
 

 

 

 

                                 

HOTĂRÂREA NR. 60 
din 14 aprilie 2022 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de organizare 
UNESCO pentru monumentul istoric din județul Mureș înscris în Lista Patrimoniului Mondial- 
Centrul Istoric Sighișoara - cod 902-1999 și a Metodologiei de desemnare a reprezentanților 

comunității locale în Comitetul de organizare UNESCO  
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.7525/24.03.2022 al Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Direcției amenajare teritoriu și urbanism, raportul 

Serviciului juridic, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Ținând cont de dispoziţiile art.4ˆ1 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.47/2000 privind 

stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista 

patrimoniului mondial, cu modificările și completările ulterioare,  

În considerarea prevederilor art.2 alin.(7) din Regulamentul-cadru şi componenţa 

comitetelor de organizare UNESCO, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.857/2021,  

Cu respectarea procedurii reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„f” şi ale art.182 alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului de organizare 

UNESCO pentru monumentul istoric din județul Mureș înscris în Lista Patrimoniului Mondial - 

Centrul Istoric Sighișoara - cod 902-1999, conform Anexei nr.1. 

Art.2. Se aprobă Metodologia de desemnare a reprezentanților comunității locale în 

Comitetul de organizare UNESCO pentru monumentul istoric din județul Mureș înscris în Lista 

Patrimoniului Mondial- Centrul Istoric Sighișoara - cod 902-1999, conform Anexei nr.2. 

Art.3. Pentru activitatea depusă în cadrul Comitetului de organizare UNESCO pentru 

monumentul istoric din județul Mureș înscris în Lista Patrimoniului Mondial - Centrul Istoric 

Sighișoara - cod 902-1999, coordonatorul monumentului istoric are dreptul la o indemnizație 

lunară brută, în cuantum de 9.782 lei. 

Art.4. Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției amenajare teritoriu și urbanism din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspunde de aducerea ei la 

îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                                          Contrasemnează 
Péter Ferenc                                        SECRETAR GENERAL  
                                                                       Paul Cosma 

 



 

Nr.7525/24.03.2022 

 

REFERAT DE APROBARE  
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de 

Organizare UNESCO pentru monumentul istoric din județul Mureș înscris în Lista 

Patrimoniului Mondial – Centrul Istoric Sighișoara, cod 902-1999 și a Metodologiei 

de desemnare a reprezentanților comunității locale în comitetul de organizare 

UNESCO  

 

 

Conform prevederilor art.4^1 alin.(1) din O.G. nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri 

de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, 

astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr.23/2020, Regulamentul-cadru, 

componenţa formată din reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii în ceea 

ce priveşte protejarea monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului 

mondial şi a zonelor de protecţie ale acestora, ai proprietarilor, ai comunităţilor locale 

şi specialişti şi experţi în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, în cadrul 

comitetelor de organizare UNESCO, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 

În acest sens, prin H.G.R. nr.857/2021 a fost aprobat Regulamentul-cadru şi 

componenţa comitetelor de organizare UNESCO. 

Pe raza administrativă a județului Mureș se regăsește Centrul Istoric Sighișoara, obiectiv 

care este înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO din România, având codul 902-

1999.   

Potrivit prevederilor art.2 alin. (1) din Regulamentul aprobat prin H.G.R. nr.857/2021, 

pentru fiecare monument istoric, situat pe teritoriul judeţului, se constituie, prin 

hotărâre a consiliului judeţean, un C.O.U. (Comitet de organizare UNESCO), iar conform 

art.4ˆ1 alin.(2) din O.U.G. nr.47/2000, cu modificările și completările ulterioare 

componenţa nominală a comitetelor de organizare UNESCO, precum şi regulamentul de 

organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul județean.  

