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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. Prezenta Metodologie reglementează desemnarea reprezentanților comunității 

locale în Comitetul de Organizare UNESCO constituit pentru monumentul istoric din 

județul Mureș, respectiv Centrul Istoric Sighișoara, cod 902-1999, înscris în Lista 

Patrimoniului Mondial, potrivit dispozițiilor: 

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

istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

comitetelor de organizare UNESCO. 

Art.2. Prin prezenta Metodologie se asigură respectarea principiilor legalității, 

transparenței, responsabilității, a normelor în vigoare incidente în materie.  

 

 

CAPITOLUL II 

PROCEDURA DESEMNĂRII REPREZENTANȚILOR COMUNITĂȚII LOCALE ÎN COMITETUL DE 

ORGANIZARE UNESCO 

 

Art.3. (1) Pentru monumentul istoric – Centrul Istoric Sighișoara, cod 902-1999, se 

constituie un Comitet de organizare UNESCO în alcătuirea căruia se regăsesc și 3 

reprezentanți ai comunității locale Sighișoara. 

 (2) Cei 3 reprezentanți ai comunității locale sunt desemnaţi de comunitate în cadrul unei 

consultări publice organizate de către Consiliul Judeţean Mures cu sprijinul Primăriei 

Municipiului Sighișoara, din rândul cetăţenilor sau al asociaţiilor, organizaţiilor 



neguvernamentale cu activitate în domeniul patrimoniului cultural pe raza localităţilor sau 

alte domenii privind dezvoltarea comunității locale. 

Art.4. Etapele desemnării reprezentanților comunității locale în C.O.U. sunt următoarele: 

(1) Persoana desemnată din subordinea Arhitectului Sef al Județului Mureș întocmește 

anunțul de înscriere, împreună cu condițiile de participare pentru desemnarea ca membru 

al comunității locale în cadrul C.O.U., anunț care va fi: 

a) publicat pe site-ul propriu al Consiliului Județean Mures; 

b) afișat la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului; 

c) transmis către mass-media locală, cu care Consiliul Județean Mureș are contracte; 

d) transmis Primarului Municipiului Sighișoara, cu solicitarea de a fi afișat la sediul 

primăriei și pe site-ul institutiei. 

 

(2) Prin anunț se stabilește o perioadă de 10 zile lucrătoare în care toate persoanele fizice 

și juridice interesate sa facă parte din C.O.U. se pot înscrie completând formularul din 

anexa la prezeta Metodologie însoțit de documentele  prevăzute în Capitolul III, Art. 5, 

alin.(2) din prezenta Metodologie. Cererile vor fi depuse la sediul Consiliului Județean 

Mureș sau la adresa de email cjmures@cjmures.ro. 

(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a înscrierilor, 

persoana desemnată din subordinea Arhitectului Sef al Judetului centralizează, cererile și 

întocmește lista persoanelor eligibile pentru a fi desemnate ca reprezentanți ai 

comunității, listă care după verificarea de către șeful serviciului juridic pentru 

conformitatea cu prevederile legale, va fi afișată pe site-ul propriu, la sediul Consiliului 

Județean Mureș și transmisă Primăriei Municipiului Sighișoara pentru a fi afișată de către 

aceasta pe site-ul propriu și la sediul acesteia. 

 

(4) Consultarea publică se va organiza în termen de maxim 20 zile calendaristice de la 

afișarea listelor cu persoanele eligibile.  

(5) Anunțul cu privire la intenția unei consultări publice pentru desemnarea membrilor 

C.O.U. din cadrul comunității, trebuie adus la cunoștința publicului cu cel puțin 10 de zile 

calendaristice înainte de consultare și conține informații privind scopul acesteia și 

atribuțiile C.O.U., stabilind orice alte detalii de desfășurare, asigurând dreptul la libera 

exprimare al oricărei persoane interesate. Anunțul va fi:  

a) publicat pe site-ul propriu al Consiliului Județean Mures; 

b) afișat la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului; 

c) transmis către mass-media locală; 

d) transmis către asociații legal constituite, cu activitate în domeniul patrimoniului 

cultural pe raza localității Sighișoara; 

e) transmis Primarului Municipiului Sighișoara, cu solicitarea de a fi afișat la sediul 

primăriei și pe site-ul institutiei. 

Prin anunț se va stabili un număr maxim de persoane ce vor putea participa fizic la 

consultarea publică în limita locurilor disponibile în spațiul în care urmează să se 

desfășoare aceasta. Locurile din sală se vor ocupa în ordinea înscrierilor. 

