
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului  de   Vizitare a monumentului istoric 

 Sarmizegetusa Regia- Grădiştea de Munte 
      
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
Având în vedere expunerea de motive nr._____/_________ la proiectul de hotărâre, 

raportul de specialitate nr.____/_________ al Serviciul Public de Administrare a Monumentelor 
Istorice, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

    Văzând:  
- Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 186/2014 prin care s-a aprobat Regulamentul 
de vizitare a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia-Grădiștea de Munte; 

În conformitate cu prevederile: 
- Hotărârii nr. 117/2015 a Consiliului  Județean Hunedoara privind aprobarea modificării 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Administrare a 
Monumentelor Istorice; 

-  Legii nr. 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.43/2000, privind protectia patrimoniului 
arheologic si declararea unor situri arheologice, ca zone de interes national, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare precum și ale Ordonanța Guvernului nr.47/2000 
privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista 
patrimoniului mondial,  cu modificările și completările ulterioare; 

-  Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 
- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată; 
      În baza prevederilor art.91 alin.1 lit.f, art.97 alin.1 şi ale art.115 alin.1 lit.c din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

     Art.1. (1) Se aprobă Regulamentul de Vizitare a monumentului istoric Sarmizegetusa 
Regia- Grădiştea de Munte, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta. 

(2) Se mandatează Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice organizat 
în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara să pună în aplicare Regulamentul de Vizitare 
prevăzut la aliniatul (1). 

(3) Cu data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean 
Hunedoara nr. 186/2014 privind aprobarea Regulamentului de Vizitare a monumentului istoric 
Sarmizegetusa Regia- Grădiştea de Munte . 

Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul  Public de Administrare a 
Monumentelor Istorice şi se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală,  relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate  al consiliului judeţean. 

Art.3. Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
                          
         PREŞEDINTE,                                                              AVIZAT,                          
    LAURENȚIU NISTOR                                         SECRETAR AL JUDEŢULUI 
                                                                                 ŞTEFONI DUMITRU SORIN  
 
Deva, la ______________ 2016   
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr.______/________2016 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
Prin Hotărârea nr. 186/2014 a fost aprobat Regulamentul de vizitare a monumentului istoric 

Sarmizegetusa Regia-Grădiștea de Munte, din competența de administrare a Consiliului Județean 
Hunedoara aplicabile conform HG 1237/2012. 

Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice  având ca principal obiect de 
activitate conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric Sarmizegetusa-
Regia, monument înscris în lista patrimoniului mondial UNESCO, iar pentru îndeplinirea obligaţiilor 
ce decurg din calitatea de „administrator legal” al monumentului istoric Sarmizegetusa Regia-
Grădiştea de Munte, prin  Hotararea nr. 186/2014 a Consiliului  Județean Hunedoara a fost aprobat 
Regulamentul de vizitare a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia-Grădiștea de Munte, în 
scopul valorificarii potențialului turistic al sitului/monumentului istoric înscris în lista patrimoniului 
mondial UNESCO. 

Având în vedere faptul prin  Hotararea nr. 115/2016 a Consiliului  Județean Hunedoara a 
fost aprobată  darea în administrare a parcarii situate la km 36+525 pe DJ 705A precum și a zonei 
pietonale  instituite pe sectorul de drum cu lungimea de 845m din drumul județean DJ 705A cuprins 
între km 36+525 – 37+370, este necesară aprobrea unui nou Regulament de vizitare a 
monumentului istoric Sarmizegetusa Regia în scopul valorificarii potențialului turistic al 
sitului/monumentului istoric înscris în lista patrimoniului mondial UNESCO, regulament care să 
poată fii aplicat pe intreaga zonă administrată de către Serviciul Public de Administrare a 
Monumentelor Istorice; 

 
 În sensul celur expuse mai sus se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind 
aprobrea unui nou Regulament de vizitare a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia în scopul 
valorificarii potențialului turistic al sitului/monumentului istoric înscris în lista patrimoniului mondial 
UNESCO,  pe care să îl supunem spre dezbaterea şi aprobarea consiliului judeţean   
 
 

PREŞEDINTE, 
Laurențiu Nistor 

 
 
 

                                                                                      ŞEF SERVICIU, 
                                                                                      Eugenia Zgăvîrdean 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE  
A MONUMENTELOR ISTORICE 
Nr.______/__________ 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Prin Hotărârea nr. 186/2014 a fost aprobat Regulamentul de vizitare a monumentului istoric 
Sarmizegetusa Regia-Grădiștea de Munte, din competența de administrare a Consiliului Județean 
Hunedoara aplicabile conform HG 1237/2012. 

Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de „administrator legal” al 
monumentului istoric Sarmizegetusa Regia-Grădiştea de Munte conform HG 1237/2012, Consiliul 
Judeţean Hunedoara a înfiinţat în subordinea sa, Serviciul Public de Administrare a Monumentelor 
Istorice, având ca principale atribuţii: administrarea, supravegherea şi monitorizarea acestui 
monument înscris în lista patrimoniului mondial UNESCO. 

În conformitate cu prevederile: 
-  Hotărârii nr. 117/2015 a Consiliului  Județean Hunedoara privind aprobarea modificării 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Administrare a 
Monumentelor Istorice; 

-  Legii nr. 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.43/2000, privind protectia patrimoniului 
arheologic si declararea unor situri arheologice, ca zone de interes national, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare precum și ale Ordonanța Guvernului nr.47/2000 privind 
stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului 
mondial,  cu modificările și completările ulterioare; 

-  Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 
- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată; 
      În baza prevederilor art.91 alin.1 lit.f, art.97 alin.1 şi ale art.115 alin.1 lit.c din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  
Având în vedere faptul prin  Hotararea nr. 115/2016 a Consiliului  Județean Hunedoara a 

fost aprobatădarea în administrare a parcarii situate la km 36+525 pe DJ 705A precum și a zonei 
pietonale  instituite pe sectorul de drum cu lungimea de 845m din drumul județean DJ 705A cuprins 
între km 36+525 – 37+370, este necesară aprobrea unui nou Regulament de vizitare a 
monumentului istoric Sarmizegetusa Regia în scopul valorificarii potențialului turistic al 
sitului/monumentului istoric înscris în lista patrimoniului mondial UNESCO, regulament care să 
poată fii aplicat pe intreaga zonă administrată de către Serviciul Public de Administrare a 
Monumentelor Istorice; 

 
 În sensul celur expuse mai sus se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind 
aprobrea unui nou Regulament de vizitare a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia în scopul 
valorificarii potențialului turistic al sitului/monumentului istoric înscris în lista patrimoniului mondial 
UNESCO,  pe care să îl supunem spre dezbaterea şi aprobarea consiliului judeţean. 

 
 

Şef serviciu, 
Eugenia Zgăvîrdean 

 
 


	JUDEŢUL HUNEDOARA

