
        ROMÂNIA      PROIECT 
  JUDEŢUL MUREŞ 
       CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR._____    

          din 29 noiembrie 2012 

privind aprobarea finanţării de la bugetul judeţean a lucrărilor de reparaţii acoperiş la 
Biserica de Lemn „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din Mădărăşeni, comuna Iclănzel 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

  Văzând Expunerea de motive nr.20.910/20.11.2012 şi Referatul de oportunitate ale Direcţiei de 
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

  În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv 

autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de 
intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.1430/2003, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. nr. 91, alin.(1) lit. „f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 
hotărăşte: 

 

 
Art.1. Se aprobă finanţarea lucrărilor de reparaţii acoperiş la Biserica de Lemn „Sf. 

Apostoli Petru şi Pavel” din Mădărăşeni, comuna Iclănzel, în valoare de 24.538 lei. 

Art.2. Finanţarea lucrărilor se va asigura din sumele prevăzute în bugetul judeţului 
pentru anul 2012 pentru programul „Protecţia Monumentelor Istorice din Judeţul Mureş”. 

Art.3. Alocarea contribuţiei financiare se face prin contract, numai în condiţiile respectării 
dispoziţiilor legale referitoare de constituirea unei garanţii imobiliare pe o perioadă de 10 ani în 
favoarea judeţului Mureş. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Direcţiei de Amenajare a 
Teritoriului şi Urbanism şi Parohiei Ortodoxe Române Iclănzel. 

 

 
     PREŞEDINTE     Avizat pentru legalitate 

                                                                                            SECRETAR  
  Ciprian Dobre                                                                                                     

            Aurelian-Paul Cosma 

 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2009/hot076_2009.htm#exp


       ROMÂNIA                                                                               Nr. 20910/20.11.2012 

   JUDEŢUL MUREŞ  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism 

      Arhitectul Şef 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru aprobarea finanţării de la bugetul judeţean a lucrărilor de Reparaţii acoperiş la Biserica de lemn 

„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Mădărăşeni, comuna Iclănzel 

 

Prin cererea înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş cu nr. 3281 din 23.02.2012, Parohia Ortodoxă 

Română Iclănzel, prin reprezentant legal, preot paroh Sand Ioan, în temeiul prevederilor Legii nr.422/2001 

privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor 

metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei 

publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor 

istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, 

altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1430/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, a solicitat autorităţii judeţene alocarea unui sprijin financiar în valoare 

de 24.538 lei în vederea realizării lucrărilor de reparaţii acoperiş la biserica de lemn „Sfinţii Apostoli Petru şi 

Pavel”, din Mădărăşeni, comuna Iclănzel. 

Potrivit dispoziţiilor art.46 alin.(1) lit. "e" din Legea nr.422/2001, autorităţile administraţiei publice 

locale au în atribuţie participarea la finanţarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând 

distinct sumele necesare în acest scop în bugetele pe care le administrează. De asemenea, în Normele 

metodologice aprobate prin H.G.R. nr.1430/2003, se stipulează că, contribuţia financiară a consiliului 

judeţean, poate să acopere integral sau parţial costul lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor istorice 

care fac parte din grupa B, precum şi individual sau prin cofinanţare, costul lucrărilor de protejare a 

monumentelor care fac parte din grupa A, în funcţie de punctajul obţinut prin evaluarea criteriilor de 

finanţare. 

Biserica de lemn „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, din Mădărăşeni, monument istoric din grupa B, 

cod LMI MS-II-m-B-15702, al cărei acoperiş s-a degradat foarte mult în timp, necesită o intervenţie de 

urgenţă în vederea păstrării şi transmiterii generaţiilor viitoare, în condiţii optime, a valorilor culturale şi 

spirituale conţinute în această biserică. 

Fondurile necesare executării lucrărilor de reparaţii pot fi asigurate din sumele alocate de Consiliul 

Judeţean Mureş pentru programul privind "Protecţia Monumentelor Istorice din Judeţul Mureş" pentru anul 

2012, fiind cuprinse în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli cu această destinaţie. 

