
 

 

HOTĂRÂREA NR.129 

din 11 septembrie 2014 

privind modificarea şi completarea Hotărârii 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, precum și 

efectuarea unor demersuri în vederea cuprinderii în patrimoniul public al județului 

Mureș a unor morminte și opere comemorative de război  

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.15.356/05.09.2014 a Direcţiei Economice, precum şi 

avizele comisiilor de specialitate, 

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, 

Având în vedere prevederile art.8 din Legea nr.379/2003 privind regimul mormintelor 

şi operelor comemorative de război, cu modificările şi completările ulterioare, 

coroborate cu cele ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

precum şi ale art.867-868 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

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”, art. 91 alin. (1) lit. „c”, precum şi cele 

ale art.97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

 Art.I. 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 art.1, după alin.(1) se introduce un nou alineat, alin.(2) având următorul 

cuprins: 

„ (2) Pentru organizarea, desfăşurarea şi finanţarea activităţilor culturale şi sociale 

de interes public judeţean iniţiate de Consiliul Judeţean Mureş, acesta poate atrage 

alte autorităţi sau instituţii publice ori persoane juridice de drept privat, sens în care 

se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş – domnul Ciprian Dobre, să 

încheie, în numele şi pe seama autorităţii publice judeţene, convenţiile de 

colaborare, cu încadrarea în limita referitoare la contribuţia financiară a acestuia, 

conform anexei nr.2.” 



 

2. La art.3, după alin.(1) se introduce un nou alineat, alin. (11), având următorul 

cuprins: 

„Convenţiile de colaborare încheiate în condiţiile art.1 alin.(1) din prezenta hotărâre 

vor putea cuprinde cerinţele specifice ale partenerilor, cu condiţia ca acestea să nu 

contravină dispoziţiilor art.3 alin.(1) ”. 

3. La anexa 1, punctul A.3. al Secţiunii „A. Activităţi proprii ale Consiliului Judeţean 

Mureş” se modifică şi va avea conţinutul cuprins în anexa nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

2. La anexa 2,  punctul 3 al Secţiunii „A. Acţiuni proprii ale Consiliului Judeţean 

Mureş” se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 
3. 

Comemorarea a 70 de ani de la bătălia de la 
Oarba de Mureş  şi de la eliberarea oraşului 
Tîrgu Mureş 

90.000 

 

Art.II. (1) Se solicită Consiliului Local al Oraşului Iernut trecerea Monumentului 

Eroilor de la Oarba de Mureş, precum şi a terenului aferent acestuia, din domeniul 

public al Oraşului Iernut în domeniul public al Judeţului Mureş şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Mureş. 

(2) Datele de identificare ale bunurilor menţionate la alin.(1) sunt evidenţiate în 

anexa nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, domnul Ciprian Dobre, cu 

îndeplinirea tuturor actelor, operaţiunilor şi procedurilor juridico-administrative, în 

vederea aducerii la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului articol.  

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

Mureş şi Consiliului Local al Oraşului Iernut, 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 Hotărârii 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, precum și 

efectuarea unor demersuri în vederea cuprinderii în patrimoniul public al județului 

Mureș a unor morminte și opere comemorative de război 

Autoritatea publică judeţeană organizează în anul 2014 o serie de activităţi culturale 

şi sociale de interes public judeţean, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.53/2014, acţiuni menite să contribuie la stimularea accesului la cultură al 

publicului larg, conştientizarea rolului pe care participarea la actul cultural îl joacă 

în educaţia şi dezvoltarea personală individuală, atragerea unui număr cât mai mare 

de turişti, creşterea notorietăţii şi prestigiului Judeţului Mureş. 

Astfel cum reiese din anexa nr.1 la H.C.J.M nr.53/2014, activităţile avute în vedere 

au fost elaborate pe două direcţii de interes, respectiv acţiuni proprii – iniţiate de 

Consiliul Judeţean Mureş şi acţiuni realizate în parteneriat cu alte instituţii publice 

sau organizaţii aparţinând societăţii civile.  

Deşi acţiunile cuprinse în secţiunea „A.” din anexa nr.1 sunt iniţiate de autoritatea 

publică judeţeană, considerăm că în organizarea, desfăşurarea şi finanţarea acestora 

ar putea fi atrase şi alte entităţi juridice de drept public – autorităţi sau instituţii 

publice, ori de drept privat, prin încheierea unor convenţii de colaborare. În 

consecinţă, se impune completarea actului administrativ în sensul celor mai sus 

arătate. 

De asemenea, în raport de dispoziţiile art.3 alin.(1) al H.C.J. Mureş nr.53/2014, 

considerăm că este necesară completarea actului administrativ cu reglementarea 

potrivit căreia, în cazul acţiunilor proprii ale Consiliului Judeţean Mureş pentru care 

a căror organizare, desfăşurare şi finanţare a cooptat parteneri - persoane juridice 

de drept public sau privat, convenţiile de colaborare vor putea cuprinde cerinţe 

specifice ale partenerilor, cu condiţia ca acestea să nu contravină dispoziţiilor art.3 

alin.(1). 

