
 

 

HOTĂRÂREA NR. 103 
din 31 iulie 2014 

 
privind modificarea şi completarea anexelor 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. 10953/ 11744/ 11745/ 12373/ 12625/ 12624/ 

12626/12758/25.07.2014 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 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.10953/2014, nr.11744/2014, nr.11745/201, 

nr.12373/2014, nr.12625/2014, nr.12624/2014, nr.12626/2014 şi nr. 12758/2014. 

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 

modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La anexa 1, Secţiunea „B. Activităţi realizate de Consiliul Judeţean Mureş în 

parteneriat cu instituţii şi organizaţii” la punctul B.7. „Festivalul Văii Nirajului”, 

perioada de desfăşurare se modifică şi va avea următorul cuprins: „august 2014”, 

iar la punctul B.1. „Salonul de carte Bookfest”, perioada de desfăşurare se 

modifică şi va avea următorul cuprins: „ 19 – 21 septembrie 2014”. 

2. La anexa 1, după punctul B.9. al Secţiunii „B. Activităţi realizate de Consiliul 

Judeţean Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii” se introduc şase noi 

puncte, punctele „B.10.”, „B.11.”, „B.12”, „B.13”, „B.14” şi „B.15” având 

conţinutul cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  



 

3. La anexa 2,  după punctul 8 al Secţiunii „B. Activităţi realizate în parteneriat” 

se introduc şase puncte, punctele „9.”,„10.”,„11.”,„12.”, „13.” Şi „14”, având 

următorul cuprins: 

 

9. Festivalul de cântec popular patriotic „La 

Oarba şi la Iernut”, ediţia a IV-a  

30.000 

10. Festivalul internaţional de chitară clasică 

„Harmonia Cordis” – 2014 

10.000 

11. Festivalul Internaţional de Film de Scurt-

metraj ALTER – NATIVE 

15.000 

12. Finala Campionatului Naţional de Atelaj 30.000 

13. Târgul Internațional de Carte 35.000 

14. „Vârtejul Mureşean”- zilele culturii 

maghiare din judeţul Mureş 

30.000 

 

Art. II. Începând cu data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.55/2014 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, se abrogă. 

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean 

Mureş, Asociaţiei „Harmonia Cordis” din Tîrgu-Mureş, Asociaţiei Intercomunitară 

Iernuţeana, Asociaţiei Microregiunea Valea Nirajului, Uniunii Democratice a 

Tineretului Maghiar şi Asociaţiei Sportive Krigel, Asociaţiei Centrul Cultural din 

Tîrgu Mureş, Asociaţiei Editorilor din România şi Asociaţiei pentru Tîrgu Mureş, 

care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                                                                               
Ciprian Dobre                                                                                

                                                                                                   
 

Contrasemnează                  
SECRETAR 

 Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea şi completarea anexelor 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 Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.53/2014, s-a prevăzut desfăşurarea 

Festivalului Văii Nirajului în luna septembrie 2014, respectiv a Salonului de Carte 

Bookfest Mureş în luna octombrie 2014. 

Prin adresa nr.12373/2014 Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului ne face 

cunoscut faptul că organizatorii, au decis ca „proiectul Festivalul Văii Nirajului 

2014” – Târgul produselor meşteşugăreşti, să aibă loc în perioada 1-3 august 2014. 

Modificarea perioadei are la bază următoarele considerente: existenţa unui obicei 

multisecular legat de ţinerea unui târg în aer liber în data de 1 august în 

Miercurea Nirajului; posibilitatea organizării unui eveniment integrat prin 

implicarea în activităţile propuse în cadrul seminarului a unor reprezentanţi din 

partea GAL Valea Nirajului, Asociaţia Tinerilor Fermieri din Ungaria (AGRYA). 

De asemenea, prin adresa nr.12626/2014 Asociaţia Editorilor din România (AER) ne 

face cunoscut faptul că Salonul de Carte Bookfest Mureş, organizat în parteneriat 

cu Consiliul Judeţean Mureş, sub egida Federaţiei Editorilor din România propus a 

se desfăşura iniţial în cursul lunii octombrie 2014, îşi modifică perioada de 

desfăşurare în luna septembrie 2014. 

Ţinând cont de cele de mai sus, se impune modificarea  perioadei de desfăşurare a 

„Festivalului Văii Nirajului”, din luna septembrie în luna august 2014, respectiv a 

Salonului de carte Bookfest din luna octombrie în luna septembrie. 

Prin adresa nr.10953/2014, Asociaţia Intercomunitară Iernuţeana a propus 

autorităţii publice judeţene participarea în calitate de partener la organizarea 

Festivalul de cântec popular patriotic „La Oarba şi la Iernut”, ediţia a IV-a. 

