
 

        

HOTĂRÂREA NR. 123 

din 24 septembrie 2015 

 

privind aprobarea angajamentului județului Mureș de susținere financiară a participării 

municipiului Tîrgu Mureș la acțiunea Uniunii Europene CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII în 

România, pentru anul 2021  

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.17.993/17.09.2015 a Cabinetului Demnitarului, precum și 
avizul comisiilor de specialitate,  

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. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 
4 alin (5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și a Hotărârii nr. 81 a 
Consiliului Județean Mureș din 16 iulie 2015,  

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 angajamentul județului Mureș de susținere financiară a participării 
municipiului Tîrgu Mureș la acțiunea Uniunii Europene CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII în 
România, prin cuprinderea în bugetul anual a sumei totale de 6.000.000 euro, după cum 
urmează: 50.000 euro în anul 2016, 200.000 euro în anul 2017, 300.000 euro în anul 2018, 
400.000 euro în anul 2019, 550.000 în anul 2020, 3.500.000 euro în anul 2021 și 1.000.000 
euro în anul 2022. 

Art.2. Sumele angajate în condițiile articolului 1 au caracter maximal, disponibilizarea și 
alocarea acestora urmând a fi realizate condiționat de obținerea de către municipiul Tîrgu 
Mureș a titlului de Capitală Europeană a Culturii, cu respectarea dispozițiilor legale, prin 
Asociația “Tîrgu Mureș 2021”. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Asociației “Tîrgu Mureș 2021”, 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                                                                         Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                                                          SECRETAR 

                                                                                                                                                             Paul Cosma 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea angajamentului județului Mureș de susținere financiară, în perioada 

2017-2022, a participării municipiului Tîrgu Mureș la acțiunea Uniunii Europene CAPITALĂ 

EUROPEANĂ A CULTURII în România, pentru anul 2021  

Documentele care stau la baza expunerii de motive sunt 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 și Apelul pentru 

depunerea candidaturilor pentru acţiunea Uniunii „Capitala Europeană a Culturii 

pentru anul 2021 în România” şi Regulamentul de procedură publicate de Ministerul 

Culturii. 

 
Conform APELULUI PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR PENTRU ACŢIUNEA 
UNIUNII „CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII” PENTRU ANUL 2021 ÎN ROMÂNIA, 
acţiunea „Capitala europeană a culturii” este o iniţiativă a Uniunii Europene care 
urmăreşte să pună în evidenţă bogăţia şi diversitatea Europei, precum şi aspectele 
culturale comune ale ţărilor sale cu scopul de a contribui la apropierea popoarelor 
europene şi de a îmbunătăţi cunoaşterea reciprocă.  
În acest context, obiectivele generale ale acţiunii Capitale europene ale culturii au 
fost definite după cum urmează: protejarea şi promovarea diversităţii culturilor din 
Europa şi evidenţierea trăsăturilor comune pe care acestea le împărtăşesc, precum 
şi creşterea sentimentului de apartenenţă la un spaţiu cultural comun în rândul 
cetăţenilor, pe de o parte, şi stimularea contribuţiei culturii la dezvoltarea pe 
termen lung a oraşelor în conformitate cu strategiile şi priorităţile acestora, pe de 
altă parte.  
În conformitate cu aceste obiective, activităţile desfăşurate de oraşul care va fi 
nominalizat Capitală europeană a culturii vor urmări să îmbunătăţească sfera de 
cuprindere, diversitatea şi dimensiunea europeană ale ofertei culturale, inclusiv 
prin intermediul cooperării transnaţionale, pentru a extinde accesul şi participarea 
la cultură, a consolida capacitatea sectorului cultural şi legăturile acestuia cu alte 
sectoare şi pentru a contura mai bine profilul internaţional al acestuia prin 
intermediul culturii.  
 
 
 
 
 
 

              

           Nr. 17.993/17.09.2015 

           Dosar VI D/1 

 

 



 

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. 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.  
Scopul acestui apel 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.  
 
În contextul acțiunii Capitală Europeană a Culturii 2021, autoritățile publice locale 
respectiv Consiliul Județean Mureș, Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureș, Consiliul 
Local Sighișoara și Consiliul Local Sovata au inițiat demersurile pentru susținerea 
candidaturii muncipiului Tîrgu Mureș la titlul de Capitală Europeană a Culturii, 
printr-o serie de acțiuni concrete, care pot fi rezumate astfel: 
 
 

16 iulie 2015 Se semnează Memorandumul de Înțelegere între Președintele 
Consiliului Județean Mureș, Ciprian Dobre și Primarul 
municipiului Tîrgu Mureș, Dorin Florea, privind inițierea 
candidaturii orașului Tîrgu Mureș la titlul de Capitală 
Europeană a Culturii în 2021. Memorandumul este semnat, de 
asemenea, de Ionel Gavrilă, viceprimarul (cu atribuții de 
primar) al municipiului Sighișoara și de Péter Ferenc, 
primarul orașului Sovata 

17 iulie 2015 Consiliul Județean votează, în unanimitate, aderarea 
județului Mureș, în calitate de membru fondator al Asociației 
„Tîrgu-Mureș Capitală Europeană a Culturii 2021” 

30 iulie 2015 Consiliile locale din Tîrgu Mureș, Sighișoara și Sovata votează, 
în unanimitate, asocierea celor trei Primării în proiectul 
„Tîrgu-Mureș Capitală Europeană a Culturii 2021”. 

