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Expunere de motive
cu privire la instituirea “Zilei Cetăţii Dacice din oraşul Covasna”
Analizandu-se iniţiativa de începere a demersurilor pentru includerea in Lista
patrimoniului mondial a Sitului arheologic Cetatea Zanelor din Valea Zanelor si
adresele Ministerului Culturii, Institutul Naţional al Patrimoniului, nr. 3569 din
5.08.2015 si Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei nr.2262/25.09.2015 în
care se arată că înainte de a se întocmi documentaţia necesară pentru includerea
acestei Cetăţi Dacice pe lista de aşteptare in vederea includerii ei ca monument
UNESCO “este necesar sa fie pregătite, cu simţ de răspundere, toate elementele
care o pot promova, respectiv cele care ţin de administraţie, infrastructură,
întreţinere, cercetare, proiecte de reconstituire, restaurare si conservare a
complexelor descoperite, promovarea, declararea unei zile a cetaţii si implicarea
comunităţii locale in organizarea diverselor evenimente legate de aceasta”
înaintam Consiliului local pentru deliberare si aprobare proiectul de hotarare cu
privire la instituirea “Zilei Cetaţii Dacice din oraşul Covasna” în prima
duminică a lunii august.
Cetatea Dacică este evidenţiată ca bun imobil în patrimoniul public al oraşului, prin
efectul HG 975/2002, Consiliul local şi primarul avand atribuţii legale, bine
stabilite, în administrarea, protejarea, întreţinerea şi punerea în valoare prin
integrarea zonei de interes arheologic prioritar în planurile de dezvoltare
economică, socială si teritorială ale oraşului (în Strategii de Dezvoltare şi în PUGuri).
Astfel, colaborarea cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în
organizarea unei “Zile dedicate Cetăţii Dacice", informarea publicului cu privire la
descoperirile arheologilor in cadrul acestui sit, desfaşurarea unor activitaţi de pregatire
pentru a se argumenta dacă monumentul are potenţialul de a justifica valoarea universală
exceptională, inclusiv integritatea şi autenticitatea, atragerea turistilor iubitori de cultură
şi istorie, implicarea comunitaţii locale pot fi satisfăcute, pentru început, prin instituirea şi
marcarea corespunzătoare a unei Zile dedicate exclusiv Cetăţii Dacice din oraşul nostru.
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