
 

 

HOTĂRÂREA NR. 79 

din 27 mai 2014 

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 53/2014 

pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public  judeţean  

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.5059/5729/8446/20.05.2014 a Direcţiei Economice, 

precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

Având în vedere solicitările de participare a autorităţii publice judeţene la organizarea, 

desfăşurarea şi finanţarea unor acţiuni de interes public judeţean, formulate prin 

adresele nr.5059/5729/2014 şi nr. 8446/2014, 

În considerarea prevederilor art.4 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 

53/2014 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, 

desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, 

În temeiul prevederilor art.91 alin. (1) lit. „d” şi „e”, coroborate cu cele ale alin. (5) 

lit. „a” pct.4 şi ale art. 91 alin. (6) lit. „a”, precum şi a celor ale art.97 alin. (1) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

hotărăşte: 

 Art.I. Anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 53/2014 pentru 

aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean se completează 

după cum urmează: 

1. La anexa 1, după punctul B.7. al Secţiunii „B. Activităţi realizate de Consiliul 

Judeţean Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii” se introduc două noi puncte, 

punctele „B.8.” şi „B.9.”, având conţinutul cuprins în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

2. La anexa 2,  după punctul 7 al Secţiunii „B. Activităţi realizate în parteneriat” se 

introduce un nou punct, punctul „8.”, având următorul cuprins: 

8. Galopiada Mureşană 30.600 

 

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

Asociaţiei Terra Vita Tîrgu Mureş şi Asociaţiei Culturale „Floare Rară” Tîrgu Mureş, care 

răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 Contrasemnează 

SECRETAR 

Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 

53/2014 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, 

desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public  

judeţean 

 

Prin adresa nr. 8446/2014, Asociaţia Terra Vita din Tîrgu Mureş a propus 

autorităţii publice judeţene participarea în calitate de partener la organizarea 

celei de-a II-a ediţii a manifestării intitulate „Galopiada mureşană”. 

Evenimentul  organizat pentru prima dată anul trecut, are ca obiectiv principal 

reîmprospătarea unor tradiții ale zonei încă din anii `50, reformularea ei cu 

elemente moderne şi actuale, popularizarea și promovarea sportului ecvestru în 

rândul populaţiei din judeţul Mureş şi nu in ultimul rând, crearea unui eveniment 

specific numai mureşenilor, asemenea altor judeţe vecine cum ar fi: Harghita, 

Covasna, Bistriţa, care au creat un astfel de  „brand” numai al lor.  

Intenţia organizatorilor este ca în acest an, pe lângă manifestările ecvestre, o 

atenţie deosebită să fie acordată și programelor culturale, prin realizarea unui 

eveniment care să imprime în memoria participanţilor o amintire plăcută.   

Evenimentul se propune a fi organizat la Vețca, un sat din bazinul hidrografic al 

Târnavei Mici, la confluența cu Târnava Mare, într-o vale de unde izvorăsc 

pâraiele Zsakod și Vețca, una dintre cele mai bine organizate aşezări din zona 

rurala a judeţului Mureș, situată la jumătatea distanței (cca 30 km) între Târgu 

Mureș și Sovata. 

Principalele acţiuni propuse a se realiza cu ocazia acestui eveniment sunt: 

prezentarea de către Ansamblul Bekecs a unui spectacol de dansuri populare 

tradiţionale locale, prezentarea de către trupa de teatru Nyári Szinház Egyesület 

din Kaba (Ungaria) a operei rock István a Király (Regele Ştefan), prezentarea unui 

spectacol de operetă în interpretarea maeştrilor Filarmonicii de Stat din Tîrgu 

Mureş, prezentare de tras cu arcul de pe cal şi marşul husarilor. 

Participarea autorităţii publice judeţene la realizarea acestei acţiuni presupune 

aprobarea unei contribuţii financiare în cuantum de 30.600 de lei. 

   Nr. 5059/5729/8446/20.05.2014 

   Dosar VI D/1 
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De asemenea, prin adresa nr. 5059/5729/2014, Asociaţia Culturală “Floare Rară” 

din Tîrgu Mureş a solicitat sprijinul Consiliului Judeţean Mureş pentru organizarea 

la Tîrgu-Mureş a primei ediții a Festivalului-concurs interjudețean de muzică 

populară „Sacfiuț”, sprijin constând în punerea la dispoziţia organizatorilor a 

spaţiilor din Palatul Culturii (Sala Mare şi holul Palatului), respectiv a orchestrei 

Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul”, în formulă completă, în perioada 23-

25 Iunie 2014. 

Acest festival îşi propune să contribuie la descoperirea şi promovarea celor mai 

valoroşi tineri interpreţi de muzică populară, la reactivarea interesului publicului 

pentru receptarea creaţiilor folclorice autentice, la valorificarea comorilor 

cântecului şi portului popular românesc şi introducerea acestora în circuitul 

valorilor spirituale. 

Deşi aflat la prima ediţie, festivalul este deja creditat de nume sonore din 

segmentul etnomuzicologiei, dar şi din rândul interpreţilor de muzică populară 

care au confirmat prezenţa în juriul de specialitate şi, bineînţeles în recital – 

Mariana Anghel, Marius Ciprian Pop, Felix Gălean, Ioan Dordoi, Ansamblul artistic 

„Auşana” din Bihor, respectiv Mariana Costea Lircă. 

Potrivit prevederilor art. 4 alin.(2) din Hotărârea nr.53 din 27 martie 2014, 

Consiliul Judeţean Mureş privind aprobarea participării autorităţii publice 

judeţene la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi 

sociale de interes public  judeţean, până la sfârşitul exerciţiului bugetar 2014, 

anexele 1 şi 2 ale acesteia pot fi completate cu alte acţiuni sau programe de 

interes public judeţean. 

În raport de aceste considerente şi având în vedere că acţiunile mai sus 

prezentate, prin scopul şi obiectivele urmărite sunt de interes public judeţean, 

supunem spre aprobare completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea nr.53 din 27 

martie 2014 privind aprobarea participării autorităţii publice judeţene la 

organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de 

interes public  judeţean, conform proiectului de hotărâre anexat. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                            DIRECTOR EXECUTIV 

Ciprian Dobre                                                                                      Bartha Iosif 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Mihaela Iordache, consilier 

               Adriana Farkas, Şef serviciu juridic 

Verificat: Director executiv, Genica Nemeş 
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