ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 122 /2019
privind încheierea unui protocol de colaborare între U.A.T Municipiul Orăştie şi Institutul
NaŃional al Patrimoniului, cu scopul protejării patrimoniului cultural al Municipiului Orăştie
şi pentru realizarea Muzeului CivilizaŃiei Dacice

Consiliul Local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre nr.125/2019, referatul de aprobare a primarului
nr.8791/08.07.2019, raportul DirecŃiei tehnice – Biroul Dezvoltare Locală şi Proiecte
nr.8792/08.07.2019 şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Contractul de finanŃare nr.4350/06.06.2019 semnat pentru proiectul „Realizarea
Muzeului CivilizaŃiei Dacice cu reabilitarea şi modernizarea străzilor de acces, în municipiul
Orăştie” finanŃat din fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului OperaŃional Regional
2014 - 2020, Axa Prioritară 13, Obiectivul specific 13.1 „ÎmbunătăŃirea calităŃii vieŃii populaŃiei în
oraşele mici şi mijlocii din România”
În temeiul prevederilor art.129, alin.(2),lit.”b” coroborat cu alin.(4), lit.”f”, alin.(10), lit.”b”,
art.139, alin.(3), lit.”f” şi art.196, alin.(1), lit.”a” din OrdonanŃa de UrgenŃă nr.57/2019 privind
Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între U.A.T Municipiul Orăştie şi
Institutul NaŃional al Patrimoniului, cu scopul protejării patrimoniului cultural al Municipiului
Orăştie şi pentru realizarea Muzeului CivilizaŃiei Dacice, acesta constituind anexă la prezenta
hotărâre.
Art.2 : Se împuterniceşte Primarul Municipiului Orăştie, să semneze în numele şi pe seama
Municipiului Orăştie, Protocolul de colaborare menŃionat la art.1.
Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează Primarul si DirecŃia
tehnică – Biroul Dezvoltare Locală şi proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului JudeŃul Hunedoara;
- Consiliului JudeŃean Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- DirecŃiei tehnice.
Orăştie, 11.07.2019

Preşedinte de şedinŃă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa extraordinară convocată de îndată din data de 11 iulie 2019, prin vot
deschis, cu unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (16 prezenŃi).

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
Anexă
la HCL nr. 122 /2019

MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL ORĂȘTIE
MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂłII
NAłIONALE

PRIMĂRIA
Nr. ________ din ___.___.2019

INSTITUTUL NAłIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. ________ din ___.___.2019

PROTOCOL DE COLABORARE
între
INSTITUTUL NAłIONAL AL PATRIMONIULUI şi MUNICIPIUL ORĂŞTIE
cu scopul protejării patrimoniului cultural al Municipiului Orăştie şi pentru realizarea
Muzeului CivilizaŃiei Dacice

Art. I - PărŃile
INSTITUTUL NAłIONAL AL PATRIMONIULUI (INP), cu sediul în Bucureşti, sector 4,
Str. IenăchiŃă Văcărescu nr. 16, România, cod poştal 040157, tel: 021 336 60 73, fax:
021 336 99 04, CUI 10444949, reprezentat de dl. Ştefan Bâlici, Director general,
şi
MUNICIPIUL ORĂŞTIE cu sediul în Orăştie, Piata Aurel Vlaicu, nr.3, cod poştal 335700,
România, tel:0254-241513, fax: 0254-242560, CIF 4634515, reprezentat de dl. Ovidiu
LaurenŃiu Bălan, Primar