De asemenea, art.2 alin.(5) din H.G.R. nr.857/2021 stabilește componența Comitetului 

de organizare UNESCO, în care trebuie să se regăsească și 3 reprezentanţi ai comunităţii 

locale, desemnaţi de comunitate în cadrul unei consultări publice organizate de către 

consiliul judeţean din rândul cetăţenilor sau al asociaţiilor, organizaţiilor 

neguvernamentale cu activitate în domeniul patrimoniului cultural pe raza localităţii. 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin.(1), precum și cele ale art.2, alin.(7) din 

Regulamentul aprobat prin HGR nr.857/2021, consiliul judeţean aprobă regulamentul de 

organizare și funcționare al C.O.U. și metodologia de desemnare a reprezentanţilor 

comunității locale. 

În conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) din Regulamentul-cadru aprobat prin 

H.G.R. nr.857/2021, coordonatorul monumentului istoric poate fi remunerat pentru 

activitatea depusă în cadrul C.O.U. în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin hotărârea 

consiliului judeţean, în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie în buget. 

Astfel, în vederea stabilirii cuantumului remunerației de care va beneficia 

coordonatorul monumentului istoric ținând cont de faptul că, legiuitorul nu a fixat prin  

 

 

 



 

 

actul normativ incident un cuantum al acestei indemnizații și că până la acest moment 

nu a fost identificată în plată o remunerație pentru activitatea depusă de vreun 

coordonator al unui monument istoric din țară, pe care să o utilizăm ca referință, am 

identificat unele elemente care pot fi analizate în scopul stabilirii nivelului 

remunerației coordonatorului monumentului istoric, constând în atribuțiile 

coordonatorului monumentului istoric stabilite prin Regulament, gradul de complexitate 

al activității, precum și salariile brute lunare stabilite pentru anumite funcții publice 

pentru o activitate de 8 ore/zi. 

Din perspectiva celor de mai sus, la fundamentarea cuantumului remunerației 

coordonatorului monumentului istoric s-a avut în vedere salariul cuvenit arhitectului șef 

al județului – în cuantum de 16.435 lei, ținând cont de intenția noastră de a atrage 

specialiști în domeniu. 

Având în vedere faptul că, activitatea coordonatorului monumentului istoric nu este 

asimilabilă cu activitatea de muncă cu normă întreagă, însă raportat la atribuțiile 

stabilite în sarcina acestuia, apreciem că volumul timpului de muncă al coordonatorului 

monumentului istoric Centrului Istoric Sighișoara este de 100 de ore lunar. 

Astfel, pentru activitatea depusă în cadrul Comitetului de organizare și funcționare 

UNESCO a centrului Istoric Sighișoara, propunem ca indemnizația lunară brută a 

coordonatorului monumentului istoric, să fie de 9.782 lei. 

În funcție de activitatea efectivă depusă în cadrul Comitetului de Organizare UNESCO  - 

Centrul Istoric Sighișoara, care va fi evaluată de către o comisie de evaluare numită în 

acest sens după primele 6 luni de activitate, autoritatea publică județeană va putea 

reanaliza cuantumul aprobat al remunerației de care beneficiază coordonatorul 

monumentului istoric. 

Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.  

 

VICEPREŞEDINTE 

   Kovács Mihály-Levente                          
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RAPORT DE SPECIALITATE  

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de 

organizare UNESCO pentru monumentul istoric din județul Mureș înscris în Lista 

Patrimoniului Mondial - Centrul Istoric Sighișoara  - cod 902-1999 și a Metodologiei de 

desemnare a reprezentanților comunității locale în Comitetul de organizare UNESCO  

 

Prin dispozițiile O.G. nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a 

monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, astfel cum a 

fost modificată prin Legea nr.23/2020, s-au stabilit unele măsuri de protecţie a 

monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial de către Comitetul 

patrimoniului mondial de pe lângă UNESCO. 