Alături de structuri ale sistemului naţional de apărare şi alte asociaţii culturale, 

Asociaţia Intercomunitară Iernuţeana organizează Festivalul de cântec popular 

patriotic „La Oarba şi la Iernut”, în data de 15.08.2014, în Sfântu Gheorghe-sat 

(aparţine de oraşul Iernut), alături de primăriile Iernut, Cucerdea, Ogra, Sânpaul, 

Iclănzel, Cuci şi Band.  

Nr.10953/11744/11745/12373/12625/12624/12626/12758/       

25.07.2014      

Dosar VI D/1 
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Raportat la ediţiile trecute, sunt aşteptaţi peste 10.000 de participanţi care  vor 

avea posibilitatea să asiste la activităţi ale unor structuri din sistemului naţional 

de apărare şi să asculte artişti consacraţi care şi-au legat numele de cântecul 

popular patriotic şi care, prin cântecul lor, vor aduce un mesaj de unitate 

naţională şi un omagiu eroilor români căzuţi la datorie, în mod special celor căzuţi 

în luptele din 22-25 septembrie 1944.  

Din experienţa ediţiilor trecute, această sărbătoare este una dintre cele mai 

însemnate activităţi cotate a avea reale şanse de a aduce în zonă un număr 

important de turişti din ţară şi străinătate, dar şi meşteşugari şi diferiţi 

producători din partea locului care vor avea posibilitatea de a prezenta produsele 

şi obiectele confecţionate prin măiestria şi priceperea lor.  

Participarea autorităţii publice judeţene la realizarea acestei acţiuni presupune 

aprobarea unei contribuţii financiare în cuantum de 30.000 de lei. 

Prin Hotărârea nr.55/2014, autoritatea publică judeţeană a aprobat cooperarea 

dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Harmonia Cordis” din Tîrgu-Mureş în 

vederea organizării Festivalului internaţional de chitară clasică „Harmonia Cordis” 

– 2014. 

Prin convenţia de cooperare încheiată în baza acestei hotărâri, Consiliul Judeţean 

Mureş s-a angajat în calitate de partener la manifestările ocazionate de 

organizarea Festivalului internaţional de chitară clasică „Harmonia Cordis” să 

asigure cazarea a 8 profesori-interpreţi, membrii externi, pentru perioada 17-

25.08.2014 la Centrul de Perfecţionare pentru Personalul din Administraţia Publică 

din incinta Complexului de Agrement Mureş precum şi utilizarea, în regim gratuit, 

a Sălii Mari şi a Sălii Mici din Palatul Culturii pentru perioada 18-24.08.2014. 

Prin adresa nr.11744/09.07.2014, Asociaţia „Harmonia Cordis” revine cu 

rugămintea de a primi şi sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Mureş pentru 

finalizarea cheltuielilor demarate în vederea desfăşurării unui eveniment de 

amploare, în valoare de 10.000 lei.  

Prin urmare, se impune abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.55/2014, urmând ca obligaţiile asumate prin convenţia de cooperare încheiată 

între autoritatea publică judeţeană şi Asociaţia „Harmonia Cordis” să fie cuprinse 

în noua convenţie de cooperare care se va încheia între părţile interesate. 

Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar Mureş prin adresa cu 

nr.11745/09.07.2014, a solicitat Consiliului Judeţean Mureş sprijinul pentru 

desfăşurarea celei de-a XXII-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de Scurt-

metraj ALTER-NATIVE, care va avea loc la Tîrgu Mureş, perioada 5-9 noiembrie 

2013. 

Din ediţiile anterioare s-au desprins acţiuni educative apreciate şi critici valoroase 

pentru nivelul de prezentare în domeniu, dar şi pentru capacitatea de organizare 

a Festivalului, lansat în 1993, care a devenit un forum pentru creaţii de filme 

recente ale realizatorilor din întreaga lume, dar mai ales ale celor din Europa de 

Est.  
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Scopul festivalului este realizarea unei confruntări amicale, generatoare de valori, 

cu prilejul căreia tinerii regizori din România şi din cele peste 60 de ţări 

participante, să îşi măsoare talentul şi cunoştinţele într-o competiţie 

internaţională, traversând hotare spirituale, culturale şi geografice. 

Festivalul conferă loc şi altor manifestări culturale adiacente: concerte, recitaluri, 

expoziţii, video-instalaţii. 

