
HOTĂRÂRE nr. 1102 din 2 noiembrie 2011 pentru modificarea 
Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în 
Lista patrimoniului mondial UNESCO, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1.268/2010 
 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Articol unic 
Programul de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului 
mondial UNESCO, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.268/2010, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 5 ianuarie 2011, se modifică după cum 
urmează: 

1.Articolul 9 va avea următorul cuprins: 
"Art. 9 
(1) Pentru fiecare monument înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO va fi numit un 
coordonator al monumentului de către consiliul judeţean în a cărui rază teritorială se află 
monumentul. 
(2) Coordonatorul monumentului asigură managementul monumentului istoric şi este 
răspunzător pentru aplicarea tuturor măsurilor necesare asigurării protecţiei acestuia." 

2.La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
"Art. 10 
(1) Pentru fiecare monument înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO se va 
constitui un comitet de organizare UNESCO (COU), prin hotărâre a consiliului judeţean, 
din care vor face parte: 
a) coordonatorul monumentului, numit potrivit art. 9 alin. (1); 
b) un reprezentant al deţinătorului monumentului istoric; 
c) un reprezentant al inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă; 
d) un reprezentant al inspectoratului judeţean de poliţie; 
e) un reprezentant al comunităţii locale; 
f) un reprezentant al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional; 
g) un reprezentant al direcţiei judeţene de cultură şi patrimoniu naţional; 
h) un responsabil ştiinţific, desemnat de Institutul Naţional al Patrimoniului, care asigură 
coordonarea metodologică a activităţii de protejare a monumentului istoric; 
i) un reprezentant al consiliului judeţean." 
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