HOTĂRÂREA NR.111
din 27 iulie 2017
privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 34/2017
pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi
finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr. 15598/20.07.2017 a Direcţiei Economice, precum şi
avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere solicitările înregistrate la Consiliul Judeţean Mureş sub numerele
15123/14.07.2017, 15218/17.07.2017 şi 15154/17.07.2017,
Luând în considerare prevederile art.5 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.34/30.03.2017 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea,
desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean,
cu modificări şi completări ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin. (1) Iit. d) şi e), coroborate cu cele ale alin.(5) lit.a),
pct.4 şi ale art.91 alin.(6) lit.a), precum şi a celor ale art. 97 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.I. Anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 34/30.03.2017 pentru
aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi
finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La anexa nr.1 se modifică următoarea poziţie:
- poziţia nr.36, Programul „Promovarea valorilor mureşene prin dezvoltarea
turismului”, alineatul „data”, va avea următorul cuprins: „01-25 octombrie”.
2. La anexa nr.1, după punctul 49 al secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul
Judeţean Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii” se introduc punctele 50, 51
având conţinutul cuprins în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
3. La anexa nr.2, după punctul 49 al Secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul
Judeţean Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii”, se introduc punctele 50, 51,
având conţinutul cuprins în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş,
care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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SECRETAR
Paul Cosma
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Nr. 15598/20.07.2017
Dosar VI/D/1

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor 1 şi 2 la
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 34/2017 pentru aprobarea participării
Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor
activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 34/2017 s-a aprobat participarea Consiliului
Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi
sociale de interes public judeţean, activităţile fiind grupate pe trei secţiuni:
- Secţiunea A: Activităţi realizate de Consiliul Judeţean Mureş, în parteneriat cu
instituţii şi organizaţii;
- Secţiunea B: Activităţi proprii ale Consiliului Judeţean Mureş;
- Secţiunea C: Activităţi privind programul manifestărilor prilejuite de Centenarul Marii
Uniri şi al Primului Război Mondial.
Activităţile de la Secţiunea A se propun a fi completate cu evenimente noi, importante
din punct de vedere cultural şi ştiinţific, considerându-se activităţi care pot susţine şi
dezvolta turismul cultural implicând şi o componentă economică.
Astfel, pentru perioada următoare, se propun în completare două evenimente şi
modificarea perioadei de desfăşurare a evenimentului menţionat în Hotărârea
Consiliului Judeţean Mureş nr.34/2017, la Secţiunea A „Activităţi realizate de Consiliul
Judeţean Mureş, în parteneriat cu instituţii şi organizaţii”, punctul 36 – Promovarea
valorilor mureşene prin dezvoltarea turismului, care din motive organizatorice va avea
loc în perioada 01-25 octombrie 2017 şi nu în perioada iulie – august, aşa cum s-a
prevăzut iniţial.
Primul eveniment propus „Şcoala de vară din Hundorf” se desfăşoară în luna august.
Pornind de la o veche casă ţărănească, înregistrată în cartea funciară transilvană în
anul 1890, transmisă din generaţie în generaţie, cu toată istoria ei, din Viişoara
(judeţul Mureş), astăzi s-a dezvoltat un concept al Asociaţiei „Acasă, la Hundorf”, prin
care se susţin proiecte în folosul tinerilor şi al comunităţii. În ultimii trei ani, tineri
artişti care interacţionează cu oamenii şi copiii din sat, rezidenţele artistice
întâmplate până acum au conturat un spaţiu fertil al întâlnirilor artistice dintre tinerii
artişti şi oamenii locului. Un spaţiu al libertăţii de creaţie, care să se răsfrângă asupra
artiştilor şi asupra comunităţii rurale, fiecare cu specificul său. Prezenţa artiştilor în
comunitate a dus la crearea unui eveniment propriu al comunităţii, intitulat „Întâlniri
la Hundorf”, de Rusalii, un eveniment anual, susţinut de Primăria şi Consiliul Local.
În anul 2017, pornind de la experienţa acumulată şi dorinţa tinerilor artişti de a-şi
continua demersul artistic, Asociaţia „Acasă la Hundorf” lansează Şcoala de vară din
Hundorf, un proiect ce se desfăşoară în perioada august – septembrie 2017, care
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presupune prezenţa unor artişti profesionişti, tineri artişti de la Universitatea de Arte
din Iaşi, de la Universitatea de Arte din Bucureşti, dar şi din SUA, Austria sau Italia, cu
nişele: arta plastică, artă socială, scenaristică. Proiectul este susţinut de Ministerul
Culturii şi Identităţii Naţionale.
Cel de –al doilea eveniment se referă la Conferinţa internaţională anuală „Cogitationes
ad Historiae”, care v-a avea loc la Universitatea „Petru Maior”, în perioada 08.09.2017
– 10.09.2017. Conferinţa Internaţională Anuală „Cogitationes ad Historiae” este o
conferinţă creată în special pentru doctoranzii din domeniul Istoriei, dar accesibilă şi
doctoranzilor din domenii transdisciplinare, a căror teme de cercetare sunt
compatibile cu agenda conferinţei, respectiv celor care au finalizat deja studiile
doctorale în domeniile amintite. Evenimentul oferă oportunitatea de a reuni studenţidoctoranzi şi doctori ale căror domenii de cercetare sunt fie din arealul Istoriei în mod
direct, fie au tangenţe cu acesta. Prin activitatea în cauză sunt promovate atât valorile
locale din punct de vedere cultural şi educaţional, pe fondul diverselor sub-domenii de
interes ale Istoriei, cât şi deschiderea către un dialog între noile generaţii de
cercetători, atât pe plan naţional cât şi internaţional, datorită doctoranzilor invitaţi
din afara României.
Misiunea Conferinţei Internaţionale Anuale „Cogitationes ad Historiae” se referă la
crearea unei şanse atât de afirmare cât şi de învăţare a doctoranzilor din domeniul
Istoriei, precum şi a doctoranzilor ale căror cercetări se încadrează într-una dintre cele
trei secţiuni - Istorie modernă, Istorie contemporană şi Istoria din perspectivă literară.
Pe lângă acestea, evenimentul oferă şansa şi celor care au finalizat studiile doctorale
de a lua parte la dialogul cultural variat care se urmăreşte a se forma şi de a contribui
cu cercetările lor la o îmbogăţire a arealului ştiinţific. Evenimentul oferă astfel
posibilitatea de a interacţiona într-un cadru academic variat, de a purta un dialog
cultural cu studenţi-doctoranzi şi doctori atât din alte şcoli doctorale ale ţării, cât şi
câteva şcoli doctorale din străinătate, respectiv de a lua parte la publicarea volumului
de lucrări ştiinţifice rezultat în urma conferinţei. Prin această iniţiativă sunt promovate
valorile culturale locale şi se creează un mediu propice schimbului de idei şi
experienţe, atât de important în contextul formării noii generaţii de cercetători, mai
ales într-un domeniu cum este Istoria.
Având în vedere cele mai sus prezentate, ţinând cont de faptul că, în aplicarea
strategiei culturale a judeţului Mureş, educarea publicului, prin prezentarea valorilor
autohtone autentice reprezintă un obiectiv prioritar, se propune aprobarea proiectului
de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Întocmit: Mihaela Iordache, consilier

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
````````
2

```

/2