 

(6) Persoanele interesate să participe la consultarea publică se vor putea înscrie depunând 

o cerere în acest sens, însoțită de copie după actul de identitate, cu minimum 5 zile 

lucrătoare înainte de data stabilită pentru consultare publică. Cererea va fi transmisă 

online pe adresa de e-mail cjmures@cjmures.ro, ori la sediul Consiliului Județean Mureș cu 

menționarea modalității de participare la consultare – fizic sau online. În situația în care, 

la data stabilită pentru consultarea publică, nu au fost ocupate locurile din sala pusă la 



dispoziție, persoanele interesate vor putea participa la consultare, fără înscriere 

prealabilă, în limita locurilor disponibile pe baza actului de identitate. 

(7) Persoana responsabilă din cadrul Consiliului Județean Mureș, va convoca, prin poștă 

electronică, toate persoanele eligibile să facă parte din C.O.U. 

(8) Persoana desemnată din cadrul Consiliului Județean Mureș va întocmi un proces verbal 

în care va consemna cele dezbătute în cadrul consultării publice. 

 

 

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 înscrie în vederea desemnării ca reprezentant al comunității locale în 

C.O.U., completând formularul de cerere al cărui model este cuprins în anexă, care face 

parte integrantă din prezenta Metodologie, persoane fizice și asociaţii, organizaţii 

neguvernamentale cu activitate în domeniul patrimoniului cultural pe raza localităţii. 

(2) Criteriile de eligibilitate sunt următoarele:  

a) persoana interesată domiciliază ori are reședința în localitatea în care se află 

monumentul istoric înscris individual în Lista Patrimoniului Mondial; 

b) organizația nonguvernamentală a avut sau are activitate în domeniul patrimoniului 

cultural pe raza localității.   

Art.6. La cererea de înscriere se vor anexa:  

a) act de identitate (BI/CI), pentru persoanele fizice care au domiciliul/reședința în 

localitate; 

b) curriculum vitae, pentru reprezentanții organizațiilor neguvernamentale; 

c) statutul organizațiilor neguvernamentale din care să rezulte că activitatea în 

domeniul patrimoniului cultural face parte din obiectul de activitate.  

 

CAPITOLUL IV 

CONSULTAREA PUBLICĂ 

 

Art.7. (1) La data și ora stabilită pentru desfășurarea consultării publice se va deschide o 

ședință, în format fizic/hibrid în funcție de opțiunile exprimate cu ocazia înscrierii, la 

care vor participa:  

a) persoana desemnată în acest sens din subordinea Arhitectului Șef al Județului 

Mureș; 

b) persoanele care și-au anunțat intenția de participare sau sunt admiși la consultarea 

publică în condițiile art.4 alin.(6); 

c) persoanele înscrise și eligibile să facă parte din C.O.U. 

d) alte persoane din administrația publică județeană și locală, ca observatori. 



(2) După prezentarea candidaților, cărora li se acordă în acest sens câte 5 minute se va 

desfășura votul, acesta fiind deschis. Pentru participanții la consultare publică în 

sistem online, exprimarea votului se face prin apel nominal.  

  

Art.8. Dacă numărul persoanelor înscrise și eligibile pentru a face parte din C.O.U. este 

mai mic sau egal cu 3, acestea vor fi desemnate să facă parte din C.O.U., fără a se mai 

proceda la votarea acestora. 

Art.9. Dacă numărul persoanelor înscrise și eligibile este mai mare de 3, participanții la 

consultarea publică vor alege prin vot, dintre acestea, 3 persoane pentru a fi desemnate 

ca reprezentanți ai comunității locale. 

Art.10. În cazul în care în numărul persoanelor înscrise și eligibile este mai mic de 3, 

procedura se va relua pentru completarea numărului de persoane necesar a fi desemnate 

din comunitatea locală. 

 

                                                              CAPITOLUL VI  

       DISPOZIȚII FINALE 

 

Art.11. Informațiile și documentele prevăzute de prezenta Metodologie se vor afișa pe 

site-ul Consiliului Județean Mureș. 

Art.12. Toate documentele legate de consultarea publică vor putea fi oricând consultate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa – Formular de cerere pentru înscrierea pentru desemnarea ca membru al 

comunității în Comitetul de Organizare UNESCO pentru asociații, organizații 

neguvernamentale 

 

 

Nume și prenume:  

Număr de telefon:  

Adresă de email:  

Domiciliu:  

Descrieți pe scurt scopul asociația/organizația neguvernamentală pe care o 

reprezentați 

Introduceți maxim 200 de cuvinte 

Experiența  relevantă 

Introduceți maxim 600 de cuvinte prin care să prezentați pe scurt principalele 

proiecte sau activități desfășurate de dumneavoastră și care sunt relevante pentru 

domeniul patrimoniului cultural pe raza localității. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa – Formular de cerere pentru înscrierea pentru desemnarea ca membru al 

comunității în Comitetul de Organizare UNESCO pentru persoane fizice 

 

 

Nume și prenume:  

Număr de telefon:  

Adresă de email:  

Domiciliu:  

 


