
            ROMÂNIA                     PROIECT                   

      J         JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

   

 

HOTĂRÂREA  NR. ____ 

         din___aprilie 2012 

privind constituirea comitetului de organizare UNESCO pentru 

monumentul istoric „Centrul Istoric Sighişoara” 

 

 

 Consiliul Judeţean Mureş, 

 Văzând expunerea de motive nr.7495din 23.04.2012  pentru aprobarea Proiectului 

de hotărâre privind constituirea comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul 

istoric „Centrul Istoric Sighişoara”, 

Având în vedere prevederile art.10 ale Hotărârii Guvernului  nr. 1268 / 2010 

privind aprobarea Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise 

în Lista patrimoniului mondial UNESCO astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1102/2011, 

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

 Art.1. Se aprobă componenţa nominală a Comitetul de Organizare UNESCO 

pentru monumentul istoric „Centrul Istoric Sighişoara”, cuprinsă în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Atribuţiile comitetului de organizare UNESCO constituie implementarea 

unui sistem de management care va avea drept obiectiv principal protecţia 

monumentului în integritatea şi totalitatea lui, în concordanţă cu legislaţia României şi 

cu ghidul operaţional UNESCO. 

 Art.3.  Documentele ce decurg din activitatea comitetului de organizare UNESCO 

se vor păstra în arhiva Consiliului Judeţean Mureş. 

 Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş 

- Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional 

- Primăriei municipiului Sighişoara 

- Membrilor comitetului de organizare UNESCO  

 

PREŞEDINTE 

            Lokodi Edita Emöke     

  AVIZAT                                                                                                                      

PENTRU LEGALITATE 

                                    SECRETAR 

                                       Cosma Paul Aurelian  

 



 ROMANIA  

JUDEŢUL MUREŞ                                                   

CONSILIUL JUDEŢEAN    

Nr. 7495 din 23.04.2012 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

pentru aprobarea Proiectului de hotărâre privind constituirea comitetului  

de organizare UNESCO pentru monumentul istoric  

„Centrul Istoric Sighişoara” 

 

    În Lista Patrimoniului Mondial UNESCO regăsim pentru  judeţul  Mureş 

următoarele monumente istorice: Saschiz,  sat  cu  biserică  fortificată  din Transilvania  

(anul  înscrierii  1999, COD 596) şi Centrul Istoric Sighişoara (anul înscrierii 1999, 

COD 902).  

Conform prevederilor art.10 ale Hotărârii Guvernului  nr. 1268 / 2010 privind 

aprobarea Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista 

patrimoniului mondial UNESCO astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1102/2011: 
„Pentru fiecare monument înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO se va constitui un comitet 

de organizare UNESCO (COU), prin hotărâre a consiliului judeţean, din care vor face parte: 

    a) coordonatorul monumentului, numit potrivit art. 9 alin. (1); 

    b) un reprezentant al deţinătorului monumentului istoric; 

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

    d) un reprezentant al inspectoratului judeţean de poliţie; 

    e) un reprezentant al comunităţii locale; 

    f) un reprezentant al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional; 

    g) un reprezentant al direcţiei judeţene de cultură şi patrimoniu naţional; 

    h) un responsabil ştiinţific, desemnat de Institutul Naţional al Patrimoniului, care asigură 

coordonarea metodologică a activităţii de protejare a monumentului istoric; 

    i) un reprezentant al consiliului judeţean.” 

          Au fost transmise  instituţiilor precizate mai sus adrese cu solicitarea de 

nominalizare  a reprezentanţilor acestora în comitetele de organizare UNESCO (COU), 

centralizându-se următorii reprezentanţi, astfel: 
Instituţia / Calitatea Numele  Funcţia 

Deţinătorul monumentului istoric Pascu Ioan Fedor consilier principal 

ISU „Horea” al judeţului Mureş Gheorghiasa Iulian locotenent colonel 

Inspectoratul de Poliţie al judeţului Mureş  Bobei Marian Sabin inspector de poliţie 

Reprezentantul comunităţii locale  Nagy Iosif profesor 

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional Irina Cosmănescu arhitect 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul 

Naţional Mureş 
Nicolae Băciuţ director executiv 

Institutul Naţional al Patrimoniului Iosef Kovacs director general 

 



Pentru comitetul de organizare UNESCO, Consiliului Judeţean Mureş 

desemnează (potrivit art. 10 din Hotărârea Guvernului  nr. 1268 / 2010, literele  a şi i)  

un coordonator monumentului şi un reprezentant al consiliului judeţean. 

 Pentru coordonatorul monumentului istoric se propune pe doamna arhitect 

Csortan Ilona, specialist: 1-Restaurare; 2-Urbanism, parcuri şi grădini;                             

3-Cercetarea monumentelor istorice: A-studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa 

monumentelor istorice (1,2,3); B-verificare proiecte (1,2); C-şef proiect complex 

(1,2); D-şef proiect (1,2); G-inspecţia şi urmărirea comportării în timp a 

monumentelor istorice (1,2,3).  

 Pentru reprezentantul Consiliului Judeţean Mureş se propune pe domnul                    

Pop Călin Alexandru,  consilier superior, Direcţia Amenajare Teritoriu şi 

Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 

 Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind constituirea 

comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul istoric „Centrul Istoric 

Sighişoara”. 

 

 

 

         VICEPREŞEDINTE                 ARHITECT ŞEF 

        Chirteş Ioan Cristian                                     arh.Csortan Ilona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ROMÂNIA                                                                  Anexa  

JUDEŢUL MUREŞ                                        la Hotărârea nr.____din data de __.04.2012 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

 

 

 

 

Componenţa nominală a comitetului de organizare UNESCO 

pentru monumentul istoric „Centrul Istoric Sighişoara” 

 

 
1. Csortan Ilona specialist coordonatorul monumentului 

2. Pascu Ioan Fedor consilier principal reprezentant al deţinătorului monumentului istoric 

3. Gheorghiasa Iulian locotenent colonel reprezentant al ISU „Horea” al judeţului Mureş 

4. Bobei Marian Sabin inspector de poliţie reprezentant al Inspectoratului de Poliţie al judeţului 

Mureş  

5. Nagy Iosif profesor reprezentant al comunităţii locale  

6. Irina Cosmănescu arhitect reprezentant al Ministerului Culturii şi Patrimoniului 

Naţional 

7. Nicolae Băciuţ director executiv reprezentant al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi 

Patrimoniul Naţional Mureş 

8. Iosef Kovacs director general reprezentant al Institutului Naţional al Patrimoniului 

9. Pop Călin Alexandru consilier superior reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş 

 


