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HOTĂRÂREA NR.123 
din 29 iulie 2021 

privind aprobarea Scrisorii de susținere a inițiativei „Parteneriat pentru dezvoltarea 

și promovarea destinației de ecoturism Colinele Transilvaniei”, promovată de 

Asociația Mioritics 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.20396/23.07.2021 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare regională şi 

implementare proiecte nr. 20434/23.07.2021, raportul Serviciului juridic 

nr.20479/23.07.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Ținând cont de solicitarea Asociației Mioritics nr. 13/11.07.2021, înregistrată la 

Consiliul Județean Mureș sub nr. 19.554/15.07.2021, 

În considerarea prevederilor art.173 alin. (1) lit.„e”, coroborate cu cele ale alin.(7) 

lit.„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.1. Se aprobă Scrisoarea de susținere a inițiativei „Parteneriat pentru dezvoltarea 

și promovarea destinației de ecoturism Colinele Transilvaniei”, promovată de 

Asociația Mioritics, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuternicește domnul Péter Ferenc, Președintele Consiliului Județean 

Mureș, cu semnarea actului prevăzut la art.1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Asociației Mioritics, Asociației „Visit Mureș” 

Egyesület și Direcției de dezvoltare regională și implementare proiecte din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa 

la îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

Contrasemnează 
SECRETAR GENERAL 

 Paul Cosma 
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Nr.20396/23.07.2021 

Dosar IX.B/1 

 

 

Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de susținere a inițiativei 

„Parteneriat pentru dezvoltarea și promovarea destinației de ecoturism Colinele 

Transilvaniei”, promovată de Asociația Mioritics 

 

 

 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 19.554/15.07.2021, Asociația 

Mioritics a solicitat sprijin pentru susținerea inițiativei „Parteneriat pentru dezvoltarea și 

promovarea destinației de ecoturism Colinele Transilvaniei”. 

Implicarea autorității publice județene în susținerea Parteneriatului presupune derularea 

următoarelor activități: 

- Includerea Unității de Management a destinaţiei Colinele Transilvaniei pe lista 

participanţilor la consultările județene ce vor avea loc pe subiecte legate de turism şi 

dezvoltarea infrastructurii de bază; 

- Comunicarea bilaterală cu Unitatea de Management a destinației de ecoturism 

Colinele Transilvaniei în legătură cu evenimentele organizate în localitățile de pe raza 

județului Mureș și care sunt incluse în destinația Colinele Transilvaniei; 

- Organizarea de întâlniri periodice cu Unitatea de Management a destinaţiei de 

ecoturism Colinele Transilvaniei pentru armonizarea şi completarea planurilor de 

acţiuni pe termen scurt şi mediu, în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului şi 

promovarea resurselor, dar şi a domeniilor conexe. 

Față de cele prezentate și luând în considerare prevederile art. 173 alin. (7) lit.”a” din 

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

modificările și completările ulterioare, potrivit căreia, în exercitarea atribuţiilor privind 

cooperarea interinstituţională, consiliile judeţene pot încheia convenţii de colaborare cu 

parteneri din societatea civilă, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, 

servicii sau proiecte de interes public județean, supunem spre aprobare și dezbatere, 

proiectul de hotărâre alăturat. 

 

Preşedinte 

Péter Ferenc 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de susținere a inițiativei 

„Parteneriat pentru dezvoltarea și promovarea destinației de ecoturism 

Colinele Transilvaniei”, promovată de Asociația Mioritics 

 

 

 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 19.554/15.07.2021, 

Asociația Mioritics a solicitat sprijin pentru susținerea inițiativei „Parteneriat pentru 

dezvoltarea și promovarea destinației de ecoturism Colinele Transilvaniei”. 

Bazele acordului intitulat „Parteneriatul pentru dezvoltarea şi promovarea 

destinaţiei de ecoturism Colinele Transilvaniei” au fost puse de un grup de lucru 

constituit în acest scop, după aprobarea, în vara lui 2016, a Planului de Management 

a sitului Natura 2000 denumită generic Podișul Hârtibaciu – Sighişoara Târnava Mare – 

Olt, care prevede programe şi acţiuni clare ce vizează atât managementul resurselor 

naturale, a comunităţilor locale, informarea, conştientizare şi educaţia, dar şi 

ecoturismul şi promovarea ariei protejate. Astfel, în urma consultărilor cu partenerii 

locali din societatea civilă şi sectorul public şi privat, organizate de către Asociaţia 

Mioritics, cu sprijinul Asociaţiei de Ecoturism din România (AER), s-a creat conceptul 

unei destinaţii de ecoturism - Colinele Transilvaniei, a cărei suprafaţă coincide cu 

aria Natura 2000 Podişul Hârtibaciu - Sighişoara Târnava Mare – Olt. 