Pe de altă parte, una din acţiunile proprii Consiliului Judeţean Mureş aprobate prin 

H.C.J.M. nr.53/2014 o constituie Comemorarea  a 70 de ani de la bătălia de la Oarba 

de Mureş şi a 70 de ani de la eliberarea oraşului Tîrgu Mureş, prevăzută a se 

desfăşura în data de 26 septembrie 2014. 

   Nr.15.356/5.09.2014 

   Dosar VI D/1 
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Evenimentul presupunea iniţial, conform descrierii cuprinse în anexa nr.1 la H.C.J.M 

nr.53/2014, organizarea unei conferinţe naţionale cu această temă şi a unui 

spectacol de cântece de cătănie, fiind prevăzută, conform anexei nr.2 a aceluiaşi act 

administrativ, suma de 25.000 lei aferentă acestei acţiuni. 

În considerarea importanţei comemorării acestui moment istoric şi necesitatea 

marcării acestuia în conştiinţa publicului larg, activităţile prevăzute iniţial au fost 

reconcepute în sensul completării cu altele precum:  reconstituirea bătăliei de la 

Oarba de Mureş, recitaluri de muzică populară istorică, ceremonii militare, depuneri 

de coroane, survol cu aparate de zbor şi aterizare de paraşutişti, retragerea 

soldaţilor cu torţe, proiecţia filmului „Emisia continuă”. 

Din această perspectivă, considerăm că se impune modificarea anexei nr.1 – 

respectiv a punctului A.3. al  Secţiunii „A. Activităţi proprii ale Consiliului Judeţean 

Mureş”, în sensul cuprinderii în descrierea evenimentului a tuturor activităţilor 

prevăzute a fi realizate. 

Dată fiind amploarea evenimentului şi importanţa acestuia şi pentru municipiul Tîrgu 

Mureş, precum şi faptul că activităţile prevăzute în cadrul acţiunii au ca spaţiu de 

desfăşurare municipiul Tîrgu Mureş, respectiv Piaţa Victoriei şi B-dul 1 Decembrie 

1918, Consiliul Judeţean Mureş a adresat Municipiului Tîrgu Mureş invitaţia de a se 

alătura autorităţii publice judeţene în organizarea, desfăşurarea şi finanţarea 

activităţilor. 

Bugetul estimat pentru realizarea activităţilor se ridică la suma de aproximativ 

180.000 de lei, care, urmare încheierii unei convenţii de colaborare cu Municipiul 

Tîrgu Mureş, vor fi suportate în proporţie egală de cele două entităţi juridice. În 

consecinţă, se impune modificarea punctului 3 din anexa nr.2 la H.C.J.M nr.53/2014, 

respectiv  alocarea de către Consiliului Judeţean Mureş a sumei de 90.000 lei pentru 

asigurarea cheltuielilor aferente acestor activităţi. 

În altă ordine de idei, momentul istoric de acum 70 de ani de la Oarba de Mureș 

reprezintă bătălia simbol a eliberării Ardealului, în care au fost uciși 11.000 de 

soldați, subofițeri și ofițeri români. În memoria celor căzuţi în acele împrejurări, la 5 

ani de la terminarea războiului, respectiv la 9 mai 1950, este inaugurat  Monumentul 

Eroilor de la Oarba de Mureş. Sunt depuşi aici peste 3500 de eroi, din care 

identificaţi în arhive doar aproximativ 1170. Numai 165 dintre aceşti eroi au însemn 

de căpătâi. 

Textul înscris pe faţada principală a soclului Monumentului de la Oarba de Mureş 

„GLORIE EROILOR ROMÂNI CĂZUȚI PENTRU APĂRAREA PATRIEI“, exprimă semnificaţia 

acestui ansamblu comemorativ, nu doar pentru istoria comunităţii locale, ci şi pentru 

cea a judeţului nostru, a Ardealului şi în fapt a întregii ţări. 

Din perspectiva celor de mai sus şi în considerarea prevederilor art.8 din Legea 

nr.379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora mormintele şi operele 

comemorative de război pot aparţin domeniului public sau privat al statului ori al 

unităţilor administrativ-teritoriale, considerăm oportună adresarea către Consiliul 
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Local al Oraşului Iernut a solicitării privind trecerea Monumentului Eroilor de la 

Oarba de Mureş, precum şi a terenului aferent acestuia, din domeniul public al 

Oraşului Iernut în domeniul public al Judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului 

Judeţean Mureş 

Prin prisma considerentelor mai sus arătate, supunem spre aprobare modificarea şi 

completarea Hotărârii 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, precum și efectuarea unor demersuri 

în vederea cuprinderii în patrimoniul public al județului Mureș a unor morminte și 

opere comemorative de război conform proiectului de hotărâre anexat. 

 

PREŞEDINTE                                                                            DIRECTOR EXECUTIV 

Ciprian Dobre                                                                                      Bartha Iosif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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