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REFERAT DE APROBARE 
 

privind aprobarea programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” a Consiliului 
Judeţean Harghita pe anii 2022 - 2024  

 
            

Prin Hotărârea nr. 8/2022 Consiliului Judeţean Harghita a aprobat bugetul pentru derularea programului 
„Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” a pe anii 2022-2024, program care urmăreşte 
protejarea şi păstrarea imaginii satului tradiţional, identificarea obiectivelor de patrimoniu, delimitarea 
zonelor de protecție a acestora, reglementarea modului de construire a clădirilor noi pentru a păstra atât 
identitatea locală, cât şi de a valorifica potenţialul turistic judeţean reprezentat de acestea.  

 
Pentru anii 2022-2024 am propus continuarea inventarierii patrimoniului construit a localităților din 
județul Harghita și organizarea unor conferințe de specialitate și programe de revitalizare a 
patrimoniului construit, în colaborare cu asociații și fundații de profil, realizarea unor materiale de 
informare pe această tematică, dezvoltarea site-ului de specialitate www.tinutulsecuiesc-360.ro cu 
panoramele sferice a unor noi locații și a site-ului www.patrimoniuconstruit.ro cu un serial de filme 
artistice privind monumentele istorice cu denumirea “Just a Monument”, elaborarea unui catalog cu 
proiecte model de case de locuit în mediul rural precum și prezentarea bunelor practici în mediu cât 
mai larg – forumuri de specialitate și diseminarea periodică a obiectivelor programului în  presă și 
televiziune.  
 
Luând în considerare complexitatea realizării obiectivelor programului pentru care este necesară 
colaborarea cu administrațiile publice locale din județ și universități/instituții de specialitate, precum 
și necesitatea perioadei de organizare și derulare a inventarierii obiectivelor de patrimoniu (perioada 
de observare a situației toamnă-iarnă-primăvară + perioada de disponibilitate a  studenților – vara), 
se impune extinderea perioadei de implementarea a programului pe o perioadă de minim 3 ani.  
Drept urmare se propune derularea programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului 
harghitean” a Consiliului Judeţean Harghita multianual pe anii 2022-2024. 
 

   arhitect şef 
                                              Fülöp Otilia 

 
 
 
 
Miercurea Ciuc, 03.05.2022 
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