ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURJl ŞI CULTE LOR
ORDIN nr. 2SSĂ din 0'3 0'3 · 2008
privind modificarea O.M.C.C. m·. 2257 din 16.04.2008

•

Având In vedere Decretul Preşedintelui României nr. 854/2005 pentru numil·ea
unui membru al Guvernului;
În eouformitate cu p•·evederile art. 12 alin. (1) - (5) din Legea m·. 18212000
privind p•·oteja ren pnl•·imoniului culnu·al na tional mobil, cu modificările şi
completiirile ulterioare;
Având în vedere lldl't'sa Muzeului NaJionnJ al Uukii din Alba-Iulia nr. 1210 din
18.08.2008, inregish·atii la Direcţill Gener nlli Palrimoniu Cultural Naţional sub 111'.
4502/2) .08.2008;
În temeiul p•·evederilor art. 11 alin. (4) din llotiirârea G uvernului ur. 78/2005
pl'ivind organizare~~ şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, republica Că,
Ministrul Cu ltuTii şi Cultelor emite urmlUo•-ul

ORD1N:
Al"!. 1 incepind cu dal'a eruJte•·ii p1-ezentului o•·din, punctul 1 din Anexa l11
Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2257 din 16.~.2008, privind clasarea in
patrimoniul cultuntl naţional mobil, categ01·ia juridică "Tezaur" a 2 (două) bunm·i
cuttm·ale mobile cu vaJoaJ•e istorico-documenfars1, a nale in pab·imoniul Muzeului
Naţional al Unkii din Alba-Iulia, se modifică şi v:1 llvt~lm·mătorul cuprins:
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i\11. Il Di•·«tia Muzee, Colecţii, Garan(ii Guvtmnmenla.le va lua tonle măsurile
necesare penlm aducerea la cunoşlintll a prevederilo•· prezentului Ordin Mu:r.eului
NationaJ al Unirii·AJba lulia, in vederea punerii lui in aplicare.
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ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
ORDIN nr.

.J.:l5::f

din

,{6 .q4

2008

Având in veder:e Decretul Preşedintelui Rom{lnlel nr. 854/2005 pentru numirea
unul membru al Guvernului;
în conformitate cu prevederile art. 12 alin. ( 1 ) - ( 5 ) din Legea nr. 18212000
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modi'ffcărjle şi completărlle
ulterioare;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr.1795/09.04.2008 a Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;
in temeiul prevederilor art. 11 alin. ( 4 ) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005
privind organlzarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, republicată,

Ministrul Culturii şi Cultelor emite următorul
ORDIN:
Art. 1 ( 1 ) Se ctase.azâ ln patrimoniul cultural national mobîl, in categoria
"Tezaur", 2 (două) bunuri cultura le mobile cu valoare lstorico-documentară,
din patrimoniul Muzeului Naţional al Unirii-Alba Iulia, prevăzute in Anexă.
(2) Anexa face parte Integrantă pin prezentul Ordin
Art. 2 Direcţia Muzee, Colecţii, Garanţii Guvernamentale va lua toate măsurile
necesare pentru aducerea fa cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin Muzeului
National al Unirii-Alba IUlia, tn vederea punerii lulin aplieare.
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ANEXA
FIŞA

STANDARD

Bunuri cu valoare arheologtcă clasate în categoria Juridică Tezaur din patrimomul
Muzeului Na~ionalal Unim dm Alba Iulia
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DIRECŢlA GENERALĂPATIUMONIU CULTURAL NAŢIONAL
DrRECŢIA

MUZEE, COLECŢU, GARAt\IŢTI GUVERNAMENTALE
COMISIA NATIONALĂ A MUZEELOR ŞI COLECŢJTLOR
Nr. l795 /09.04.2008

HOTĂRÂRE DE CLASARE

in şedinţa din data de 09.04.2008, în urma analizării Rapoartelor de
Expertiză şi

Colecţiilor

a

documentaţiei

specifice, Comisia

~a~ională

a Muzeelor

ŞI

a hotărât clasarea in patrimoniul cultural naţional mobil,

categoria Juridică "Tezaur". a 2 bunuri cultm.a\t mt;)\lue cu n)oare istoricodocumentară din

patrimoniul Muzeulw Naţional al Unirii din Alba luJia.

Prof. univ. dr. Ionel CÂNDEA

PREŞEDINTE

COMISIA NAŢIONALĂ A
~UZEELOR ŞI COLECŢilLOR
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