
 

 

                                                                                                  
                                                                                                        

                                      HOTĂRÂREA NR.55 

              din 27 martie 2014 

                                           
privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Harmonia 

Cordis” în vederea organizării la Tîrgu-Mureş a Festivalului internaţional de chitară 

clasică „Harmonia Cordis” – 2014 

                     

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 4.859/21.03.2014 a Direcţiei Economice pentru 

aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Harmonia Cordis” din 

Tîrgu-Mureş în vederea organizării Festivalului internaţional de chitară clasică 

„Harmonia Cordis”- 2014, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

 În temeiul prevederilor art. 91, alin.(6), litera "a" şi ale art. 97, alin.(1) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Harmonia 

Cordis” din Tîrgu-Mureş în vederea organizării Festivalului internaţional de chitară 

clasică „Harmonia Cordis” - 2014, în condiţiile prevăzute în Convenţia cuprinsă în Anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte domnul Ciprian Dobre, preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu semnarea actului prevăzut la art.1.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş, 

Muzeului Judeţean Mureş şi Asociaţiei „Harmonia Cordis” din Tîrgu-Mureş, 

str.Lăcrămioarei, nr. 4, ap.20, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

  

 

 

PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                       SECRETAR 

                                                                           Paul Cosma               

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot026_2012.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot026_2012.doc
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                                       Nr. 4.859/21.III.2014 
                                       Dosar VI D/1 

 

EXPUNEREA DE MOTIVE 

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia 
„Harmonia Cordis” în vederea organizării la Tîrgu-Mureş a Festivalului 

internaţional de chitară clasică „Harmonia Cordis” – 2014 

 

Asociaţia „Harmonia Cordis” din Tîrgu-Mureş, în perioada 18-24 august 2014, 

organizează la Tîrgu-Mureş, Festivalul internaţional de chitară clasică  

“Harmonia Cordis” - Tîrgu Mureş”, ediţia a IX-a.  

 

Bucurându-se de un real succes prin sprijinul anual al Consiliului Judeţean 

Mureş, ediţia din acest an presupune participarea unui număr de 650-700 de 

persoane implicate în activităţile întreprinse în cele 7 zile de festival: 20 artişti 

- invitaţi speciali din Franţa, Austria, Ungaria, Germania, SUA, Anglia, Spania, 

România, respectiv profesori, artişti minori şi însoţitori ai acestora, artişti 

înscrişi pentru a evolua pe scena Palatului Culturii, voluntari şi organizatori care 

vor atrage în fiecare zi de festival (raportat la numărul participanţilor din anul 

2013) un număr de aproximativ 700-800/zi de iubitori de muzică clasică şi 

chitară clasică, elevi care doresc să urmeze cursurile de măiestrie susţinute la 

Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş şi nu numai.  

 

Pentru reuşita evenimentului devenit tradiţie culturală estivală mureşeană,  

având în vedere amploarea evenimentului, calitatea şi reprezentativitatea 

ediţiilor anterioare devenind cel mai mare festival de profil din Europa de Est 

apreciat pentru profesionalismul organizatoric şi pentru calitatea actului 

cultural, Asociaţia „Harmonia Cordis” solicită sprijinul şi susţinerea Consiliului 

Judeţean Mureş prin acordarea, în regim gratuit, a sălilor de concerte din 

Palatul Culturii Tîrgu-Mureş, şi asigurarea cazării a 8 profesori-interpreţi, invitaţi 

externi. 

 

Având în vedere posibilitatea de promovare a patrimoniului cultural şi a 

potenţialului turistic al judeţului, oferită prin organizarea Festivalului 

internaţional de chitară clasică „Harmonia Cordis” la Tîrgu-Mureş, propunem 

participarea Consiliului Judeţean la realizarea acestui eveniment cultural. În 

acest sens, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat şi Convenţia 

de cooperare, parte integrantă al acestuia.  

 

                            PREŞEDINTE                                                               DIRECTOR EXECUTIV 

                            Ciprian Dobre                                                                         Bartha Iosif 
                                                          

 
Întocmit: Mihaela Iordache, consilier 
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