
 

 

                                        

 

HOTĂRÂREA NR.131 

din 11 septembrie 2014 

 

pentru completarea anexei HCJM nr. 37 din 27 februarie 2014,  privind 

aprobarea Programului acţiunilor economico – sociale  din coordonarea 

Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2014 

 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 15.282/04.09.2014 a Direcţiei Dezvoltare Regională, 

Implementare Proiecte, precum și avizele comisiilor de specialitate, 

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), litera „b” şi alin. (3), litera. „d”, precum şi ale 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 
 
 Art. I. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 37 din 27 februarie 2014 privind 

aprobarea Programului acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean 

Mureş pe anul 2014 se completează după cum urmează: 

1. La capitolul 8: „Programul privind dezvoltarea turismului în judeţul Mureş”, după pct.4 

se introduce un nou punct,  pct.5, având următorul conţinut: 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect Încadrare program Observaţii 

0 1 2 3 

5. 

Crearea identităţii vizuale a 
judeţului Mureş în vederea 
dezvoltării şi consolidării 
turismului în zonă 

Strategia de dezvoltare a 
judeţului Mureş pentru 
perioada 2014-2020, 
Domeniul prioritar 5: 
„Dezvoltarea turismului” 

Susţinerea 
financiară a 
proiectului se va 
asigura din bugetul 
judeţean 

 

Art. II. Prezenta hotărâre se comunică Cabinetului Demnitarului, Direcţiei Economice şi 

Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte din cadrul aparatului de   

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                Contrasemnează 

Ciprian Dobre                SECRETAR 

               Paul Cosma 

        

                                                                                                           



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/2 

 

 

Nr. 15.282/04.09.2014 

Dosar VI D/1 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru completarea anexei                                

HCJM nr. 37 din 27 februarie 2014, privind aprobarea Programului acţiunilor 

economico–sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2014 

 

 

Programul acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş 

pe anul 2014 a fost aprobat prin HCJM nr. 37/27.02.2014, activităţile aferente fiind  

finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş aprobat prin Hotărârea nr. 14/2014, 

alocări în baza programelor guvernamentale şi fonduri externe nerambursabile. 

Activităţile din program sunt cuprinse în ”Planul de acţiuni pe anul 2014”, elaborat la 

nivelul Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, pentru realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 2013–2016, adoptat prin Hotărârea Parlamentului 

României nr. 45/21.12.2012. 

Printre programele de acţiune componente se numără şi „Programul privind 

dezvoltarea turismului în judeţul Mureş”, acesta cuprinzând patru proiecte, 

respectiv: Parc auto pentru sporturi cu motor; Promovarea Judeţului Mureş; 

Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii Tîrgu Mureş şi Amenajare Sediu 

Administrativ.  

Având în vedere faptul că în şedinţa din luna iulie a.c. a fost aprobat prin HCJM nr. 

107, Planul de dezvoltare a judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020, care prevede 

în capitolul IV - Strategia de dezvoltare a judeţului pentru perioada sus-menţionată, 

la Domeniul prioritar 5: „Dezvoltarea turismului”, ca activitate prioritară, crearea şi 

promovarea brandului turistic a judeţului Mureş, considerăm oportună completarea 

acestui program cu un nou proiect denumit: „Crearea identităţii vizuale a judeţului 

Mureş în vederea dezvoltării şi consolidării turismului în zonă”. De asemenea, 

considerăm că pe lângă broşurile şi DVD-urile de promovare turistică, prin care 

potenţialul judeţului Mureş este în prezent promovat în ţară şi în străinătate, se 

impune realizarea unui proiect eficient şi profesionist de creare a unei identităţi 

turistice a judeţului, pentru a evidenţia diferenţele faţă de celelalte zone şi pentru a 

valorifica potenţialul său, care acoperă numeroase forme de turism.  

Prin acest proiect se are în vedere conturarea identităţii vizuale a judeţului Mureş, 

pentru a sublinia valorile locale specifice, având ca scop final dezvoltarea, din punct 

de vedere economic şi turistic, a zonei. Identitatea vizuală facilitează procesul de 

alegere al turiştilor. De aceea este de preferat ca judeţul să fie identificat cu un 

“brand” propriu, cu scopul de a-i întări identitatea şi valoarea. Proiectul va constitui  
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un prim pas din procesul de transformare a judeţului Mureş în produs turistic şi 

premergător realizării unui viitor proiect: Brandul Judeţului Mureş.  

Activităţile aferente implementării proiectului „Crearea identităţii vizuale a 

judeţului Mureş în vederea dezvoltării şi consolidării turismului în zonă” vizează:  

  Identificarea numelui potrivit pentru diferenţierea judeţului Mureş ca produs 

turistic; 

  Crearea unui LOGO - Simbol, siglă formată dintr-un ansamblu de semne grafice, 

care constituie marca produsului turistic judeţul Mureş; 

 Realizarea unor filme de prezentare a celor mai importante/ atractive obiective 

turistice. Aceste filme sunt importante pentru public atât prin valoarea lor 

publicitară şi de conştientizare asupra bogăţiei spirituale intrinseci aflate la 

îndemâna mureşenilor cât şi ca bază documentar istorică; 

    Realizarea unui Album de prezentare a judeţului Mureş prin includerea 

obiectivelor simbol. Albumul va fi gândit ca o poveste în care succesiunea 

imaginilor precum şi cromatica vor fi atent construite astfel încât privitorului să-i 

fie transmis cât mai autentic spiritul locului. 

Valoarea estimativă aferentă proiectului este de 165.000 lei, susţinerea financiară 

asigurându-se din bugetul judeţean.  

Având în vedere cele arătate mai sus, supunem spre aprobare completarea anexei 

HCJM nr. 37/27.02.2014 privind aprobarea Programului acţiunilor economico-sociale 

din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2014, prin cuprinderea în cadrul 

Programului privind dezvoltarea turismului în judeţul Mureş a proiectului: „Crearea 

identităţii vizuale a judeţului Mureş în vederea dezvoltării şi consolidării turismului în 

zonă”, conform proiectului de hotărâre anexat. 

 

 

PREŞEDINTE,                   DIRECTOR, 

Ciprian Dobre                                                             Valer Băţaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Simona Cioban_consilier 

Verificat: Mara Togănel_director_Cabinet Demnitar  
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