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REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice de pe
teritoriul județului Harghita” pe anii 2022-2024
În conformitate cu prevederile art. 2. alineat 4. din Legea 422/2001, privind
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare pentru protejarea monumentelor istorice se stabilesc prin lege măsuri
stimulative cu caracter economic sau de altă natură.
Autoritățile administrației publice locale cooperează cu proprietarii
monumentelor istorice, persoane fizice sau juridice, cu deținătorii și administratorii
acestora și îi sprijină în condițiile legii. Monumentele istorice și zonele lor de protecție
sunt evidențiate în planurile urbanistice generale și în toate documentațiile de
urbanism și respectiv de amenajarea teritoriului.
Contribuția financiară a consiliilor județene, municipale, orășenești și
comunale, după caz, poate să acopere integral sau parțial costul lucrărilor de
intervenție asupra monumentelor istorice care fac parte din grupa B, precum și,
individual sau prin cofinanțare, costul lucrărilor de protejare a monumentelor care
fac parte din grupa A. Pe baza art. 46., alin. (1), lit. „e” din Legea 422/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autoritățile administrației
publice locale au în atribuție participarea la finanțarea lucrărilor de protejare a
monumentelor istorice, prevăzând distinct sumele necesare în acest scop în bugetele
pe care le administrează.
În acest sens pentru protejarea monumentelor istorice aflate pe teritoriul
județului Harghita, Consiliul Județean Harghita încă din anul 2004 derulează un
„Program de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita”,
program elaborat pe baza Hotărârii Nr. 1430 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea
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.
Luând în considerare complexitatea lucrărilor de intervenție la aceste obiective la
care chiar lucrările de proiectare poate să dureze ani din anul 2022 se dorește ca
derularea programului să se desfășoară multianual, în felul acesta proprietarii
monumentelor istorice trebuie să depună solicitarea de finanțare împreună cu

documentele justificative la începutul campaniei de restaurare, urmând ca la sfârșitul
fiecărei an bugetar să depună situația de lucrări corespunzătoare lucrărilor efectuate
în anul respectiv. În felul acesta lucrările de cercetare, conservare, consolidare şi
restaurare a monumentelor istorice înscrise în Lista monumentelor istorice pot fii
contractate multianual drept urmare lucrările pot fii începute imediat după trecerea
timpului de iarnă.
Conform anexei nr. 7, poz. 26 din Hotărârea nr. 8/2022 a Consiliului Județean
Harghita, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe
anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, a fost aprobat bugetul programului pe
perioada 2022-2024 prevăzând 1.000.000 de lei pentru fiecare an în parte.
Conform Art. 30 alin (2) o cotă de 30% din suma prevăzută în buget este destinată
pentru soluţionarea situaţiilor de urgenţă pentru finanţarea sau cofinanţarea
lucrărilor de protejare asupra monumentelor istorice deţinute de persoanele fizice
sau juridice de drept privat.
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