
 

 
                  
 
 
 
 

Deva - 330025, B-dul 1 Decembrie nr.1918, Nr. 28 

           Tel.:+4 0254-211 850, 211 851 

           Fax:+4 0254 215 010, 215 099  

r    
    

E-mail: prefhd@prefecturahunedoara.ro  

cancelarie@prefecturahunedoara.ro 

www.prefecturahunedoara.ro 
PALATUL ADMINISTRATIV 

  COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEŢULUI HUNEDOARA 

 
H O T Ă R Â R E 

privind îmbunătățirea activității desfășurate de 
Direcția Județeană pentru Cultură Hunedoara 

           
Colegiul Prefectural al judeţului Hunedoara; 

         Întrunit în şedinţa din data de 31 octombrie 2018, conform Ordinului Prefectului 
nr.250/23.10.2018; 

În temeiul prevederilor art.7 și art.8 din Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr.460/2006 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările 
și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă următoarele măsuri pentru îmbunătățirea activității desfășurate de Direcția 

Județeană pentru Cultură Hunedoara:  
1. Îmbunătățirea colaborării cu autoritățile administrației publice locale în domeniul protejării 

patrimoniului cultural național mobil și imobil; 
2. Colaborarea cu autoritățile administrației publice locale și alte instituții care au în 

proprietate/administrare muzee sau colecții publice, în vederea respectării prevederilor Legii 
muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, pentru obținerea avizelor de înființare 
și acreditare/reacreditare a acestora; 

3. Organizarea unei întâlniri cu autoritățile administrației publice locale în vederea realizării 
cadastrului monumentelor istorice; 

4. Demersuri la Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru aprobarea normelor 
metodologice privind regimul circulației bunurilor culturale mobile în spațiul extraeuropean;  

5. Demersuri la Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru aprobarea programului de 
protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, 
în vederea elaborării unei soluții viabile și eficiente în ce privește administrarea cetăților dacice 
din Munții Orăștiei; 

6. Formularea de propuneri către Institutul Național al Patrimoniului pentru includerea în Lista 
Monumentelor Istorice (L.M.I.) a unor imobile din județ (biserici, conace, cetăți) care au o 
valoare deosebită din punct de vedere istoric, arhitectural și artistic; 

7. Formularea de propuneri către Institutul Național al Patrimoniului pentru radierea unor 
obiective din L.M.I., schimbarea grupei valorice a acestora, precum și corectarea erorilor 
materiale din L.M.I. 2015; 

8. Acordarea de sprijin de specialitate pentru revitalizarea unor tradiții și obiceiuri precum și 
pentru înființarea unor puncte muzeistice în unele sate hunedorene; 

9. instruirea și perfecționarea personalului din cadrul Direcției Județene pentru Cultură 
Hunedoara cu atribuții de control în domeniul patrimoniului cultural național. 

Termen:  Permanent (cu excepția pct.3) 
Răspunde: Directorul executiv al Direcției Județene pentru Cultură Hunedoara 
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Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință instituțiilor interesate de către secretariatul 
Colegiului Prefectural și se afișează pe site-ul Instituției Prefectului – județul Hunedoara. 
 
 

PREFECT, 
Fabius-Tiberiu KISZELY 

 
 

Deva, 31.10.2018 
Nr. 18 
 


