a monumentelor, stabilite potrivit legii, se emit în baza avizului
Ministerului Culturii (în cazul de faţă prin avizul DJC Olt).
•

Pe teritoriul comunei Obârşia există s-a identificat situl de importanță comunitară Natura
2000 : ROSCI0011 Pădurea Braniștea Catârilor. Amplasamentul ariei naturale protejate este
la o distanţă considerabilă faţă de intravilanul propus al comunei.
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Respectarea planurilor de management și a regulamentelor aferente este obligatorie pentru
administratorii ariilor naturale protejate, pentru autoritățile care reglementează activități pe
teritoriul ariilor naturale protejate, precum și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau
care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în perimetrul și în
vecinătatea ariei naturale protejate.
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