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  HOTĂRÂREA NR.131 
din 31 octombrie 2019 

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 

47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, 

desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean 

 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 27150/2019 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice, raportul Serviciului juridic, 

precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitările înregistrate la Consiliul Județean Mureș cu nr. 

26091/11.10.2019 și 25020/02.10.2019 cu privire la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor acţiuni de interes public judeţean,  

În temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit.e), coroborate cu cele ale alin. (7), lit. a), 

precum şi ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,  

hotărăşte:  

Art.I. (1) Anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.47/17.04.2019 

pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, se 

completează, după cum urmează:  

1. La Anexa nr. 1, la secțiunea dedicată „Activități realizate de Consiliul Județean 

Mureș, în parteneriat cu instituții și organizații” după punctul 86 se introduc două 

puncte noi, punctele 87 și 88, având conținutul cuprins în Anexa I. 

2. La Anexa nr.2, Capitol A. Activități realizate de Consiliul Judeţean Mureş, în 

parteneriat cu instituţii şi organizaţii, după punctul 86 se introduc două puncte noi, 

punctele 87 și 88, având conținutul cuprins în Anexa II. 

(2) Anexele I și II fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Academiei Române – Filiala Cluj Napoca, 

Institutul de Cercetări Socio-Umane ”Gheorghe Șincai”, Universității de Arte din Târgu 

Mureș și Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de 

aducerea sa la îndeplinire. 

PREŞEDINTE                              Contrasemnează  
Péter Ferenc                        SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                  Paul Cosma  
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Nr. 27150/23.10.2019 

Dosar nr. VI.D/1 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr. 47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş 

la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes 

public judeţean 

 

 
Prin solicitările înregistrate la Consiliul Județean Mureș cu nr. 2609/11.10.2019, 

25020/02.10.2019, privitor la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor acţiuni de 

interes public judeţean, importante pentru comunitate din punct de vedere al dezvoltării 

economice, dar și din punct de vedere cultural și turistic, se propun următoarele: 

 

Consiliul Judeţean Mureş iniţiază şi implementează programe de interes public judeţean, 

programe al căror obiectiv general îl reprezintă dezvoltare socială şi economică a județului. 

În acest sens, se propun spre analiză două proiecte, de importanță județeană pentru 

susținerea cercetărilor științifice – domeniul istorie, și susținerea învățământului de 

performanță. 

 

1.Proiectul ” Atelierul de cercetare privind noile forme performative - PATRICE PAVIS” 

 

Proiectul ”Atelierul de cercetare privind noile forme performative - PATRICE PAVIS”, 

desfășurat de  Institutul de Cercetări teatrale și Multimedia al Universității de Arte din 

Târgu Mureș, la Târgu Mureș, în perioada 13-15 noiembrie, presupune un atelier de 

cercetări pe durata a trei zile, și este condus de către reputatul teatrolog Patrice Pavis, 

unul dintre cei mai importanți teoreticieni ai teatrului contemporan, care şi-a axat studiile 

și cercetările îndeosebi asupra semioticii și analizei spectacolului teatral (multe dintre 

cărțile sale se folosesc ca și manuale la universitățile de teatru). 

Atelierele se vor solda cu un seminar având ca tematică traducerea unor texte de 

teatru/piese de teatru sau ale unor lucrări teoretice specifice, workshop-uri de analiză a 

textului performativ dramatic și o masă rotundă pentru analiza unor texte teoretice 

recente ale lui Patrice Pavis.  

             

Organizatorii vor selecționa 30-35 persoane, cercetători având titlul de doctori sau statutul 

de doctoranzi, care vor dialoga cu Patrice Pavis pe temele anunțate. Printre numele de 

anvergură în domeniu, se numără: Barberis Isabelle, Boito Sofia, Cleren Marie, Navrotskaya 

Ana, Sepsi Eniko, Zaggia Nicolo și alți reputați teatrologi. 
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2. Conferința națională ”30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989: perspective 

istorice” 

Evenimentul propus va fi organizat la Târgu Mureș, în data de 6 decembrie, de către 

Academia Română – Filiala Cluj-Napoca - Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe 

Şincai" și are ca temă Istoria comunismului - realitatea comunistă care nu a putut fi 

cunoscută în întregime (dimensiunea criminală a totalitarismului comunist). Publicarea 

Cărtii negre a comunismului, in 1997, a oferit pentru prima data într-un cadru strict istoric 

o prezentare recurenta a terorii, mijloc obișnuit de guvernare. Conferința va reuni 

specialiști în istoria totalitarismului, din țară și din străinătate, având ca scop 

reconstituirea fenomenului istoric al regimului comunist, particularitățile sale la nivelul 

Europei Centrale și de Sud-Est, specificul comunismului în faza sa finală, pe fondul 

revigorării naționalismului, și manifestările sale la nivel local, în fosta Regiune Autonoma 

Maghiară și în actualul județ Mureș. 

