COMUNICAT DE PRESĂ
Dezbatere publică pe tema “Cum putem încuraja proprietarii conștiincioși de clădiri de patrimoniu
și descuraja delăsarea și nepăsarea? Care este raportul optim dintre stimulente si amenzi?”
Complexul Muzeal Național ASTRA alături de federația Transylvanet – federația pentru patrimoniul
transilvănean, organizează în data de 15 februarie 2016, orele: 14:00, la Sala studio, Piața Mică
nr. 11, sediul Muzeul ASTRA din Sibiu, o dezbatere publică pe tema “Cum putem încuraja
proprietarii conștiincioși de clădiri de patrimoniu și descuraja delăsarea și nepăsarea? Care este raportul
optim dintre stimulente si amenzi?”, în cadrul proiectului „TransylvaNET – Consolidarea societății civile
pentru dezvoltare prin promovarea patrimoniului” finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul
Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro).
Dezbaterea publică va reuni locuitori şi factori locali (autorități, instituții de cultură, ONG-uri, GAL-uri),
iar accentul se va pune pe încurajarea luării de atitudine a comunităților în ceea ce privește stimulentele și
amenzile pentru proprietarii de clădiri de patrimoniu.
Astfel, sunt așteptate la eveniment autoritățile locale, oameni de afaceri, persoane importante din
Sighișoara și cetățeni care vor prezenta în scris și verbal, conform regulamentului audierii publice,
propuneri privind stimulente și amenzi pentru proprietarii de clădiri monumente istorice.
Regulamentul, cererea de înscrierea la eveniment, întrebările audierii publice, chemarea la acțiune precum
și alte documente necesare pot fi găsite pe website-ul www.transylvanet.org/campanii-si-initiative/audieripublice/
Ulterior evenimentului, depozițiile scrise colectate de la cei care vor participa la audierea publică vor fi
evaluate de o echipă de experți, care va formula un Raport sinteza și în maxim două săptămâni de la
dezbaterea publică acest raport va fi trimis către participanți și către presa.
Federația Transylvanet va formula un set de propuneri legislative care să vină în sprijinul proprietarilor de
clădiri de patrimoniu, iar aceste propuneri se vor baza pe argumentele și concluziile prezentate de cetățeni
și de autoritățile locale în cadrul dezbaterilor publice, care se vor organiza în 3 orașe din Transilvania:
Sibiu, Brașov și Sighișoara.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm luați legătura cu:
Adelina Cristea, Expert Comunicare - Transylvanet, 0770 909 507, adelina.cristea@heritas.ro
Mirela Iancu, Reprezentant ASTRA Sibiu, 0269 202 404, mirela.iancu@muzeulastra.com
Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!
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