ART. II – NECESITATEA şi PREMISELE COLABORĂRII
AbsenŃa unui cadru metodologic şi normativ particularizat privind intervenŃiile de protejare
a patrimoniului istoric urban – centrele istorice ale oraşelor, precum şi necesitatea
realizării de proiecte-pilot de activare culturală şi turistică a acestor centre susŃin
necesitatea elaborării unor proiecte model, care să servească în acelaşi timp protejării şi
punerii în valoare a siturilor pentru care sunt elaborate dar şi inaugurării unei bune
practici în domeniu.
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Centrul istoric al Municipiului Orăştie, prin complexitatea şi calitatea patrimoniului
arhitectural şi urbanistic pe care îl păstrează, ridică numeroase probleme de conservare,
restaurare şi punere în valoare, cu relevanŃă largă pentru patrimoniul istoric urban atât la
nivel naŃional cât şi internaŃional.
INP are între atribuŃiile proprii propunerea de proiecte de restaurare a monumentelor
istorice şi elaborarea de norme şi metodologii specifice domeniului monumentelor
istorice. (H.G. 593-2011 privind organizarea şi funcŃionarea Institutului NaŃional al
Patrimoniului),
Municipiul Orăştie este administratorul unui număr de imobile cu statut de monument
istoric amplasate în zona centrală a oraşului. În această calitate, are obligaŃia să asigure
paza, integritatea şi protecŃia monumentului istorice, să ia măsuri pentru prevenirea şi
stingerea incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare,
restaurare, reparaŃii curente şi de întreŃinere a acestuia (L. 422-2001 privind protejarea
monumentelor istorice, republicată).
ART. III – SCOPUL PROTOCOLULUI
Scopul protocolului este colaborarea pentru pregătirea şi implementarea de proiecte de
cercetare aplicată, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice şi a părŃilor
de Ńesut construit istoric aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Orăştie,
care să contribuie la protejarea şi punerea în valoare în manieră optimă a imobilelor
respective şi să poată funcŃiona ca factor declanşator pentru o reevaluare a patrimoniului
imobil al oraşului şi un angajament public mai larg pentru protejarea acestuia. Din
colaborarea desfăşurată pe baza protocolului vor putea rezulta materiale din categoria
proceduri, norme, metodologii, instrucŃiuni şi ghiduri, referitoare la intervenŃiile de
protejare a patrimoniului istoric urban.

ART. IV - OBIECTIVELE COLABORĂRII
(1) PărŃile au stabilit de comun acord să colaboreze pentru realizarea următoarelor
obiective, în condiŃiile şi termenele stabilite prin prezentul Protocol :
a) punerea în valoare a patrimoniului istoric urban al Municipiului Orăştie, prin proiecte
pilot şi acŃiuni cu caracter educativ;
b) dezvoltarea de proiecte de cercetare aplicată, restaurare şi punere în valoare a
monumentelor istorice din Municipiul Orăştie identificate prin acordul părŃilor;
c)

elaborarea, în cadrul colaborării, a unui proiect pentru restaurarea clădirii fostului
Liceu Reformat Kun şi pentru instalarea în această clădire a unui nou muzeu,
dedicat cetăŃilor dacice din MunŃii Orăştiei: realizarea Muzeului Civilizatiei Dacice;

d) promovarea rezultatelor colaborării ca exemplu de bună practică în domeniul
protejării patrimoniului istoric urban;

ART. V - ROLUL PĂRłILOR

Pagina 2 din 4

(1) Institutului NaŃional al Patrimoniului
a) desemnează un responsabil - specialist atestat în protejarea patrimoniului construit care conduce proiectele de cercetare aplicată, restaurare şi punere în valoare a
monumentelor istorice identificate în comun de părŃi;
b) desemnează specialişti din rândul personalului propriu, cu experienŃă relevantă
pentru obiectul protocolului, pentru a face parte dintr-un grup de lucru constituit
pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor protocolului;
c) cooptează specialişti din alte instituŃii sau organizaŃii, în funcŃie de caz, acolo unde
necesităŃile acŃiunilor derulate nu sunt acoperite prin specializările şi experienŃa
participanŃilor desemnaŃi de părŃi;
e) pune la dispoziŃia specialiştilor desemnaŃi de părŃi arhiva istorică a CMI-DMI, spre
studiu, în vederea atingerii obiectivelor protocolului;
g) promovează către MC, spre aprobare, rezultatele acŃiunilor desfăşurate în cadrul
protocolului - proceduri, norme, metodologii, instrucŃiuni, proiecte;
h) asigură publicarea ghidurilor şi materialelor informative rezultate în urma acŃiunilor
desfăşurate în cadrul protocolului.

