3. Comuna Tuşnad:
Poziţie suprafaţă reglementată în zona administrativă: la sud vest de Tuşnadu Nou
Total intravilan existent studiat:

0 Ha

Total zonă propusă a fi introdusă în intravilan prin PUZ Munţii Harghita aferentă unităţii
teritoriale administrative Tuşnad:
Uia - 0.7 Ha
Total zonă reglementată prin PUZ Munţii Harghitei aferentă unităţii teritoriale
administrative Tuşnad:
Uia - 0.7 Ha
Categorii de funcţiuni incluse în zonă prin reglementări: turism
Uia : Urbanizare - Servicii de agroturism
POT = 15%
CUT = 0.2
Funcțiuni de loisir public
Pensiuni
Anexe gospodărești
Alimentație publică cu condiționări
Grajduri de animale
Investiţii în construcţii noi (mp construite desfăşurate maxime posibile):
Uia:
Drumuri:

1392 mp

forestiere (se vor utiliza în scopul amenajării exploataţiilor forestiere şi pe
sectoare definite ca şi drumuri de agrement turistic)
- reabilitare conform planurilor de exploatare - din localitate spre
Muntele Mitács, Stânca Şoimilor – 13.79 km
trasee turistice pentru utilizatori biciiclete, mijloace de locomoţie cu
motoare sub 50 cm3 şi vehicule ecologice (drumuri 3m)
- reabilitare - zona Munţile Mitaci, Stânca Şoimilor (reabilitare) –
12.61 km
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Reţele edilitare:

-

Pârtii de schi:

-

Dezvoltarea infrastructurii de vizitare:
Semnalizări de direcţii:

− semnalizare direcţii a tuturor trupurilor de localitate pe toate categoriile de drumuri

aferente suprafeţei administrative ale localităţii (Tuşnad, Tuşnadu Nou, Vrabia) şi a
localităţilor şi punctelor de interes aflate pe teritoriile adminsitrative ale localităţilor
învecinate (Băile Tuşnad, Sânsimion, Cozmeni, Sânmartin)

− semnalizarea direcţii pe toate categoriile de drumuri situată pe suprafaţa adminsitrativă
a localităţii şi pe suprafeţe administrative ale localităţilor învecinate, reabilitarea sau
amenajarea punctelor turistice:
naturale: Mlaştina Benes, Mlaştina Középpatak, Mlaştina Nádas,
antropice: Mlaştina Benes

− Amenajări locuri de odihnă în puncte turistice de interes sau de-a lungul traseelor
turistice (bănci, mese, coşuri de gunoi)

− Amenajări puncte de odihnă pentru turismul ecvestru (pe cal)
− Amenajări turistice în zonele izvoarelor sau reabilitarea lor, îngrăjduirea izvoarelor
neamenajate, marcarea zonelor de protecţie

Amenajare camere de închiriat: 50 buc.
Capacitate camere de închiriat: 100 persoane
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