
 

 

                                                                                                
                                                                                                     

                                

 HOTĂRÂREA NR. 171 

 din 27 noiembrie 2014 

 

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi SC Marketing 
Politic şi Sondaje SRL – Televiziunea Tîrgu-Mureş (TTM)  în vederea organizării 
Spectacolului de colinde şi obiceiuri tradiţionale de iarnă „Asta-i Sară, Sară 

Sfântă” 
                     

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 20256/20.11.2014 a Direcţiei Economice pentru 

aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi SC Marketing Politic şi Sondaje 

SRL – Televiziunea Tîrgu-Mureş, în vederea organizării Spectacolului de colinde şi 

obiceiuri tradiţionale de iarnă „Asta-i Sară, Sară Sfântă”, 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 SC Marketing Politic şi 

Sondaje SRL – Televiziunea Tîrgu-Mureş (TTM) în vederea organizării Spectacolului de 

colinde şi obiceiuri tradiţionale de iarnă „Asta-i Sară, Sară Sfântă”, 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 SC Marketing Politic şi Sondaje SRL – Televiziunea Tîrgu-Mureş 

(TTM), str. Arany Janos, nr. 35, Tîrgu-Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.  

 

 

                                                          Contrasemnează 

 PREŞEDINTE                                                                                   SECRETAR 

 Ciprian Dobre                                                                                Paul Cosma 

 

 
 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot026_2012.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot026_2012.doc


 

 

 

Nr.20256/20.11.2014 
Dosar  VID1 

 

                    EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi SC Marketing Politic şi 
Sondaje SRL – Televiziunea Tîrgu-Mureş  în vederea organizării Spectacolului de colinde şi 

obiceiuri tradiţionale de iarnă „Asta-i Sară, Sară Sfântă” 

 

Consiliul Judeţean Mureş şi-a propus serbarea obiceiurilor de iarnă şi prin organizarea de  
spectacole de colinde şi tradiţii dedicate mureşenilor. În acest sens, ţinând cont şi de 
propunerea Trustului de televiziune – TTM, care doreşte să organizeze în data de 13 
decembrie 2014, începând cu orele 17:00, un spectacol de colinde şi obiceiuri 
tradiţionale de iarnă “Asta-i Sară, Sară Sfântă”, se propune conturarea consistenţei unui 
astfel de spectacol, prin susţinere reciprocă. 
 
Evenimentul menţionat este un spectacol aniversar de colinde şi tradiţii de Crăciun şi 
Anul Nou, care a ajuns la a opta ediţie. Acest eveniment este menit să marcheze 
încheierea a încă unui an de emisiuni „Viaţa Satului Mureşean”, emisiune care este 
produsă şi difuzată de TTM, în fiecare sâmbătă, de la ora 11.00. 
 
Manifestarea este organizată pentru a promova şi valorifica tradiţiile noastre şi de a trezi 
în conştiinţa mureşenilor importanţa bucuriilor moştenite, alături de grupuri de 
colindători din comunele mureşene, grupuri de solişti de muzică populară din diverse 
judeţe, oameni simpli cu sufletul curat, păstrători ai tradiţiei româneşti, cărora li se vor 
alătura ansambluri de dansuri populare şi artişti populari autohtoni.  
 
În anul 2013, spectacolul s-a desfăşurat la Teatrul Naţional unde s-a înregistrat un succes 
notabil în prezenţa unui public numeros sărbătorit de gazda evenimentului, realizatorul 
emisiunii „Viaţa Satului Mureşean”, Mihai Naşca, un promotor al tradiţiilor mureşene, 
care v-a prezenta şi ediţia din acest an. 
 
Acest eveniment a reprezentat în fiecare an o modalitate prin care suntem mai aproape 
de ceea ce înseamnă tradiţie, cultură şi obiceiuri populare, oferind gratuit comunităţii 
judeţene şansa vizionării live a unui act cultural de calitate, în acest context, 
considerându-se justificată utilizarea, în regim gratuit, a Sălii Mari din Palatul Culturii.  
 
Având în vedere posibilitatea de promovare a patrimoniului cultural material şi imaterial, 
propunem susţinerea evenimentului prin asigurarea utilizării Sălii Mari din Palatul 
Culturii, în regim gratuit. În acest sens, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 
alăturat şi Convenţia de cooperare, parte integrantă a acestuia.  
 

                         PREŞEDINTE                                                                  DIRECTOR EXECUTIV 
                         Ciprian Dobre                                                                            Bartha Iosif 
 
 

 
 
                         Întocmit: Mihaela Iordache, consilier 

 


