ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN

ANEXA NR. 1.
la Hotărârea Consiliului Județean
Harghita nr.
/2021
DEFINIREA PROGRAMULUI

Denumirea
Program de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita pe
anul 2021
Descrierea generală a problemei și a necesității programului
În cadrul programului de protecție a monumentelor istorice se vor derula programe de
proiectare și execuția lucrărilor de construire-restaurare, consolidare – deja autorizate,
pentru monumente și situri clasate în grupa A sau B, semnificative pentru județul
nostru.
Prin derularea acestui program, implicit se participă și la dezvoltarea turismului din
zonă, obiectivele istorice devenind puncte de atracție turistică.
Durata programului
Data limită a depunerii cererilor de finanțare: 30. iunie 2021.
Data limită de depunere a raportului final de activitate, a raportului financiar, precum
și a documentelor justificative privind decontarea cheltuielilor: 26. noiembrie 2021.
Data limită de decontare a cheltuielilor de către Consiliul Județean Harghita: 31.
decembrie 2021.
Istoricul programului
Consiliul Județean Harghita începând cu anul 2004 a instituit o tradiție în susținerea
lucrărilor de reabilitare, conservare a monumentelor istorice din județul Harghita.
Scop și obiective
Sprijinirea financiară a lucrărilor de restaurare a monumentelor și ansamblurilor
istorice reprezentative județului Harghita, astfel:
- Prospectarea, expertizarea monumentelor cu avizul Comisiei Naţionale a
Monumentelor Istorice prin Direcția Judeţeană pentru Cultură Harghita, de
către specialiști în domeniu.
- Proiectarea lucrărilor de restaurare/conservare cu avizul Comisiei Naţionale a
Monumentelor Istorice.
- Execuția lucrărilor propriu-zise de restaurare/conservare, pe baza autorizației de
construire, cu avizul Ministerului Culturii.

Eligibilitate
Asociațiile, fundațiile române cu personalitate juridică, cultele religioase legal
recunoscute, persoane fizice sau juridice de drept privat, care au în proprietate clădiri,
edificii clasate în categoria monumentelor istorice, situate în judeţul Harghita, care
inițiază programe și proiecte de protecție a monumentelor istorice, pot fi finanțate sau
cofinanțate de la bugetul Consiliului Județean Harghita.
Monumentele istorice clasate în grupa A sau B și zonele de protecție ale acestora,
aflate în proprietate publică, pot fi declarate, potrivit legii, de interes public local prin
hotărâre ale consiliilor județene, cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor.
Finanțarea sau cofinanțarea unui program sau proiect se acordă pe baza unui contract
(conform anexei nr. 3 La Hotărârea nr. ……/2021 a Consiliului Judeţean Harghita)
încheiat între Consiliul Județean Harghita și câștigătorii programului, selecționați pe
baza criteriilor stabilite. Programele, proiectele de protecție a monumentelor istorice
vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul sumei de _______ lei, aprobat pentru anul
2021 de Consiliul Județean Harghita cu această destinație.
În anunțul de intenție al Consiliului Județean Harghita vor fi precizate prevederile art.
38. alin. 5 din Legea nr. 422/2001, republicată, potrivit căruia ”În situațiile și în
condițiile prevăzute la alin. (4), la data alocării sprijinului financiar în cuantumul
contribuției statului sau a autorităților administrației publice locale asupra imobilului
monument istoric în cauză se constituie o garanție imobiliară pentru o perioadă de 10
ani în favoarea statului, respectiv a unităților administrativ-teritoriale.”
Cererea de finanțare va cuprinde următoarele:
-

-

-

-

Prezentarea solicitantului (denumire, adresa, scopul, lucrări de referință în
domeniu), prin cererea de finanțare conform anexei nr. 2 la Hotărârea nr.
…../2021 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea „Programului de
protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul
2021.
Actul doveditor al dreptului de proprietate asupra imobilului.
Dovada neblocării conturilor bancare în baza unui titlu executoriu.
Dovada că solicitantul nu are restanțe la bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetele locale sau fondurile
speciale.
Declarație din care să rezulte că solicitantul nu a fost condamnat pentru abuz de
încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită,
mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, fals în declarații, deturnare de fonduri,
evaziune fiscală.
Acte prin care se face dovada veniturilor solicitantului.
Dovada existenței și a altor surse de finanțare.
Declarație pe propria răspundere că monumentul în cauză nu face obiectul unui
litigiu, nu se află în sechestru, nu este ipotecat.

