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 HOTĂRÂREA NR. 153 
din 30 septembrie 2020 

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

114/30.07.2020 privind 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. 25539/24.09.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice nr. 25609/24.09.2020, raportul 

Serviciului juridic nr. 25618/24.09.2020, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitările înregistrate la Consiliul Județean Mureș pentru organizarea, 

desfăşurarea şi finanţarea unor acţiuni de interes public judeţean,  

În considerarea prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „d” și lit. „e”, coroborate cu cele ale 

alin. (5) lit. „d” și ale alin. (7) litera „a”, precum şi cu cele ale art. 182 alin. (1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I. (1) Anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.114/30.07.2020 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 1, Capitol A. Activități realizate de Consiliul Judeţean Mureş în parteneriat cu 

instituţii şi organizaţii, după punctul 3, se introduc trei noi puncte, punctul 4, punctul 5 și 

punctul 6, având conținutul cuprins în anexa 1.  

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

cu instituţii şi organizaţii, după punctul 3, se introduc trei noi puncte, punctul 4, punctul 

5 și punctul 6, având conținutul cuprins în anexa 2.  

(2) Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Asociațiile organizatoare vor planifica și desfășura acțiunile în funcţie de contextul 

epidemiologic existent la nivel local, cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii 

virusului SARS-CoV-2 instituite de autorităţile competente, conform legislației în vigoare. 

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice a Consiliului Judeţean Mureş, 

Asociației Microregiunea Valea Nirajului, Fundației ”Șopterean” și Asociației ”Straja 

Cetății Mureșene” care răspund de aducerea sa la îndeplinire.  

 
                              PREŞEDINTE                                           Contrasemnează  

                              Péter Ferenc                                     SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                  Paul Cosma  
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Nr.25539 24.09.2020 

Dosar. IX B/1 

                  

REFERAT DE APROBARE  

pentru proiectul privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr. 114/30.07.2020 privind aprobarea participării Consiliului 

Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi 

culturale şi sociale de interes public judeţean 

 

Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului propune organizarea Proiectului program - 

Suport educațional și promovarea valorilor interculturale ale Văii Nirajului în 

județul Mureș și în județe limitrofe, prin care să se pună accent pe studiul teoretic 

și practic al muzicii aducându-se astfel un tribut educației de calitate, valorizând 

oamenii și punând accent pe educarea și formarea copiilor.  

 

În fapt, prin desfășurarea acestor tipuri de acțiuni se urmărește susținerea 

învățământului, ridicarea calității vieții oferind prin diferite metode un suport 

practice, datorită faptului că partea muzicală – teorie, practică, aplicabilitate, în 

prezent, este literalmente anulată.  

 

Aceste intervenții culturale presupun serii de spectacole de teatru, dansuri și 

muzică valoroase atât din punctul de vedere al ținutei artistice cât și din 

perspectiva diversității culturale și stilistice. Acestea se vor realiza în aer liber sau 

în sălile de teatru din localitățile propuse în funcție de vreme și de posibilități.  

 

În același context, Fundația ”Șopterean” propune realizarea  Festivalului-concurs 

de interpretare a cântecului popular ”Petre Săbădeanu” care are ca scop 

conservarea, valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural imaterial, prin 

recuperarea folclorului autentic, educarea tinerilor spre păstrarea în memoria 

colectivă a cântecului popular interpretat de artişti de excepţie, aşa cum a fost 

Petre Săbădeanu.  

Concursul este considerat deja o tradiție și oferă tinerilor interpreţi de muzică 

populară şansa de exprimare artistică în datele unui eveniment singular, organizat 

în această zonă a ţării.  

