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METODOLOGIA DE DESEMNARE A REPREZENTANȚILOR COMUNITĂȚII LOCALE ÎN 

COMITETUL DE ORGANIZARE UNESCO PENTRU MONUMENTUL ISTORIC DIN JUDEȚUL 

MUREȘ, ÎNSCRIS ÎN LISTA  

PATRIMONIULUI MONDIAL UNESCO –  

CENTRUL ISTORIC SIGHIȘOARA - COD 902-1999 

 

 

 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art.1.PrezentaMetodologiereglementeazădesemnareareprezentanțilorcomunității locale 

înComitetul de Organizare UNESCO constituitpentrumonumentulistoric din județulMureș, 

respectivCentrulIstoricSighișoara, cod 902-1999, 

înscrisînListaPatrimoniuluiMondial,potrivitdispozițiilor: 

 O.G. nr.47/2000, privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor 

istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, cu 

modificărileșicompletărileulterioare; 

 H.G.R. nr.857/2021 pentruaprobareaRegulamentului-cadru şi a componenţei 

comitetelor de organizare UNESCO. 

Art.2.PrinprezentaMetodologie se asigurărespectareaprincipiilorlegalității, transparenței, 

responsabilității, a normelorînvigoareincidenteînmaterie.  

 

 

CAPITOLUL II 

PROCEDURA DESEMNĂRII REPREZENTANȚILOR COMUNITĂȚII LOCALE ÎN COMITETUL DE 

ORGANIZARE UNESCO 

 

Art.3.(1)Pentrumonumentulistoric – CentrulIstoricSighișoara, cod 902-1999, se 

constituieunComitet de organizare UNESCOînalcătuireacăruia se regăsescși 3 

reprezentanțiaicomunității locale Sighișoara. 

(2)Cei 3 reprezentanțiaicomunității localesuntdesemnaţi de 

comunitateîncadruluneiconsultăripubliceorganizate de cătreConsiliulJudeţeanMures cu 

sprijinulPrimărieiMunicipiuluiSighișoara, din rândulcetăţenilorsau al asociaţiilor, 



organizaţiilorneguvernamentale cu activitateîndomeniulpatrimoniului cultural 

perazalocalităţilorsaualtedomeniiprivinddezvoltareacomunității locale. 

Art.4. Etapeledesemnăriireprezentanțilorcomunității locale în C.O.U.sunturmătoarele: 

(1)Persoanadesemnată din subordineaArhitectuluiSef al JudețuluiMureș întocmeșteanunțul 

de înscriere, împreună cu condițiile de participarepentrudesemnarea ca membru al 

comunității locale încadrul C.O.U., anunț care va fi: 

a) publicatpe site-ulpropriu al ConsiliuluiJudețeanMures; 

b) afișat la sediulpropriu, într-un spațiuaccesibilpublicului; 

c) transmiscătre mass-media locală, cu care ConsiliulJudețean Mureș are contracte; 

d) transmisPrimaruluiMunicipiuluiSighișoara, cu solicitarea de a fi afișat la 

sediulprimărieișipe site-ulinstitutiei. 

 

(2)Prinanunț se stabilește o perioadă de 10 zilelucrătoareîn care 

toatepersoanelefiziceșijuridiceinteresatesafacă parte din C.O.U.se pot 

înscriecompletândformularul din anexala prezetaMetodologieînsoțit de 

documenteleprevăzuteînCapitolul III, Art. 5, alin.(2) din prezentaMetodologie. Cererilevor 

fi depuse lasediulConsiliuluiJudețean Mureșsau la adresa de email cjmures@cjmures.ro. 

(3)Întermen de 5 zilelucrătoare de laexpirareatermenului de depunere a înscrierilor, 

persoanadesemnată din subordineaArhitectuluiSef al Judetuluicentralizează, 

cererileșiîntocmeștelistapersoaneloreligibilepentru a fi desemnate ca 

reprezentanțiaicomunității, listă care dupăverificarea de 

cătreșefulserviciuluijuridicpentruconformitatea cu prevederilelegale, va fi afișatăpe site-

ulpropriu, la sediulConsiliuluiJudețean Mureș 

șitransmisăPrimărieiMunicipiuluiSighișoarapentru a fi afișată de cătreaceastape site-

ulpropriuși la sediulacesteia. 

 

(4)Consultareapublică se vaorganizaîntermen de maxim 20 zilecalendaristice de la 

afișarealistelor cu persoaneleeligibile. 

(5)Anunțul cu privire la intențiauneiconsultăripublicepentrudesemnareamembrilor C.O.U. 

din cadrulcomunității, trebuieadus la cunoștințapublicului cu celpuțin 10 de 

zilecalendaristiceînainte de consultareșiconțineinformațiiprivindscopulacesteiașiatribuțiile 

C.O.U., stabilindoricealtedetalii de desfășurare, asigurânddreptul la liberaexprimare al 

oricăreipersoaneinteresate. Anunțulva fi: 

a) publicatpe site-ulpropriu al ConsiliuluiJudețeanMures; 

b) afișat la sediulpropriu, într-un spațiuaccesibilpublicului; 

c) transmiscătre mass-media locală; 

d) transmiscătreasociații legal constituite, cu activitateîndomeniulpatrimoniului cultural 

perazalocalitățiiSighișoara; 

e) transmisPrimaruluiMunicipiuluiSighișoara, cu solicitarea de a fi afișat la 

sediulprimărieișipe site-ulinstitutiei. 

Prinanunț se vastabili un număr maxim de persoanecevorputeaparticipafizic la 

consultareapublicăînlimitalocurilordisponibileînspațiulîn care urmeazăsă se 

desfășoareaceasta. Locurile din sală se vorocupaînordineaînscrierilor. 