-

Memoriu istoric însoțit de documentar fotografic al situației prezente.
Devizul estimativ al lucrărilor ce urmează a fi executate.
Modalitatea de mediatizare a Programului de protecție a monumentelor
istorice, a faptului că aceasta este finanțată de Consiliul Județean Harghita.
Programul detaliat a acțiunii de protejare a monumentului istoric.
Declarația autentificată privind datele cuprinse în art. 13 din Hotărârea
Guvernului nr. 1430/2003.
Dosarul de autorizare de construire pentru lucrările de execuție.

Cheltuieli eligibile
Sunt eligibile doar acele cheltuieli care au ca obiect restaurarea monumentelor și
ansamblurilor istorice, clasate în grupa A sau B reprezentative județului Harghita prin
realizarea unor lucrări referitoare la:
- Prospectarea, expertizarea monumentelor;
- Proiectarea lucrărilor de restaurare/conservare;
- Execuția lucrărilor propriu-zise de restaurare/conservare/intervenție/ protejare,
pe baza autorizației de construire.
Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 a achizițiilor publice, lucrările de cercetare, de
expertizare, de proiectare și de execuție care se efectuează la monumentele istorice și
care sunt finanțate din fonduri publice sunt supuse regimului general de atribuire a
lucrărilor publice, de proiectare și execuție.
Evaluarea cererilor de finanțare – punctaj
Documentația (dosarele) în vederea obținerii finanțării de la Consiliul Județean
Harghita, se vor depune la Registratura generală a Consiliului Județean Harghita, până
la ultima zi lucrătoare a semestrului I. al anului calendaristic.
În conformitate cu art. 23. și art. 24. a Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003,
Arhitectul șef are următoarele atribuții:
 În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentațiilor verifică dacă
acestea sunt complete sau nu și solicită depunătorilor transmiterea
documentelor necesare, în situația în care documentația nu este completă
potrivit prevederilor normelor metodologice, termenul de completare fiind de
maximum 15 zile.
În termen de 30 de zile de la primirea documentațiilor:
 Verifică, prin personalul de specialitate trimis la fața locului, starea fizică a
monumentului istoric. Personalul de specialitate întocmește un raport referitor
la starea fizică a monumentului istoric.
 Informarea solicitanților despre rezultatul selecției cererilor de finanțare
depuse la Consiliul Județean Harghita.

 Întocmește referatul de oportunitate privind finanțarea sau cofinanțarea
lucrărilor de protejare ori de intervenție asupra monumentului istoric.
 Înaintează dosarele eligibile președintelui Comisiei de evaluare numită prin
dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita însoțite de:
- Referatul de oportunitate privind finanțarea sau cofinanțarea lucrărilor.
- Raportul privind starea fizică a monumentului istoric.
Membrii comisiei în conformitate cu prevederile art. 70. și art. 71. din Legea 161/2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților
publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției,
au obligativitatea de a da declarația privind imparțialitatea în luarea deciziilor.
Criteriile de evaluare și punctajul orientativ sunt prevăzute în anexa nr. 1. la Normele
metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv
autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor
de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției,
procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul
decât statul, municipiul, orașul sau comuna, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1430/2003.
Finanțarea activităților
Între titularii proiectelor eligibile și Consiliul Județean Harghita se va încheia un
contract de finanțare în două exemplare, conform anexei nr. 3. la Hotărârea
nr. ………/2021 a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea „Programului de
protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2021 din
care un exemplar rămâne la beneficiar şi un exemplar la Arhitectul șef, responsabilul
programului.
Finanțarea lucrărilor se face ulterior terminării lucrărilor, în baza contractului de
finanțare sus amintit, precum și în baza Referatului de oportunitate a efectuării
plăților, conform anexei nr. 5. întocmit de Arhitectul șef.
Art. 25 lit. f) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, sunt aplicabile deopotrivă prezentului Program.
Bugetul pe anul 2021
Bugetul programului pe anul 2021 este de ____________ lei.
Rezultate aşteptate:
Îmbunătățirea calității arhitecturale, structurale și artistice ale monumentelor istorice
din județul Harghita, creșterea volumului de informații/date asupra modului de
construire a monumentelor în felul acesta se contribuie și la îmbunătățirea calității
serviciilor turistice din zonă.

Indicatori de rezultate:
 nr. studiilor finalizate;
 nr. monumentelor istorice restaurate cu potenţial cultural şi turistic;
 nr. documentațiilor de conservare/restaurare.
Indicatori de eficienţă:
 creșterea nr. studiilor finalizate;
 creșterea nr. monumentelor istorice restaurate cu potenţial cultural şi
turistic;
 creșterea nr. documentațiilor de conservare/restaurare;
 creşterea numărului monumentelor salvate de la dispariție.
______________________________________________________________________
………………………………….., …. .… 2021

Borboly Csaba
președinte

Fülöp Otilia
arhitect șef