10 august 2015 Primarii din Tîrgu Mureș, Sighișoara și Sovata, alături de 
Președintele Consiliului Județean Mureș, semnează Actul 
Constitutiv și Statutul Asociației “Tîrgu Mureș – Capitală 
Europeană a Culturii 2021”. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Obiectivele proiectului au în vedere un puternic caracter cultural, care va contribui 
la promovarea valorilor mureșene, interesul public județean rezultând din misiunea 
asumată și scopurile specifice: 
a) promovarea patrimoniului cultural mureşean; 
b) implicarea cetățenilor în domeniul cultural, artistic, 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. 
 
Pentru a sprijini oraşele în pregătirea ofertei lor, APELUL PENTRU DEPUNEREA 

CANDIDATURILOR PENTRU ACŢIUNEA UNIUNII „CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII” PENTRU 

ANUL 2021 ÎN ROMÂNIA face o prezentare generală a criteriilor care se vor aplica la 

evaluarea candidaturilor şi oferă informaţii privind procedura de selecţie.  

În anexa 1, oraşele pot consulta formularul de candidatură pe care trebuie să-l 

completeze în vederea depunerii candidaturii. 

Având în vedere necesitatea pentru întocmirea dosarului de candidatură a 

completării capitolului 6.a. – Gestionare. Finanțe, este extrem de utilă stabilirea 

unui buget alocat de Consiliul Județean Mureș pentru acoperirea cheltuielilor 

operaționale ale proiectului, pentru perioada 2016-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

În urma analizei bugetelor orașelor care au deținut acest titlu, echipa de realizare 

a proiectului a stabilit un buget operațional, care poate fi defalcat astfel*: 

*sumele sunt exprimate în euro 

Sursa 

veniturilor 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL % 

UE - - 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 2,000,000 6,15 

Guvern - 500,000 500,000 1,100,000 1,900,000 4,500,000 1,500,000 10,000,000 30,77 

Consiliul 

Local  

50,000 750,000 750,000 750,000 1,700,000 6,000,000 2,000,000 12,000,000 36,92 

Consiliul 

Județean 

50,000 200,000 300,000 400,000 550,000 3,500,000 1,000,000 6,000,000 18,46 

Sponsori    100,000 600,000 800,000 - 1,500,000 4,61 

Altele   100,000 100,000 300,000 400,000 100,000 1,000,000 3,07 

TOTAL 100,000 1,450,000 2,050,000 2,850,000 5,450,000 15,600,000 5,000,000 32,500,000  

 

Suma propusă pentru aprobare Consiliului Județean Mureș, în vederea susținerii 

acțiunii Tîrgu Mureș – Capitală Europeană a Culturii 2021 este de 6,000,000 euro, 

ceea ce reprezintă un procent de 18,46% din bugetul operațional total al 

proiectului. 

Sumele propuse pentru aprobare Consiliului Județean Mureș au caracter maximal, 

disponibilizarea și alocarea acestora urmând a fi realizate condiționat de obținerea 

de către municipiul Tîrgu Mureș a titlului de Capitală Europeană a Culturii, prin 

Asociația “Tîrgu Mureș Capitală Europeană a Culturii 2021”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

În vederea unei analize comparative, vă spunem atenției bugetele operaționale ale 

orașelor care au fost desemnate Capitale Europene ale Culturii în ultimii trei ani, 

respectiv 2017, 2018, 2019 (comunicarea pentru orașele desemnate Capitale 

Europene ale Culturii pentru anul 2020 este în curs de elaborare). 

 2017 2018 2019 2021 

ȚARA Cipru Danemarca Malta Olanda Bulgaria Italia România 

 Pafos Aarhus Valletta Leeuwarden Plovdiv Matera Tîrgu Mureș 

BUGET 20 mil € 66,7 mil € 48 mil € 56,5 mil € 22,3 mil € 52 mil € 32,5 mil € 

POPULAȚIE 55.000 326.000 10.000 100.000 341.000 60.000 134.290 

 

Din perspectiva celor de mai sus, în considerarea prevederilor art. 91 alin. (1) lit. 

„b”  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, a art. 4 alin (5) din Legea 273/2006 privind 

finanțele publice locale și a Hotărârii nr. 81 Consiliului Județean Mureș din 16 iulie 

2015, propunem spre aprobare Consiliului Județean Mureș susținerea acțiunii Tîrgu 

Mureș – Capitală Europeană a Culturii 2021, prin alocarea sumei de 6,000,000 euro, 

ceea ce reprezintă un procent de 18,46% din bugetul operațional total al 

proiectului.   

 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Sergiu Zereş 

Verificat: Mara Togănel 

 