 

Continuând linia, prin Proiectul ”Alternativa educațională. Cultivarea valorilor 

tradiționale prin activități culturale”, se propune crearea unei alte poșibilități 

educaționale în rândul copiilor și tinerilor. Proiectul propus se dorește a fi un 

supliment ajutător actului educativ în vederea promovării și cultivării valorilor 

culturale tradiționale cu origine rurală, în mediul urban. 
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Scopul acestui proiect este de a crea un model educațional suport care să constituie 

un plus în educarea tinerei generații înspre valorificarea potețialului oferit de 

tradiția autentică, valorile autentice ale satului, valorile de patrimoniu, costumele 

populare, dansurile, cântecele, legendele, poveștile populare, snoavele și nu 

numai. Vor fi susține  spectacole în aer liber tip (flash mob), expoziții de costume 

populare, cu participarea unor artiști mureșeni, meșteri populari, instrumentiști, 

grupuri instrumentale, ansambluri de dansuri populare  constituite din tineri și copii 

în cinci orașe ale județului Mureș.  

 

În urma analizei privind obiectivele de interes județean, a rezultat necesitatea 

susținerii evenimentelor propuse  pentru a răspunde nevoilor comunității mureșene 

actuale, privată de orice perspectivă socio-culturală până la depășirea situației 

prezente, prin activități menite să asigure suportul necesar pentru depășirea 

acesteia, revenind prestatorilor obligativitatea respectării prevederilor legale 

privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.  

 

Din perspectiva celor de mai sus, proiectul de hotărâre privind completarea 

anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 114/30.07.2020 privind 

aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, poate fi 

supus dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Mureș. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                                                                                                                                                                 

Péter Ferenc 
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                               Nr.25609/24.09.2020 

Dosar: IX B/1 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru proiectul privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr. 114/30.07.2020 privind aprobarea participării Consiliului 

Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi 

culturale şi sociale de interes public judeţean 

 

Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului propune organizarea Proiectului program - 

Suport educațional și promovarea valorilor interculturale ale Văii Nirajului în județul 

Mureș și în județe limitrofe, prin care să se pună accent pe studiul teoretic și practic al 

muzicii aducându- se astfel un tribut educației de calitate, valorizând oamenii și punând 

accent pe educarea și formarea copiilor.  

În fapt, prin desfășurarea acestor tipuri de acțiuni se urmărește susținerea 

învățământului, ridicarea calității vieții oferind prin diferite metode un suport practice, 

datorită faptului că partea muzicală – teorie, practică, aplicabilitate, în prezent, este 

literalmente anulată.  

 

În acest fel putem pune accent pe rolul important pe care îl au jocul, poveștile și cântul 

în educarea și formarea copiilor, neignorând adultul, omul matur care încorsetat în 

reguli, încetează să mai creeze, să mai gândească și să trăiască armonios. Drept urmare, 

se consideră că astfel de intervenții sunt necesare pentru restabilirea unor 

neconcordanțe sociale caracterizate de încredere și susținere, neignorând funcțiile 

multiple ale muzicii – estetică, morală, formativă, recreativă.  

 

Aceste intervenții culturale presupun serii de spectacole de teatru, dansuri și muzică 

valoroase atât din punctul de vedere al ținutei artistice cât și din perspectiva 

diversității culturale și stilistice. Acestea se vor realiza în aer liber sau în sălile de 

teatru din localitățile propuse în funcție de vreme și de posibilități. Dacă situația  

epidemiologică va permite aceste tipuri de activități vor fi ținute și în zone intens 

vizitate de turiști, răspunzănd  cerințelor diferitelor categorii de vârstă prin susținerea a 

trei intervenții în fiecare localitate, în intervale orare diferite. Prin acest proiect se 

lansează și o producție nouă, o premieră cu prezentarea portului/jocului și cântului 

popular de pe Valea Nirajului. Acțiunile programului presupun și participarea unor coruri 

consacrate de pe Valea Nirajului și din Târgu Mureș care vor susține mini-spectacole în 

cadrul slujbelor religioase de duminică, dar care vor realiza și celelalte acțiuni cultural-

didactice în localitatea respectivă.  Pentru a-și atinge scopul, având în vedere anvergura 

acțiunii și nivelul extins, această ediție va avea invitați externi. 

 

 În același context, Fundația ”Șopterean” propune realizarea  Festivalului-concurs de 

interpretare a cântecului popular ”Petre Săbădeanu” care are ca scop conservarea, 

valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural imaterial, prin recuperarea folclorului  
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autentic, educarea tinerilor spre păstrarea în memoria colectivă a cântecului popular 

interpretat de artişti de excepţie, aşa cum a fost Petre Săbădeanu.  

