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      HOTĂRÂREA NR. ____ 
                                                    din 25 iulie 2013 
 

privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Monumentum în vederea 
implementării programului Carpathian Villages Preservation Projects România 

 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.14.013 /18.07.2013 a Direcţiei de Amenajare a Teritoriului 
şi Urbanism, adresa nr.13051/08.07.2013 a Asociaţiei Monumentum,  precum şi avizele comisiilor 
de specialitate,  

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. „e” coroborate cu cele ale alin.(6), litera „a" şi 
ale art. 97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 

 
Art.1. Se aprobă cooperarea între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Monumentum în 

vederea implementării programului Carpathian Villages Preservation Projects România, în 
condiţiile prevăzute în Protocolul de parteneriat cuprins în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte domnul Ciprian Dobre, Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 
cu semnarea actului prevăzut la art.1.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Urbanism şi Amenajare a Teritoriului a 

Consiliului Judeţean Mureş şi Asociaţiei Monumentum, comuna Alţâna nr.557, cam.2, judeţul 
Sibiu, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 
 

 
 
                 PREŞEDINTE                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE  

                            
        Ciprian Dobre                           SECRETAR 

                                                         Aurelian - Paul Cosma 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL MUREŞ                                                   
CONSILIUL JUDEŢEAN    
DIRECŢIA AMENAJARE TERITORIU ŞI URBANISM  

Nr.14.013/18.07.2013  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
pentru aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean 

Mureş şi Asociaţia Monumentum în vederea implementării programului Carpathian Villages 
Preservation Project, România 

 
  

 Prin adresa nr. 13051/08.07.2013 domnul arhitect Vaida Eugen, președinte al ASOCIAȚIEI  
MONUMENTUM, propune un parteneriat cu Consiliul Județean Mureș pentru implementarea proiectului 
Carpathian Villages Preservation Project, România. 

 Programul derulat de ASOCIAȚIA  MONUMENTUM are ca obiectiv principal salvgardarea fondului 
construit tradițional în mediul rural, prin desfășurarea unor activități menite să contribuie la atingerea 
acestor obiective. 

 Implicarea autorității publice județene în implementarea acestui program nu presupune nici o 
contribuție financiară din partea acesteia, obligațiile constând în: 

- colaborarea cu Asociaţia Monumentum (denumită în continuare “asociaţia”) pentru găsirea soluţiilor 

optime împotriva dispariţiei sau modificării  la care sunt supuse imobilele cu o valoare patrimonială 
şi de autenticitate ridicată; 

- colaborarea cu asociaţia în vederea informării locuitorilor de la sate asupra obligaţiilor pe care 
aceştia le au în păstrarea fondului construit tradiţional şi a patrimoniului imobil, prin înştiinţări de tip 

flyer; 
- consultarea asociaţiei în privinţa avizării PATZ-urilor, PUG-urilor, PUZ-urilor, PUZCP-urilor şi PUD-

urilor din mediul rural în vederea îmbunătăţirii cadrului legal de protecţie a peisajului cultural: 

perspective protejate, siluete arhitecturale, reguli de proiectare în arhitectură, regim de înălţime al 
construcţiilor, indici urbanistici etc. În scopul avizării documentaţiilor de urbanism, C.J. Mureş va 
trimite în prealabil  Asociaţiei Monumentum spre consultare, în format digital, prin poşta electronică, 

documentaţiile mai sus menţionate; 
- colaborarea cu asociaţia în vederea elaborării unei documentaţii fotografice a tuturor clădirilor 

tradiţionale din mediul rural din judeţ; 

- consultarea asociaţiei în privinţa elaborării unor ghiduri privind caracteristicile fondului construit, 
precum şi modalităţile de prezervare a patrimoniului cultural judeţean;  

- colaborarea cu asociaţia în vederea elaborării unor panouri informative care vor conţine reguli de 

păstrare a fondului construit tradiţional în mediul rural, prin executarea şi montarea unui panou în 
fiecare dintre satele de pe o lista de priorităţi stabilită de comun acord de către cei doi parteneri; 

- colaborarea cu asociaţia în vederea organizării unor seminarii dedicate protejării patrimoniului 

cultural imobil în documentaţiile de urbanism din mediul rural. Seminariile vor fi organizate pe 
regiuni, iar participanţii vor fi din rândul administraţiilor locale din mediul rural şi al proiectanţilor.  
Potrivit prevederilor art.91, alin.(1), lit. „a” coroborat cu cele ale alin.(6), lit. „a” ale Legii nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
consiliile judeţene pot încheia convenţii de cooperare cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu 
parteneri din societatea civilă, în vederea realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 

interes public judeţean.  
În acest sens, supunem spre aprobare cooperarea între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia 

Monumentum în vederea implementării programului Carpathian Villages Preservation Project, România  şi 

protocolul de parteneriat, care face parte integrantă din acesta, conform proiectului de hotărâre anexat.  
 
   

        VICEPREŞEDINTE                                   ARHITECT ȘEF 

                    Ovidiu Dancu                        Preotu Mariana 



 