Scopurile Parteneriatului sunt: 

 Dobândirea statutului oficial de destinaţie de ecoturism, emis de Ministerul 

Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Direcția Turism, prin promovarea 

valorilor culturale şi naturale ale zonei Colinele Transilvaniei; 

 Dezvoltarea infrastructurii şi a produselor de turism într-un mod responsabil, 

cu respect şi atenţie faţă de capitalul natural, prin: 

o Crearea unei reţele integrate de servicii de ecoturism de calitate la 

nivelul destinației Colinele Transilvaniei; 

o Dezvoltarea durabilă şi promovarea pe plan naţional şi internaţional a 

destinației Colinele Transilvaniei, ca un model de dezvoltare durabilă 

şi de destinaţie de ecoturism; 

o Creşterea capacităţii membrilor Parteneriatului de administrare şi 

promovare a destinaţiei şi a serviciilor de turism; 

Nr.20434/23.07.2021 

Dosar IX.B/1 
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o Promovarea identităţii vizuale a zonei şi realizarea unei comunicări 

unitare şi integrate către turişti; 

o Conservarea şi valorificarea sustenabilă a ariilor naturale protejate, 

dar şi a peisajului arhitectural şi cultural tradiţional; 

o Îmbunătăţirea infrastructurii turistice la nivelul destinaţiei; 

Membrii Parteneriatului sunt: Asociaţia Mioritics, Asociaţia Judeţeană de Turism 

Sibiu, GAL Dealurile Târnavelor, GAL Microregiunea Hârtibaciu, GAL Podişul 

Mediaşului, GAL Asociaţia Transilvană Braşov Nord, WWF Romania, Fundaţia ADEPT, 

Mihai Eminescu Trust (MET), Fundația Biserici Fortificate, Asociația Monumentum. 

Parteneriatul se constituie ca o entitate deschisă pentru a primi, ca membrii 

susţinători, alte organizaţii / instituţii / operatori economici care aderă la viziunea şi 

obiectivele enunţate. În acest sens, Parteneriatul va face demersurile necesare 

pentru informarea şi integrarea celorlalţi factori de interes relevanţi pentru zona 

Colinele Transilvaniei. În egală măsură, orice entitate poate părăsi parteneriatul în 

orice moment. 

Implicarea autorității publice județene în susținerea Parteneriatului presupune 

derularea următoarelor activități: 

- Includerea Unității de Management a destinaţiei Colinele Transilvaniei pe lista 

participanţilor la consultările județene ce vor avea loc pe subiecte legate de 

turism şi dezvoltarea infrastructurii de bază; 

- Comunicarea bilaterală cu Unitatea de Management a destinaţiei Colinele 

Transilvaniei în legătură cu evenimentele organizate în localitățile de pe raza 

județului Mureș și care sunt incluse în destinația Colinele Transilvaniei; 

- Organizarea de întâlniri periodice cu Unitatea de Management a destinaţiei 

Colinele Transilvaniei pentru armonizarea şi completarea planurilor de acţiuni pe 

termen scurt şi mediu, în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului şi promovarea 

resurselor, dar şi a domeniilor conexe. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, considerăm că proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Scrisorii de susținere a inițiativei „Parteneriat pentru dezvoltarea și 

promovarea destinației de ecoturism Colinele Transilvaniei”, promovată de Asociația 

Mioritics, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

Șef serviciu 

Călin Suciu 

 

 

 
 
 
 
Întocmit: Gorea Ágnes 
2 exemplare 



    1/3 

 

 

 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de susținere a inițiativei - 

„Parteneriat pentru dezvoltarea și promovarea destinației de ecoturism 

Colinele Transilvaniei”, promovate de Asociația Mioritics 

 

 

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

referatul de aprobare nr. 20396/23.07.2021 şi în considerarea celor reținute în 

raportul de specialitate nr.20434/23.07.2021 al Direcţiei de Dezvoltare Regională și 

Implementare Proiecte, Serviciul Dezvoltare Regională, 

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 adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.19554/15.07.2021, 

Asociația Mioritics solicită sprijin pentru implementarea proiectului de dezvoltare și 

promovare a ecoturismului în destinația de ecoturism Colinele Transilvaniei. 