(2) Municipiul Orăştie
a) desemnează un responsabil care să facă parte din colectivul de elaborare proiectelor
şi acŃiunilor stabilite de părŃi;
b) asigură din bugetul propriu sau din alte surse fondurile necesare pentru activităŃile
care sunt desfăşurate în cadrul protocolului;
c) asigură accesul neîngrădit pentru echipa de proiect la monumentele istorice vizate şi
la materialele referitoare la acesta, care se pot găsi în arhivele instituŃiei;
d) asigură, prin personalul propriu sau prin terŃi, consultanŃa în domeniul finanŃărilor din
fonduri externe nerambursabile, pentru a identifica sursele posibile de finanŃare a
implementării proiectelor şi pentru a adapta documentaŃiile realizate la cerinŃele
liniilor de finanŃare identificate;
e) asigură implementarea măsurilor convenite în cadrul parteneriatului, care urmăresc
atingerea obiectivelor stabilite de comun acord de părŃi;
(3) Împreună, specialiştii desemnaŃi pentru a face parte din echipa de cercetare, vor
stabili care sunt investigaŃiile, studiile şi cercetările necesare pentru atingerea
scopului protocolului care trebuie contractate, neputând fi realizate de niciuna dintre
părŃi.

ART. VI - DURATA / ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE
(1) Prezentul acord este încheiat pe o perioadă de 42 luni, cu posibilitatea de a fi
prelungit, pe baza acordului scris al părŃilor.
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(2) Oricare dintre părŃi are dreptul de a denunŃa prezentul Protocol, prin transmiterea
unei notificări în acest sens, cu respectarea unui termen de preaviz de 30 zile
calendaristice de la data comunicării.

ART. VII - DISPOZIłII FINALE
(1) Modificarea oricărei clauze se face prin acordul părŃilor, în scris prin act adiŃional,
care va face parte integrantă din prezentul Protocol.
(2) PărŃile vor acŃiona cu bună credinŃă pentru îndeplinirea scopului şi realizarea
obiectivelor prevăzute în prezentul Protocol.
(3) Prezentul Protocol constituie un document cadru de colaborare între părŃi, convenit
în vederea atingerii obiectivelor declarate.
(4) PărŃile se vor informa reciproc asupra acŃiunilor întreprinse în sensul prevederilor
prezentului protocol.
(5) Protocolul se consideră reziliat unilateral de către oricare dintre părŃi cu notificarea
prealabilă, în scris, transmisă celorlalte părŃi, conŃinând prezentarea motivelor, în
următoarele situaŃii:
a) în caz de neîndeplinire sau îndeplinire defectuoasă a prevederilor prezentului
Protocol;
b) în cazul compromiterii imaginii publice a uneia dintre părŃi;
c) în caz de încălcare a legislaŃiei aplicabile obiectului prezentului Protocol.
(6) PărŃile vor depune toate diligenŃele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînŃelegerile
care se pot ivi între ele în legătură cu derularea prezentului protocol. În caz contrar,
părŃile se pot adresa instanŃei competente.
(7) Prezentul Protocol s-a încheiat în patru exemplare, cu valoare de original, câte două
pentru fiecare parte, astăzi …....................……

INSTITUTUL NAłIONAL AL PATRIMONIULUI
Director general

MUNICIPIUL ORĂŞTIE
Primar

Conf.Dr. arh. Ştefan Bâlici

ing. Ovidiu LaurenŃiu Bălan

___________________

__________________

Preşedinte de şedinŃă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan
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