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              Anexa la Hotărârea C.J. Mureş nr. 190/25.11.2021 

 

 

A. Activitățile culturale și sociale de interes public județean organizate, 

desfășurate și finanțate de Consiliul Județean Mureș în anul 2021 (anexa 1 

la HCJM nr.100/2021) 

 

61. MEDALION PATRIOTIC – 1 DECEMBRIE 

 

Ținând cont de Ziua Națională a României, 01 decembrie, Asociația Culturală 

”Cântecul Târnavelor” intenționează organizarea unui Spectacol folcloric 

extraordinar, cu titlul ”Noi toți, dintr-o istorie ne naștem!”,  în cinstea românilor și 

așa vitregiți de vremuri.  

Într-o lume în permanentă schimbare există obligația de a menține un înveliș al 

nucleului specificului naţional, care să permită o evidențierea raţională,  având 

obligația morală de a ridica spiritul neamului românesc, mai ales în momente de 

cumpănă, sens în care ne amintim de cântecele de luptă și îmbărbătare din timpul 

controversatelor războaie. 

 

Proiectul are drept scop reconsiderarea valorilor reale în spiritul respectului faţă de 

tradiţia românească, în sensul promovării și susținerii spiritualității românești, contrar 

laitmotivului „Astăzi, nimic nu se mai poate!”. 

Proiectul este dedicat zilei naționale, iar obiectivul principal este serbarea tuturor 

românilor. 

Se consideră importantă organizarea acestui eveniment cultural educațional prin care 

se dorește promovarea bogăției culturale a acestei zone, evidențiind importanța 

valorizării istoriei și a noastră.  

 

Organizator: Asociația Culturală ”Cântecul Târnavelor” 

Locaţie: centrul orașului Târgu Mureş 

Data: 01.12.2021 

 

62. CONCERT DE CRĂCIUN - COLINDE 

 

Asociația Culturală ”Titanzene” propune organizarea unui Concert de Crăciun care se 

va desfășura la Biserica Reformată din Cetatea Târgu Mureș.  

 

Este un eveniment cultural-educațional, prin care se dorește promovarea bogăției 

culturale a acestei zone și marcarea Crăciunului, una dintre cele mai importante 

sărbători creștine, de peste an, când se prezintă publicului cele mai îndrăgite tradiții 

și obiceiuri specifice, într-un cadru organizat, cu invitați locali și externi. 

 

Organizator: Asociația Culturală ”Titanzene” 

Locaţie: Biserica Reformată din Cetatea Târgu Mureş 

Data: 21.12.2021 
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 B. Bugetul activităților culturale și sociale de interes public județean în 

anul  2021  (anexa nr.2 la HCJM 100/2021) 

Nr. 
crt. 

ACTIVITATE 
Organizator/număr 

solicitare 
Perioada 

Solicitare 
sprijin 

financiar  
2021 
-lei- 

ACTIVITĂȚI REALIZATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, ÎN 
PARTENERIAT CU INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII  

  

61 MEDALION 
PATRIOTIC 
 

Asociația Culturală 
”Cântecul 
Târnavelor”, adresa 
nr. 30338/02.11.2021 

01.12.2021 
 
 

65.000 
 
 

62 

CONCERT DE 
CRĂCIUN – 
COLINDE 
 

Asociația Culturală 
”Titanzene”, adresa 
nr.31749/17.11.2021 
 

21.12.2021 
 18.000 

 


