
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 81 

din 16 iulie 2015 

privind aprobarea participării Judeţului Mureş în calitate de membru fondator la 

constituirea Asociației „Tîrgu Mureş 2021” 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.13951/16.07.2015 a Cabinetului Demnitarului,  

Având în vedere Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 

16 aprilie 2014 de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale 

europene ale culturii” pentru anii 2020-2033, Ghidul Comisiei Europene – Direcţia 

Generală Educaţie şi Cultură pentru oraşele care se pregătesc pentru depunerea 

candidaturii, Apelul pentru depunerea candidaturilor pentru acţiunea Uniunii „Capitala 

Europeană a Culturii pentru anul 2021 în România” şi Regulamentul de procedură 

publicate de Ministerul Culturii, 

În considerarea prevederilor art. 91 alin. (6) lit. „c”  şi ale art. 92 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 

 Art.1. Se aprobă participarea Judeţului Mureş  în calitate de membru fondator la 

constituirea Asociaţiei „Tîrgu Mureş 2021”. 

Art.2. Se aprobă sediul Asociației „Tîrgu Mureş 2021” în Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei 

nr.1, în vederea desfăşurării activităţii acesteia. 

Art.3. Se aprobă Actul constitutiv şi Statutul Asociației „Tîrgu Mureş 2021”, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă alocarea sumei de 100.000 RON ca aport la constituirea patrimoniului 

inițial al Asociației „Tîrgu Mureş 2021”. 



 

Art.5. Se mandatează domnul Ciprian Dobre - Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

să semneze Actul constitutiv şi Statutul Asociației „Tîrgu Mureş 2021”  şi să reprezinte 

Judeţul Mureş în Adunarea Generală a Asociaţiei. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Municipiului Tîrgu Mureş, Municipiului Sighișoara, 

Oraşului Sovata, precum şi Cabinetului Demnitarului, Direcţiei Economice şi Direcţiei 

Juridice şi Administraţie Publică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de 

aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

Contrasemnează 

SECRETAR 

Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureş, ca membru fondator al 

Asociației “Tîrgu Mureş 2021” 

 

Titlul de Capitală europeană a culturii se acordă în fiecare an cel mult unui oraş din 

fiecare dintre cele două state membre, care apar în calendarul stabilit în anexa la 

Decizia nr.445/2014/UE, care reglementează acţiunea Uniunii în favoarea 

evenimentului Capitală europeană a culturii pentru anii 2020-2033.  

Pentru anul 2021, cele două state membre care au dreptul de a găzdui acţiunea 

Capitală europeană a culturii sunt România şi Grecia. În 2021, în conformitate cu 

calendarul menţionat anterior, titlul de Capitală europeană a culturii se va acorda şi 

unui oraş dintr-o ţară candidată sau dintr-un potenţial candidat. 

În contextul acestei decizii, Ministerul Culturii în calitate de autoritate responsabilă de 

procedura de selecţie pentru titlul de „Capitală europeană a culturii” pentru anul 2021 

în România, a publicat în decembrie 2014 Apelul pentru candidaturi și Regulamentul de 

procedură. Scopul Apelului este de a atrage candidaturile din partea oraşelor din 

România care doresc să concureze pentru titlul de „Capitală europeană a culturii” în 

anul 2021 şi de a duce la nominalizarea unuia dintre aceste oraşe, căruia îi poate fi 

acordat premiul Melina Mercouri, finanţat din Programul Europa Creativă, instituit prin 

Regulamentul 1295/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 

2013. 

Conform Apelului pentru candidaturi și Regulamentului de procedură, pentru titlul de 

Capitală Culturală Europeană, “dimensiunea orașului nu este importantă – putem avea 

printre candidați și orașe mai mici, care pot alătura și regiunile limitrofe – zone ce pot 

depăși granița națională, putând fi asociat și un stat care nu trebuie să fie neapărat stat 

membru UE”.  

Titlul de „Capitală europeană a culturii” se aplică unui oraş, care poate implica zonele 

limitrofe și regiunile din care fac parte.  

În acest context, în vederea pregătirii dosarului de candidatură şi promovării 

Municipiului Tîrgu-Mureş în competiţia pentru obţinerea titlului de Capitală Culturală 

Europeană în anul 2021, dar şi în vederea organizării şi desfăşurării  în concret a 

acţiunilor, manifestărilor şi evenimentelor din cadrul programului, apare ca oportună 

asocierea Judeţului Mureş cu Municipiul Tîrgu Mureş şi cu alte două unităţi  

              

           Nr.13951/16.07.2015 

           Dosar IV/A/2 

 

 



 

administrativ-teritoriale, în speţă Municipiul Sighişoara şi Oraşul Sovata, pentru 

realizarea acestui deziderat, prin constituirea unei asociații purtând denumirea 

sugestivă “Tîrgu Mureş 2021”. 

În sensul celor de mai sus, Asociaţia are, potrivit statutului, un scop profund cultural şi 

instructiv-educativ, respectiv acela de a pregăti şi promova la toate nivelurile proiecte 

pentru realizarea programului „Tîrgu Mureş  – Capitală Cultural Europeană 2021”, de a 

pune în valoare patrimoniul cultural mureşan şi personalităţile municipiului, de a întări 

participarea civică în Tîrgu Mureş prin stimularea voluntariatului şi a iniţiativelor de 

tineret, culturale, artistice, sportive, de divertisment. 

Obiectivele Asociaţiei stabilite în vederea îndeplinirii misiunii asumate prin realizarea 

scopului propus sunt următoarele: 

a) promovarea patrimoniului cultural mureşean; 

b) implicarea cetățenilor în elaborarea deciziilor și politicilor publice, în domeniul 

cultural, artistic, sportiv, social, de tineret, de divertisment, academic; 

c) creșterea responsabilităților instituţiilor publice de cultură în raport cu cetățenii 

ca beneficiari direcți ai serviciilor publice culturale; 

d) promovarea elitelor din domeniile economic, social, cultural, învățământ, culte; 

e) colaborarea naţională şi internaţională, dezvoltarea de parteneriate prin afilierea 

la organisme naţionale şi internaţionale, realizarea de schimburi de experienţă 

cu oraşele care au fost desemnate capitală culturală europeană sau se află în 

competiție în acest sens; 

f) protejarea si promovarea valorilor mureşene, persoane fizice, juridice, imobile, 

obiecte de patrimoniu, tradiții, indiferent de domeniul în care se manifestă și, 

după caz, de condiția socială pe care o au. 

Înfiinţarea asociaţiei presupune participarea membrilor fondatori la constituirea 

patrimoniului social iniţial. 

Din perspectiva celor de mai sus, în considerarea prevederilor art. 91 alin. (6) lit. „c”  şi 

ale art. 92 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare participarea județului 

Mureş în calitate de membru fondator la constituirea Asociației „Tîrgu Mureș 2021”, 

conform proiectului de hotărâre anexat. 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 

Întocmit: Sergiu Zereş 

Verificat: Mara Togănel 

 