Astfel, potrivit prevederilor art.4^1, alin.(1) din O.G. nr.47/2000, cu modificările și 

completările ulterioare, Regulamentul-cadru, componenţa formată din reprezentanţi 

ai autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii în ceea ce priveşte protejarea 

monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial şi a zonelor de 

protecţie ale acestora, ai proprietarilor, ai comunităţilor locale şi specialişti şi 

experţi în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, în cadrul comitetelor 

de organizare UNESCO, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 

În acest sens, prin H.G.R. nr.857/2021 a fost aprobat Regulamentul-cadru şi 

componenţa Comitetelor de organizare UNESCO pentru monumentele istorice, 

ansambluri sau situri cu o valoare universală excepțională din punct de vedere 

istoric, artistic sau științific, înscrise  în Lista Patrimoniului Mondial.  
Pe raza administrativă a județului Mureș se regăsește Centrul Istoric Sighișoara,  

obiectiv care este înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO din România – cod 

902-1999. 

Potrivit prevederilor art.2, alin.(1) din Regulamentul-cadru și a componenței 

comitetelor de organizare UNESCO, aprobat prin H.G.R. nr.857/2021, pentru fiecare 

monument istoric înscris individual în Lista Patrimoniului Mondial, situat pe teritoriul 

judeţului, se constituie, prin hotărâre a consiliului judeţean, un Comitet de 

organizare UNESCO, iar conform art.4ˆ1 alin.(2) din O.U.G. nr.47/2000, cu 

modificările și completările ulterioare componenţa nominală a comitetelor de 

organizare UNESCO, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare se aprobă 

de consiliul județean.  

De asemenea, art.2 alin.(5) din H.G.R. nr.857/2021 stabilește componența 

Comitetului de organizare UNESCO, în care trebuie să se regăsească și 3 

reprezentanţi ai comunităţii locale, desemnaţi de comunitate în cadrul unei 

consultări publice organizate de către consiliul judeţean din rândul cetăţenilor sau al  

 

 



 

 

asociaţiilor, organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul patrimoniului 

cultural pe raza localităţii. 

În conformitate cu prevederile art.2, alin.(5), din H.G.R. nr.857/2021, în 

componența C.O.U. intră: 

a) coordonatorul monumentului istoric; 

b) 3 reprezentanţi ai proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra 

monumentului istoric; 

c) un reprezentant al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean;  

d) un reprezentant al inspectoratului de poliţie judeţean; 

e) 3 reprezentanţi ai comunităţii locale, desemnaţi de comunitate în cadrul unei 

consultări publice organizate de către consiliul judeţean din rândul cetăţenilor sau al 

asociaţiilor, organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul patrimoniului 

cultural pe raza localităţii; 

f) un reprezentant al Ministerului Culturii;   

g) un reprezentant al organului de specialitate al administraţiei publice centrale în 

domeniul turismului; 

h) un reprezentant al organului de specialitate al administraţiei publice centrale în 

domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului; 

i) arhitectul-şef al județului; 

j) un reprezentant al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii în a cărui 

rază teritorială se află monumentul istoric; 

k) un responsabil ştiinţific, desemnat de Institutul Naţional al Patrimoniului, 

specialist sau expert, atestat de Ministerul Culturii, care asigură coordonarea 

metodologică a activităţii COU; 

l) un reprezentant al consiliului local pe raza căruia se regăsește monumentul istoric 

înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO; 

m) un reprezentant al compartimentelor specializate, înfiinţate conform dispoziţiilor 

art.9 lit.”g” din O.G nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a 

monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.564/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

n) 3 reprezentanţi din instituţii muzeale, universitare sau academice, care au 

realizat, în ultimii 4 ani, studii, cercetări sau documentaţii privind efectuarea de 

intervenţii de conservare-restaurare asupra respectivului monument istoric. 

Potrivit dispozițiilor art.2, alin.(7) din Regulamentul aprobat prin H.G.R. nr.857/2021 

consiliul judeţean, în a cărui sarcină cade constituirea C.O.U., adoptă prin hotărâre 

metodologia de desemnare a reprezentanţilor comunității locale prevăzuţi la alin. (5) 

lit.”e” din același act normativ. 

În conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) din Regulamentul-cadru aprobat prin 

H.G.R. nr.857/2021, coordonatorul monumentului istoric poate fi remunerat pentru 

activitatea depusă în cadrul C.O.U. în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin 

hotărârea consiliului judeţean, în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie în 

buget. 

 

 



 

 

Astfel, în vederea stabilirii cuantumului indemnizației de care va beneficia 

coordonatorul monumentului istoric ținând cont de faptul că, legiuitorul nu a fixat 

prin actul normativ incident un cuantum al acestei indemnizații și că până la acest 

moment nu a fost identificată în plată o remunerație pentru activitatea depusă de 

vreun coordonator al unui monument istoric din țară, pe care să o utilizăm ca 

referință, am identificat unele elemente care pot fi analizate în scopul stabilirii 

nivelului remunerației coordonatorului monumentului istoric, constând în atribuțiile 

coordonatorului monumentului istoric stabilite prin Regulament, gradul de 

complexitate al activității, precum și salariile brute lunare stabilite pentru anumite 

funcții publice pentru o activitate de 8 ore/zi,  

Din perspectiva celor de mai sus, la fundamentarea cuantumului remunerației 

coordonatorului monumentului istoric s-a avut în vedere salariul cuvenit arhitectului 

șef al județului – în cuantum de 16.435 lei, având un volum de muncă de aproximativ 

168 ore lunar. 

Având în vedere faptul că, activitatea coordonatorului monumentului istoric nu este 

asimilabilă cu activitatea de muncă cu normă întreagă, însă raportat la atribuțiile 

stabilite în sarcina acestuia, apreciem că volumul timpului de muncă al 

coordonatorului monumentului istoric Centrului Istoric Sighișoara este de 100 de ore 

lunar. 

Astfel, pentru activitatea depusă în cadrul Comitetului de organizare și funcționare 

UNESCO a centrului Istoric Sighișoara, propunem ca indemnizația lunară brută a 

coordonatorului monumentului istoric, să fie de 9.782 lei. 

În funcţie de problematica specifică analizată în cadrul întrunirilor C.O.U., pot fi 

invitaţi specialişti, reprezentanţi ai altor instituţii, autorităţi şi pot fi solicitate 

puncte de vedere de la instituţii sau organizaţii neguvernamentale cu activitate în 

domeniu. 

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare Referatul de aprobare 

nr.7525/24.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Comitetului UNESCO și a Metodologiei de desemnare a reprezentanților comunității 

locale în Comitetul de organizare UNESCO pentru monumentul istoric din județul 

Mureș înscris în Lista Patrimoniului Mondial - Centrul Istoric Sighișoara - cod 902-

1999, apreciem că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea spre aprobare a 

acestui proiect de hotărâre.                

 

        Arhitect șef 

                     Arh. Adina Gabriela Popescu 

     

   

 

 

 

 

 

 

  Întocmit: Monica Belean 

  Verificat: Șef serviciu, Cătălin Platon 
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Văzut, 

Director executiv 

Genica Nemeș 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul istoric din 

județul Mureș înscris în Lista Patrimoniului Mondial – Centrul Istoric Sighișoara – 

cod 902 – 1999 și a Metodologiei de desemnare a reprezentanților comunității 

locale în Comitetul de organizare UNESCO  

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, Referatul de aprobare nr.7525/24.03.2022 şi în considerarea celor reținute 

în Raportul de specialitate nr.7568/24.03.2022 al Direcției amenajare teritoriu și 

urbanism,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în 

aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de 

competenţă incidente activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor 

de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care 

precizăm următoarele:  

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în 

adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.4^1 din Ordonanța 

Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a 

monumentelor istorice care fac parte din Lista Patrimoniului Mondial, cu 

modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.857/2021 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru şi a componenţei comitetelor de organizare 

UNESCO, art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și cele ale art. 173 alin.(1), lit.„f” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Ordonanța Guvernului nr.47/2000  reglementează măsurile speciale de protecţie 

și protejare a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului 

mondial. 