 

Întrucât promovarea turismului, diversificarea posibilităților dezvoltării învățământului de 

performanță, precum și desfășurarea de acțiuni educaționale care implică metode inedite 

de afirmare a capacității individuale a tinerilor, reprezintă un real progres în susținerea 

dezvoltării culturale și turistice a comunității județului  Mureș,  apreciem că astfel de 

parteneriate sunt justificate.  

 

Considerăm că aceste evenimente vor aduce Județului Mureș o vizibilitate consistentă și 

posibilități de promovare al sectorului educațional și, nu în ultimul rând al turismului din 

Județul Mureș. 

  

Întrucât, oferirea unor oportunități în dezvoltarea acestor sectoare reprezintă în fapt 

stimularea și acordarea unei atenții deosebite educației adolescenților, obiectiv asumat de 

autoritatea publică județeană, considerăm că susținerea unor astfel de parteneriate sunt 

în interesul comunității locale. 

 

Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre 

alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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  Nr. 27164/23.10.2019 

  Dosar: VI D/1 

               

                  RAPORT DE SPECIALITATE 

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 

47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 

organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes 

public judeţean 

 

Consiliul Judeţean Mureş iniţiază şi implementează programe de interes public 

judeţean, programe al căror obiectiv general îl reprezintă dezvoltare socială şi 

economică a județului. În acest sens, se propun spre analiză două proiecte, de 

importanță județeană pentru susținerea cercetărilor științifice – domeniul istorie, și 

susținerea învățământului de performanță, după cum urmează: 

 

Proiectul ”Atelierul de cercetare privind noile forme performative - PATRICE 

PAVIS” 

 

Proiectul ”Atelierul de cercetare privind noile forme performative - PATRICE PAVIS”, 

desfășurat de  Institutul de Cercetări teatrale și Multimedia al Universității de Arte 

din Târgu Mureș, la Târgu Mureș, în perioada 13-15 noiembrie, presupune un atelier 

de cercetări pe durata a trei zile, și este condus de către reputatul teatrolog Patrice 

Pavis, unul dintre cei mai importanți teoreticieni ai teatrului contemporan, care şi-a 

axat studiile și cercetările îndeosebi asupra semioticii și analizei spectacolului teatral 

(multe dintre cărțile sale se folosesc ca și manuale la universitățile de teatru). 

Atelierele se vor solda cu un seminar având ca tematică traducerea unor texte de 

teatru/piese de teatru sau ale unor lucrări teoretice specifice, workshop-uri de 

analiză a textului performativ dramatic și o masă rotundă pentru analiza câtorva 

texte teoretice recente ale lui Patrice Pavis. Reputatul teatrolog va aborda cele mai 

importante tendințe și problematici ale teatrului contemporan, modalitățile de 

receptare ale spectacolului teatral și alte tehnici de predare și oferire a mesajului, un 

proiect îndrăzneț care va avea un ecou pozitiv nu numai pentru lumea teatrologiei din 

țară dar și pentru cea europeană. Acest Atelier fiind anunțat și promovat pe pagina on 

line a reputatei Asociații ”Fabula” - Franța.  

             

Organizatorii vor selecționa 30-35 persoane, cercetători având titlul de doctori sau 

statutul de doctoranzi, care vor dialoga cu Patrice Pavis pe temele anunțate. Printre 

numele de anvergură în domeniu, se numără: Barberis Isabelle, Boito Sofia, Cleren 

Marie, Navrotskaya Ana, Sepsi Eniko, Zaggia Nicolo și alți reputați teatrologi. 

De asemenea, în urma desfășurării evenimentului, Institutul de Cercetare 

intenționează să publice un volum pentru a consemna rezultatele dezbaterilor. 
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Conferința națională ”30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989: perspective 

istorice” 

Evenimentul propus va fi organizat la Târgu Mureș, în data de 6 decembrie, de către 

Academia Română – Filiala Cluj-Napoca - Institutul de Cercetări Socio-Umane 

"Gheorghe Şincai" și are ca temă Istoria comunismului - realitatea comunistă care nu a 

putut fi cunoscută în întregime (dimensiunea criminală a totalitarismului comunist). 

Publicarea Cărtii negre a comunismului, in 1997, a oferit pentru prima data într-un 

cadru strict istoric 0 prezentare recurenta a terorii, mijloc obișnuit de guvernare. 