 

(6)Persoaneleinteresatesăparticipe la consultareapublică se vorputeaînscriedepunând o 

cerereînacestsens, însoțită de copiedupăactul de identitate, cu minimum 5 

zilelucrătoareînainte de data stabilităpentruconsultarepublică. Cerereava fi transmisă 

online peadresa de e-mail cjmures@cjmures.ro, ori la sediulConsiliuluiJudețean Mureș cu 

menționareamodalității de participare la consultare – fizicsau online. Însituațiaîn care, la 

data stabilităpentruconsultareapublică, nu au fostocupatelocurile din salapusă la 



dispoziție, persoaneleinteresatevorputeaparticipa la consultare, fărăînscriereprealabilă, 

înlimitalocurilordisponibilepebazaactului de identitate. 

(7)Persoanaresponsabilă din cadrulConsiliuluiJudețean Mureș, vaconvoca, 

prinpoștăelectronică, toatepersoaneleeligibilesăfacăparte din C.O.U. 

(8)Persoanadesemnată din cadrulConsiliuluiJudețeanMureș vaîntocmi un proces verbal în 

care vaconsemnaceledezbătuteîncadrulconsultăriipublice. 

 

 

CAPITOLUL III 

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ȘI CRITERII DE ELIGIBILITATE 

PENTRU MEMBRII COMUNITĂȚII LOCALE PENTRU DESEMNAREA ÎN CADRUL C.O.U. 

 

Art.5.(1) Se pot înscrieînvedereadesemnării ca reprezentant al comunității locale în 

C.O.U., completândformularul de cerere al cărui model estecuprinsînanexă, care face 

parte integrantă din prezentaMetodologie, persoanefiziceșiasociaţii, organizaţii 

neguvernamentale cu activitate în domeniul patrimoniului cultural pe raza localităţii. 

(2) Criteriile de eligibilitatesunturmătoarele:  

a) persoanainteresatădomiciliazăori are reședințaînlocalitateaîn care se 

aflămonumentulistoricînscris individual înListaPatrimoniuluiMondial; 

b) organizațianonguvernamentalăa avutsau areactivitateîndomeniulpatrimoniului 

cultural perazalocalității.  

Art.6.La cererea de înscriere se voranexa:  

a) act de identitate (BI/CI), pentrupersoanelefizice care au 

domiciliul/reședințaînlocalitate; 

b) curriculum vitae, pentrureprezentanțiiorganizațiilorneguvernamentale; 

c) statutulorganizațiilorneguvernamentale din care 

sărezultecăactivitateaîndomeniulpatrimoniului cultural face parte din obiectul de 

activitate.  

 

CAPITOLUL IV 

CONSULTAREA PUBLICĂ 

 

Art.7. (1) La data șiorastabilităpentrudesfășurareaconsultăriipublice se vadeschide o 

ședință,în format fizic/hibridînfuncție de opțiunileexprimate cu ocaziaînscrierii,la care 

vorparticipa:  

a) persoanadesemnatăînacestsens din subordineaArhitectuluiȘef al Județului Mureș; 

b) persoanele care și-au anunțatintenția de participaresausuntadmiși la 

consultareapublicăîncondițiile art.4 alin.(6); 

c) persoaneleînscriseșieligibilesăfacă parte din C.O.U. 

d) altepersoane din administrațiapublicăjudețeanășilocală,ca observatori. 



(2)Dupăprezentareacandidaților,cărora li se acordăînacestsenscâte 5 minute se 

vadesfășuravotul, acestafiinddeschis. Pentruparticipanții la consultarepublicăînsistem 

online, exprimareavotului se face prinapel nominal. 

 

Art.8.Dacănumărulpersoanelorînscriseșieligibilepentru a face parte din C.O.U.estemai mic 

sauegalcu 3, acesteavor fi desemnatesăfacă parte din C.O.U., fără a se maiproceda la 

votareaacestora. 

Art.9.Dacănumărulpersoanelorînscriseșieligibileestemai mare de 3, participanții la 

consultareapublicăvoralegeprinvot, dintreacestea, 3 persoanepentru a fi desemnate ca 

reprezentanțiaicomunității locale. 

Art.10. Încazulîn care înnumărulpersoanelorînscriseșieligibileestemai mic de 3, 

procedurase vareluapentrucompletareanumărului de persoanenecesar a fi desemnate din 

comunitatealocală. 

 

CAPITOLUL VI  

DISPOZIȚII FINALE 

 

Art.11. Informațiileșidocumenteleprevăzute de prezentaMetodologie se vorafișape site-

ulConsiliuluiJudețean Mureș. 

Art.12. Toatedocumentele legate de consultareapublicăvorputea fi oricândconsultate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa–Formular de cererepentruînscriereapentrudesemnarea ca membru al 

comunitățiiînComitetul de Organizare UNESCOpentruasociații, 

organizațiineguvernamentale 

 

 

Numeșiprenume:  

Număr de telefon:  

Adresă de email:  

Domiciliu:  

Descriețipescurtscopulasociația/organizațianeguvernamentalăpe care 

oreprezentați 

Introduceți maxim 200 de cuvinte 

Experiențarelevantă 

Introduceți maxim 600 de cuvinteprin care 

săprezentațipescurtprincipaleleproiectesauactivitățidesfășurate de 

dumneavoastrăși care suntrelevantepentrudomeniulpatrimoniului 

culturalperazalocalității. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa–Formular de cererepentruînscriereapentrudesemnarea ca membru al 

comunitățiiînComitetul de Organizare UNESCOpentrupersoanefizice 

 

 

Numeșiprenume:  

Număr de telefon:  

Adresă de email:  

Domiciliu:  

 