Parteneriatul pentru dezvoltarea şi promovarea destinaţiei de ecoturism Colinele 

Transilvaniei este un proiect rezultat în urma consultărilor cu partenerii locali din 

societatea civilă şi sectorul public şi privat, organizate de către Asociaţia Mioritics, 

cu sprijinul Asociaţiei de Ecoturism din România (AER). Destinația de ecoturism va 

cuprinde suprafața ce coincide cu zona Natura 2000 Podișul Hârtibaciu – Sighişoara 

Târnava Mare – Olt, zonă care se întinde pe suprafața a 44 de unități administrativ 

teritoriale.  

Parteneriatul are ca scop următoarele obiective: 

- Dobândirea statutului oficial de destinaţie de ecoturism, emis de Ministerul 

Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Direcția Turism, prin promovarea 

valorilor culturale şi naturale ale zonei Colinele Transilvaniei; 

Nr.20479/23.07.2021 

Dosar. IX/B/1  
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- Dezvoltarea infrastructurii şi a produselor de turism într-un mod responsabil, cu 

respect şi atenţie faţă de capitalul natural, prin crearea unei reţele integrate de 

servicii de ecoturism de calitate, dezvoltarea durabilă şi promovarea pe plan naţional 

şi internaţional a destinației de ecoturism Colinele Transilvaniei, ca un model de 

dezvoltare durabilă şi de destinaţie de ecoturism; 

- Creşterea capacităţii membrilor Parteneriatului de administrare şi promovare a 

destinaţiei şi a serviciilor de turism; 

- Promovarea identităţii vizuale a zonei şi realizarea unei comunicări unitare şi 

integrate către turişti; 

- Conservarea şi valorificarea sustenabilă a ariilor naturale protejate, dar şi a 

peisajului arhitectural şi cultural tradiţional; 

- Îmbunătăţirea infrastructurii turistice la nivelul destinaţiei. 

Membrii actuali ai Parteneriatului sunt: Asociaţia Mioritics, Asociaţia Judeţeană de 

Turism Sibiu, GAL Dealurile Târnavelor, GAL Microregiunea Hârtibaciu, GAL Podişul 

Mediaşului, GAL Asociaţia Transilvană Braşov Nord, WWF Romania, Fundaţia ADEPT, 

Mihai Eminescu Trust (MET), Fundația Biserici Fortificate, Asociația Monumentum. 

Parteneriatul s-a constituit ca o entitate deschisă pentru a primi, ca membri 

susţinători, alte organizaţii / instituţii / operatori economici care aderă la viziunea şi 

obiectivele enunţate.  

Implicarea autorității publice județene în susținerea Parteneriatului presupune 

derularea următoarelor activități: 

- Includerea Unității de Management a destinaţiei de ecoturism Colinele 

Transilvaniei pe lista participanţilor la consultările județene ce vor avea loc pe 

subiecte legate de turism şi dezvoltarea infrastructurii de bază; 

- Comunicarea bilaterală cu Unitatea de Management în legătură cu evenimentele 

organizate în localitățile de pe raza județului Mureș și care sunt incluse în 

destinația de ecoturism Colinele Transilvaniei; 

- Organizarea de întâlniri periodice cu Unitatea de Management a destinaţiei de 

ecoturism Colinele Transilvaniei, pentru armonizarea şi completarea planurilor 

de acţiuni pe termen scurt şi mediu, în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului şi 

promovarea resurselor dar şi a domeniilor conexe. 

Analizând conținutul scrisorii de susținere supuse aprobării, apreciem că aceasta 

respectă dispozițiile legale în considerarea cărora urmează a fi încheiată, respectiv 

se circumscrie competențelor și atribuțiilor legale ale părților semnatare. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice, 

arătăm că, în considerarea prevederilor art.173 alin.(1) lit. „e” din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean 

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

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

aprobarea Scrisorii de susținere a inițiativei - „Parteneriat pentru dezvoltarea și 

promovarea destinației de ecoturism Colinele Transilvaniei”, promovate de Asociația 

Mioritics, 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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