Având în vedere că solicitantul îndeplineşte condiţiile expres prevăzute la art.12 din Normele 

metodologice pentru obţinerea finanţării şi că cererea depusă este însoţită de documentele prevăzute la art.16 

alin.(5), în conformitate cu dispoziţiile art.23 alin.(2) şi art.24 lit. "c" din acelaşi act normativ, personalul de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş avea obligaţia întocmirii raportului referitor la starea fizică a 

imobilului şi referatului de oportunitate privind finanţarea sau cofinanţarea cheltuielilor ocazionate de lucrările 

de protejare a monumentului istoric, în speţă Biserica de lemn „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, localitatea 

Mădărăşeni, comuna Iclănzel. 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. "f" din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică 

locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem aprobarea sumelor necesare finanţării 

lucrărilor de reparaţii acoperiş la Biserica de lemn „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, din Mădărăşeni, comuna 

Iclănzel, conform proiectului de hotărâre anexat. 

 

 

Arhitect Şef      VICEPREŞEDINTE 

           Csortán Ilona           Dancu Ovidiu 
 
 
 
 



 

REFERAT DE OPORTUNITATE  

Monumentul istoric: Biserica „Sfinţii Arhangheli”, loc. Mădărăşeni, comuna Iclănzel 

Denumirea proiectului: Reparaţii acoperiş la biserica de lemn 

Solicitant: (date de contact): Parohia Ortodoxă Română Iclănzel 

Responsabil proiect: (date de contact): Pr. Sand Ioan, 0265 716233 

Valoarea totală a proiectului: 24537,60 Lei 

Solicitat de la C.J.M: 24.538 lei 
Nr. 
crt. 

Denumire 
Punctaj 

maxim 

Finanţare 

parţială 

Finanţare 

integrală 

Punctaj 

obţinut 

1. Starea fizică a monumentului istoric  2-7 7-15 7 
1.1 precolaps 15    

1.2 degradare generalizată 7   1 

1.3 degradare structurală 3   2 

1.4 degradare arhitecturală 2   2 

1.5 degradare componente artistice 2   2 

1.6 ruină istorică 2    

2. Amplasarea monumentului istoric într-o zonă cu risc seismic ridicat 10  10  

3 
Amplasarea monumentului istoric în zona de protecţie sau în vecinătatea unor monumente înscrise în Lista 
patrimoniului mondial 

5  5  

4 Amplasarea monumentului istoric într-o zonă construită protejată de interes naţional 5 5-10 5  

5 Includerea monumentului istoric în:     

5.1 programe naţionale 5   1 

5.2 programe internaţionale 10    

6 Capacitatea de asigurare integrală a cofinanţării  5-15  15 

6.1 sponsorizare/cofinanţare din alte surse/cofinanţare din surse proprii 15   15 

6.2 75% 5    

6.3 50% 10    

6.4 25% 15    

6.5 < 25%: 0    

7 Funcţiunea monumentului istoric  5 15 15 
7.1 socioculturală/de cult/învăţământ/sănătate de binefacere 15   15 

7.2 alte funcţiuni/locuinţă 5    

8 
Posibilităţi de concentrare a eforturilor şi de finalizare a lucrărilor în termen scurt comparativ cu 
anvergura lucrărilor 

 1-5 5-10 10 

8.1 1 - 2 ani 10   10 

8.2 2 – 3 ani 7    

8.3 3 – 4 ani 5    

8.4 5 ani 3    

8.5 > 5 ani 1    

9 Capacitatea de întreţinere şi protejare a monumentului istoric după execuţia lucrărilor 5 5  5 

10 Capacitatea de utilizare a monumentului istoric după execuţia lucrărilor - plan de management 5  5 5 

 TOTAL PUNCTAJ  23-52 53-70 57 
 

Concluzii:  

 Având în vedere că Monumentul istoric în cauză este o Biserică de Lemn şi majoritatea 

enoriaşilor care participă la activităţile desfăşurate în Biserică sunt pensionari cu venituri foarte 

mici, fondurile financiare ajung numai pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere. 

 De asemenea, conform Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.1430/2003, dacă se 

obţin peste 52 de puncte, se poate acorda integral finanţarea solicitată. 

 

Întocmit  

Andras Ştefan 

 

Tg.Mureş, 14.11.2012 

 



 
 