Căderea comunismului în țările din Est a produs, potrivit lui Stephane Courtois, o 

adevărată revoluție în cunoașterea istoriei regimurilor comuniste care s-a lăsat mult 

așteptată, în România, având în vedere că organizația comunistă a rămas la putere 

până în anul 1996. Insă, dupa 45 de ani de comunism, de manipulări și dezinformare, 

în cursul cărora au fost negate masacre, oamenii din fostele țări comuniste se 

considerau îndreptățiți să cunoască adevărul. S-a așteptat mult de la deschiderea 

arhivelor, considerându-se că ele "nu mint", "arhivele demonstrează", dar s-a 

constatat, în timp, că arhivele nu sunt în sine surse ale adevărului, iar specialiștii care 

au analizat cu simț critic, au verificat, comparat, și nu numai, și au constatat și 

anumite inadvertențe. Din punct de vedere al experiențelor istoriei locale și regionale 

se consideră că se pot completa anumite elemente care pot aduce informații 

importante la înțelegerea comunismului românesc, întregind o imagine de ansamblu 

asupra secolului ideologiilor.  

Concret, conferința va reuni specialiști în istoria totalitarismului, din țară și din 

străinătate, având ca scop reconstituirea fenomenului istoric al regimului comunist, 

particularitățile sale la nivelul Europei Centrale și de Sud-Est, specificul comunismului 

în faza sa finală, pe fondul revigorării naționalismului, și manifestările sale la nivel 

local, în fosta Regiune Autonoma Maghiară și în actualul județ Mureș. 

 

Teme de cercetare 

1. Istorie și propagandă; 

2. Existența prin cultură. Represiune, colaboraționism și rezistență intelectuală sub 

regimul comunist; 

3. Minoritățile etnice și confesionale în regimul comunist; 

4. Intre ideologie și propagandă: presa în anii '80; 

5. Invățământul în limba minorităților naționale; 

6. Biserica în regimul totalitar de stânga; 

7. Statutul culturii în comunism: revistele literare; 

8. Comunismul din România în presa internațională; 

9. Lagăre și memorie; 

10. Naționalitate-comunism; 

11. Dubla realitate: austeritate si propagandă; 

12. Majoritate-minoritate în comunism; 

13. Mitologia comunismului; 

14. Cultul personalității: personificări naționale și locale. 



 

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ```````` ```  1/3 
 

 

 

 

 

 

Organizatori: 

Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai" 

Consiliul Judetean Mureș (colaborare) 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" 

Târgu Mureș 

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 

 

Participanți: 

Cercetători și cadre didactice de la universitățile și institutele de istorie din România, 

Ungaria și Republica Moldova 

 

Întrucât promovarea turismului, diversificarea posibilităților dezvoltării 

învățământului de performanță, precum și desfășurarea de acțiuni educționale care 

implică metode inedite de afirmare a capacității individuale a tinerilor, reprezintă un 

real progres în susținerea dezvoltării culturale și turistice a comunității județului  

Mureș,  apreciem că astfel de parteneriate sunt justificate.  

 

Având în vedere cele prezentate, proiectul de hotărâre alăturat, poate fi supus 

dezbaterii și aprobării Consiliului Județean. 

                                                                                

                                                                            

 

 

                                                                               DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                              Alin Mărginean 

                                         

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

                                     Întocmit: consilier, Mihaela Iordache    
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean nr.47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului 

Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități 

culturale și sociale de interes public județean  

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

referatul de aprobare nr.27150/23.10.2019 şi raportul de specialitate 

nr.27164/24.10.2019 al Direcţiei Economice - Compartimentul Patrimoniu, Servicii 

Publice,   

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens 

în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile art. 173 alin.(1) lit. „e”, coroborate 

cu cele ale alin.(7) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ.  

Prin Hotărârea nr.47/17.04.2019 autoritatea publică județeană a aprobat 

participarea Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea 

unor activități culturale și sociale de interes public județean. 

Din referatul de aprobare și raportul de specialitate reiese că, prin actul 

administrativ supus aprobării se propune completarea activităților realizate de 

Consiliul Județean Mureș în parteneriat cu alte instituții și organizații, prevăzute la 

punctul II din anexa 1 și punctul A din Anexa 2 la HCJ Mureș nr.47/2019, cu 

programele „Atelierul de cercetare privind noile forme performative – PATRICE 

PAVIS” și  Conferința națională „30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989: 

perspective istorice”. 

În considerarea prevederilor art.173 alin.(1) lit. „e” din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, autoritatea publică județeană 

exercită atribuții privind cooperarea interinstituţională pe plan intern și extern, sens 

în care, potrivit alin.(7) lit.„a” al aceluiași text de lege consiliul județean hotărăşte, 

Nr. 27400/ 24.10.2019 

Dosar. VI/D/1  
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în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, 

inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun 

a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean.  

Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.  

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind 

modificarea și completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

nr.47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la 

organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes 

public județean, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi 

aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de 

specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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