În considerarea semnificaţiei acestei manifestări, consecinţă a succesului celor XXI 

de ediţii anterioare care şi-au subliniat viabilitatea şi vizibilitatea prin activităţile 

desfăşurate (forum pentru creaţii de filme recente ale realizatorilor din întreaga 

lume), dar şi prin posibilitatea de promovare a patrimoniului cultural şi a 

potenţialului turistic oferit de judeţul Mureş, propunem participarea Consiliului 

Judeţean Mureş la realizarea evenimentului cu suma de 15.000 lei şi acordarea 

dreptului de folosinţă gratuită a Palatului Culturii - Sala Mare şi Sala Mică pe 

perioada desfăşurării festivalului. 

Prin adresa 12625/2014 Asociaţia Sportivă Krigel  propune autorităţii publice 

judeţene cooperarea în vederea organizării în Tîrgu-Mureş (la Hipodrom), în 

perioada 11-14 septembrie 2014, a Finalei Campionatului Naţional de Atelaje, 

concurs internaţional, Cupa Balcanică.  

Concursul va avea în desfăşurare proba de obstacole, maraton, dresaj şi gala de 

premiere. Organizarea Finalei Campionatului Naţional de Atelaje, cu participarea 

echipelor judeţelor reprezentative pentru sportul hipic de atelaje din România, 

presupune eforturi financiare deosebite pentru găzduirea a cel puţin 220 persoane 

- arbitri, sportivi şi personal de întreţinere, 125 de cai pentru concurs, precum şi 

asigurarea mediului corespunzător în vederea susţinerii unui eveniment care se 

desfăşoară pe parcursul a 5 zile consecutive. Întrucât, asigurarea celor necesare - 

masa şi cazarea celor implicaţi, amplasamentele corespunzătoare pentru cai şi 

trăsuri, amenajarea terenului de concurs (amplasarea obstacolelor), publicitatea, 

premierea câştigători şi altele, depăşesc, în parte, bugetul limitat al organizaţiei, 

se solicită sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Mureş, adică participarea cu 

suma de 30.000 lei. 

Totodată, prin adresa nr.12624/2014 Asociaţia Centrul Cultural din Tîrgu Mureş 

solicită includerea Târgului Internaţional de Carte în lista programelor culturale 

realizate în parteneriat de Consiliul Judeţean Mureş. 

Motivarea solicitării are la bază faptul că Târgul Internaţional de Carte este cel 

mai mare, cel mai vechi şi cel mai prestigios eveniment de profil din Transilvania, 

fiind organizat în fiecare an la Tîrgu Mureş. 

Târgul reprezintă una dintre mărcile culturale ale judeţului, contribuind în acest 

fel ca Tîrgu Mureşul să fie unul dintre centrele intelectuale ale Transilvaniei şi 

României.  

În anii trecuţi, Târgul de Carte s-a bucurat de o primire deosebită din partea 

iubitorilor de carte, numărul vizitatorilor în cele trei zile a trecut de 8.000. 
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Un fapt îmbucurător este numărul mare al vizitatorilor tineri, cu preponderenţă 

preşcolari şi elevi, care au venit la târg atât în grupuri organizate, cât şi însoţiţi 

de părinţi. 

În vederea realizării în cât mai bune condiţii a „Târgului Internaţional de Carte”, 

Asociaţia Centrul Cultural din Tîrgu Mureş solicită sprijinul Consiliului Judeţean 

Mureş în vederea realizării evenimentului în sumă de 35.000 lei. 

Prin adresa nr.12758/2014, Asociaţia pentru Tîrgu Mureş ne face cunoscut faptul 

că, organizează în perioada  27 – 31 august  2014 la Tîrgu Mureş, a doua ediţie a 

evenimentului cultural „Vârtejul Mureşean”- zilele culturii maghiare din judeţul 

Mureş. Festivalul se alătură evenimentelor cu tematică şi caracter similar 

organizate la Oradea, Cluj, Băile Tuşnad şi Sfântu Gheorghe şi are ca scop 

promovarea culturii maghiare ca fiind parte integrantă a diversităţii culturale din 

România contribuind la formarea unei imagini pozitive despre democraţia 

românească şi îmbogăţirea vieţii culturale transilvănene.  

Vor fi organizate spectacole de teatru, concerte susţinute de formaţii, muzicieni 

locali, degustare de vinuri, mese rotunde cu participanţii literaturii 

contemporane, pe perioada desfăşurării evenimentului vor fi prezenţi şi cinci 

artişti care vor prezenta diferite laturi ale artei plastice. 

În vederea realizării comunicării bilingve a festivalului, precum şi în vederea 

derulării evenimentelor din Cortul de Arte Contemporane, Asociaţia pentru Tîrgu 

Mureş solicită sprijinul în sumă de 30.000 lei al autorităţii publice judeţene.  

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 modificarea şi 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: Marcela Moldovan, consilier                


	hot 103
	hot 103 exp