Concursul este considerat deja o tradiție și oferă tinerilor interpreţi de muzică populară 

şansa de exprimare artistică în datele unui eveniment singular, organizat în această 

zonă a ţării, cu promovarea repertoriului muzical din zona Mureşului și numai, pentru că 

festivalul va cuprinde şi recitaluri ale unor artişti consacraţi.  

 

Continuând linia, prin Proiectul ”Alternativa educațională. Cultivarea valorilor 

tradiționale prin activități culturale”, se propune crearea unei alte posibilități 

educaționale în rândul copiilor și tinerilor. Proiectul propus se dorește a fi un supliment 

ajutător actului educativ în vederea promovării și cultivării valorilor culturale 

tradiționale cu origine rurală, în mediul urban. 

 

Scopul proiectului este de a crea un model educațional suport care să constituie un plus 

în educarea tinerei generații înspre valorificarea potețialului oferit de tradiția 

autentică, valorile autentice ale satului, valorile de patrimoniu, costumele populare, 

dansurile, cântecele, legendele, poveștile populare, snoavele și nu numai. În acest sens 

conservarea, valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural si istoric românesc 

imaterial, prin promovarea elementelor acestuia în rândul tinerilor, reprezintă în fapt 

una dintre cele mai eficiente  moduri de cunoaștere prin însușire și înțelegere directă, 

plăcut și cu un minim de efort.   

 

Vor fi susține  spectacole în aer liber tip (flash mob), expoziții de costume populare, cu 

participarea unor artiști mureșeni, meșteri populari, instrumentiști, grupuri 

instrumentale, ansambluri de dansuri populare  constituite din tineri și copii în cinci 

orașe ale județului Mureș - Tarnaveni, Reghin, Sighisoara, Iernut, Târgu Mureș, cu 

participarea Ansamblului ”Junii Târnavelor”, Ansamblului ”Iernuțeana”, Ansamblului 

”Hora”, Tarafulului dinValea Largă, Tarafului din Zau de Câmpie, Ceterașilor de pe 

Câmpie și a doamnei Herenean Maria (artist popular).  

 

Drept urmare, se propune sprijinirea organizării proiectelor prezentate, proiecte  

realizate pe fondul unui dialog interetnic și interjudețean, prin intermediul cărora se 

dorește să se aducă o contribuție originală în îmbunătățirea unor aspecte educaționale, 

suport pentru copii și părinți.  

 

 În urma analizei privind prioritățile și obiectivele de interes județean, a rezultat 

necesitatea susținerii evenimentelor propuse  pentru a răspunde nevoilor comunității 

mureșene, privată de orice perspectivă socio-culturală până la depășirea situației 

prezente, prin activități menite să asigure suportul necesar pentru depășirea acesteia, 

revenind prestatorilor obligativitatea respectării prevederilor legale privind prevenirea 

și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.  

 

Din perspectiva celor de mai sus, proiectul de hotărâre pentru pentru completarea 

anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 114/30.07.2020 privind  
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aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, poate fi supus 

dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Mureș. 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV  

  Alin Mărginean                                                              

                                                

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Întocmit: Mihaela Iordache, consilier 
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RAPORT  

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

Consiliului Județean nr.114/30.07.2020 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.25539/24.09.2020 şi în considerarea celor reținute în 

raportul de specialitate nr.25609/24.09.2020 al Direcției economice, Compartiment 

patrimoniu, servicii publice și guvernanță corporativă,   

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:  

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.114/30.07.2020 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.114/2020, cu 

programele „Suport educațional și promovarea valorilor interculturale ale Văii 

Nirajului în Județul Mureș și în județe limitrofe”, Festivalului-concurs de interpretare 

a cântecului popular „Petre Săbădeanu” și Proiectul „Alternativa educațională. 

Cultivarea valorilor tradiționale prin activități culturale”. 

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 

Nr. 25618/ 24.09.2020 

Dosar. IX/B/1  
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în care, potrivit alin.(7) lit.„a” al aceluiași text de lege consiliul județean hotărăşte, 

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 

completarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr.114/30.07.2020 

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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