Potrivit art. 4^1 alin.(1) din același act normativ, regulamentul-cadru, 

componenţa formată din reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii 

în ceea ce priveşte protejarea monumentelor istorice care fac parte din Lista 

Nr. 7572/24.03.2022 

Dosar. IX/B/1 
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patrimoniului mondial şi a zonelor de protecţie ale acestora, ai proprietarilor, ai 

comunităţilor locale şi specialişti şi experţi în domeniul protejării patrimoniului 

cultural naţional, în cadrul comitetelor de organizare UNESCO, se stabilesc prin 

hotărâre a Guvernului, iar potrivit alin.(2) componenţa nominală a comitetelor de 

organizare UNESCO, precum şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale 

acestora, sunt aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean. 

În sensul prevederilor art. 4^1 alin.(1), prin Hotărârea Guvernului nr.857/2021 s-a 

aprobat Regulamentul-cadru şi componenţa comitetelor de organizare UNESCO.  

Pe raza administrativ-teritorială a județului Mures se regăsește Centrul Istoric 

Sighișoara, obiectiv care este înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO din 

România, având codul 902-1999. 

Astfel, potrivit prevederilor art.2 alin.(1) din Regulamentul-cadru aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.857/2021, pentru fiecare monument istoric înscris 

individual în Lista Patrimoniului Mondial, situate pe teritoriul judeţului, urmează 

a se constitui, prin hotărâre a consiliului judeţean, un Comitet de organizare 

UNESCO (COU). 

Prin urmare, în scopul asigurării cadrului necesar pentru organizarea și 

funcționarea Comitetului de organizare UNESCO pentru Centrul Istoric Sighișoara, 

se supune aprobării Regulamentul de organizare și funcționare al acestuia. 

Potrivit art.2 alin.(5) din Regulamentul-cadru, COU este constituit din: 

a) coordonatorul monumentului istoric; 

b) 3 reprezentanţi ai proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra 

monumentului istoric; 

c) un reprezentant al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean; 

d) un reprezentant al inspectoratului de poliţie judeţean; 

e) 3 reprezentanţi ai comunităţii locale, desemnaţi de comunitate în cadrul unei 

consultări publice organizate de către consiliul judeţean din rândul cetăţenilor 

sau al asociaţiilor, organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul 

patrimoniului cultural pe raza localităţii; 

f) un reprezentant al Ministerului Culturii; 

g) un reprezentant al organului de specialitate al administraţiei publice centrale 

în domeniul turismului; 

h) un reprezentant al organului de specialitate al administraţiei publice centrale 

în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului; 

i) arhitectul-şef al județului; 

j) un reprezentant al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii în a 

cărui rază teritorială se află monumentul istoric; 

k) un responsabil ştiinţific, desemnat de Institutul Naţional al Patrimoniului, 

specialist sau expert, atestat de Ministerul Culturii, care asigură coordonarea 

metodologică a activităţii COU; 

l)  un reprezentant al consiliului local; 
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m) un reprezentant al compartimentelor specializate, înfiinţate conform 

dispoziţiilor art. 9 lit. „g” din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea 

unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista 

patrimoniului mondial, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

564/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

n) 3 reprezentanţi din instituţii muzeale, universitare sau academice, care au 

realizat, în ultimii 4 ani, studii, cercetări sau documentaţii privind efectuarea de 

intervenţii de conservare-restaurare asupra respectivului monument istoric. 

Potrivit prevederilor art.2 alin.(7) din Regulamentu-cadru, desemnarea 

reprezentantului comunității se face pe baza unei metodologii aprobate prin 

hotărâre a consiliului județean, sens în care se supune spre aprobarea autorității 

publice județene această metodologie.   

În conformitate cu prevederile art. 4^1 alin.(2) din același text de lege, 

coordonatorul monumentului istoric asigură preşedinţia Comitetului de Organizare 

UNESCO şi este desemnat de către consiliul judeţean, iar potrivit dispozițiilor 

art.5 alin.(2) din Regulamentul-cadru, acesta poate fi remunerat pentru 

activitatea depusă în cadrul COU în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin 

hotărârea consiliului judeţean, în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie 

în buget. 

