ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI
ORDIN

nr. :JoJf{;

din Qfi. D

3

NAŢIONAL

2012

Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 260 din 09 februarie 2012
privind numirea Guvernului Românie ;
În conformitate cu prevederile art. 12 alin . (1)- (5)
şi art. 14 din Legea nr.
182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată , cu
modificările si completârile ulterioare;
Având în vedere prevederile Cap. III din Normele de c/asare a bunurilor culturale
mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886 din 11 .09.2008;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 1983/28.06.2011 a Comisiei Naţionale
a Muzeelor şi Colecţiilor;
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind
organizareă şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional , cu modificările
ulterioare,
Ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional emite următorul
ORDIN :

Art. 1 Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, 10 (zece) bunuri culturale
mobile cu semnificaţie etnografică , din care 6 în categoria juridică "Tezaur" şi 4 în
categoria juridică "Fond", aflate în patrimoniul Muzeului Etnografic Reghin, prevăzute în
Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 Direcţia Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea
la cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin Muzeului Etnografic Reghin, în vederea
punerii lui în aplicare.
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COMISIA

NAŢIONALA

A MUZEELOR

ŞI COLFCŢIILOR

HOTĂRÂRE DE CLASARE

in şedinţa din data de 28.06.2011 , in urma analizării Rapoartelor de exped) ză ..şi -a
documentaţiei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţii lor a hotărât clasarea in
patrimoniul cultural naţiona l mobil, a 10 (zece) bunuri culturale mobile cu semnificaţie
etnografică , din care 6 (şase) in categoria juridică Tezaur şi 4 (patru) in categoria juridică
Fond, aflate in patrimoniul Muzeului Etnografic Reghin.
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