În acest sens, prin proiectul de hotărâre se supune aprobării cuantumul 

indemnizației lunare a coordonatorului monumentului istoric. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității 

publice județene arătăm că, potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„f” din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean exercită orice alte 

atribuții prevăzute de lege, în speță cele ale art. 4^1 alin.(2) din  Ordonanța 

Guvernului nr.47/2000, precum și cele ale art.2 din Hotărârea Guvernului 

nr.857/2021 pentru aprobarea Regulamentului-cadru şi a componenţei 

comitetelor de organizare UNESCO. 

Având în vedere caracterul normativ al proiectului de act administrativ, pentru 

asigurarea transparenței decizionale reglementate de Legea nr. 52/2003, se 

impune publicarea acestuia pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și 

afișarea la sediul instituției din Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 1. 

În acest sens, dispozițiile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, impun ca la publicarea anunțului, autoritatea 

administrației publice să stabilească o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice 

în cazul proiectelor de acte normative pentru a primi în scris propuneri, sugestii 

sau opinii. 

Menționăm totodată că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art. 81-82 raportate la cele ale art. 6 alin.(3), coroborate cu 

dispozițiile art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Față   de   argumentele   anterior   expuse,  opinăm   că  proiectul  de hotărâre 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de 



    4/4 

 

organizare UNESCO pentru monumentul istoric din județul Mureș înscris în Lista 

Patrimoniului Mondial – Centrul Istoric Sighișoara – cod 902 – 1999 și a 

Metodologiei de desemnare a reprezentanților comunității locale în Comitetul de 

organizare UNESCO, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus procedurii 

stabilite prin Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szövérfi Gabriella 



    1/2 

 

 

 

 

 

NOTĂ 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare al Comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul 

istoric din județul Mureș înscris în Lista Patrimoniului Mondial – Centrul 

Istoric Sighișoara – cod 902 – 1999 și a Metodologiei de desemnare a 

reprezentanților comunității locale în Comitetul de organizare UNESCO  

 

Proiectul de act administrativ are caracter normativ, respectiv cuprinde 

prevederi cu aplicabilitate repetată și se adresează unui număr nedeterminat de 

subiecte de drept, fiind inițiat în aplicarea dispozițiilor Ordonanței Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, Ordonanței Guvernului nr.47/2000 

privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac 

parte din Lista Patrimoniului Mondial și ale Hotărârii Guvernului nr.857/2021 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru şi a componenţei comitetelor de 

organizare UNESCO, toate cu modificările și completările ulterioare. 

Ca atare, în ceea ce privește procedura de elaborare și aprobare, se impunea 

respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată.  

Conform dispozițiilor art. 7, alin. (2) din Legea nr. 52/2003, în cadrul 

procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea 

administraţiei publice avea obligaţia de a publica proiectul hotărârii cu cel 

puțin 30 de zile înaintea datei adoptării, prin mijloacele prevăzute la alin. (1) al 

textului legal mai sus invocat, respectiv prin publicare pe pagina proprie de 

internet, atunci când există sau, în lipsa acesteia, prin afișare în locuri vizibile 

la sediul său.  

Astfel, proiectul de act administrativ a fost publicat pe pagina de internet a 

autorității publice județene, conform Anunțului înregistrat sub nr. 7575 din 

24.03.2022, demers în urma căruia nu s-au primit propuneri, sugestii sau opinii 

cu privire la acesta, astfel cum se prevede la art. 7 alin. (4) din Legea 

nr.52/2003.  

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de 

organizare UNESCO pentru monumentul istoric din județul Mureș înscris în Lista 

Patrimoniului Mondial – Centrul Istoric Sighișoara – cod 902 – 1999 și a 

Metodologiei de desemnare a reprezentanților comunității locale în Comitetul 
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de organizare UNESCO, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus 

dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de 

către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.  
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