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   HOTĂRÂREA NR. ___ 

din 26 iulie 2012 

pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Microregiunea Valea 
Mureşului Mijlociu, în vederea organizării Festivalului Văii Mureşului - 2012 

 
 
 

         Consiliul Judeţean Mureş, 
         Văzând expunerea de motive nr.12948/19.07.2012 a Direcţiei Economice, pentru 
aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Microregiunea Valea 

Mureşului Mijlociu, în vederea organizării Festivalului Etnografic al Microregiunii Valea 
Mureşului Mijlociu, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  
         În temeiul prevederilor art. 91, alin.(6), litera "a" şi ale art. 97, alin.(1) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările  
ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 

         Art.1. Se aprobă cooperarea între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Microregiunea 
Valea Mureşului Mijlociu, pentru organizarea Festivalului Etnografic al Microregiunii Valea 
Mureşului Mijlociu, în condiţiile prevăzute de Convenţia de cooperare cuprinsă în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2. Se împuterniceşte domnul Ciprian Dobre, preşedintele Consiliului Judeţean 
Mureş, cu semnarea actului prevăzut la art.1.  

         Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş 
şi Asociaţiei Microregiunea Valea Mureşului Mijlociu, cu sediul în localitatea str. Principală, nr. 
656, loc. Aluniş, jud. Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 
 
 

 PREŞEDINTE                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
                  SECRETAR 

            Ciprian Dobre Aurelian Paul Cosma 
 

 

 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2008/hot104_2008.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2008/anexa_hot104_2008.doc


ROMÂNIA           Preşedinte 
JUDEŢUL MUREŞ                     Ciprian Dobre 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcţia Economică 
Nr. 12948/19.07.2012 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Microregiunea Valea Mureşului Mijlociu, în 

vederea organizării Festivalului Văii Mureşului - 2012 
 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş cu nr.12491/12.07.2012, Asociaţia Microregiunea 
Valea Mureşului Mijlociu, solicită Consiliului Judeţean Mureş sprijin logistic şi asigurarea gratuităţii unui serviciu 
cultural prestat de Ansamblul artistic profesionist „Mureşul” - instituţie subordonată Consiliului Judeţean Mureş, 
pentru desfăşurarea  Festivalului Văii  Mureşului - 2012. 

Asociaţia Microregiunea Valea Mureşului Mijlociu, cu sediul în str. Principală, nr. 656, loc. Aluniş, jud. 
Mureş, cu implicarea a 14 comunităţi de pe Valea Mureşului: Reghin, Aluniş, Batoş, Brâncoveneşti, Breaza, Deda, 
Ideciu de Jos, Lunca Bradului, Ruşii Munţi, Răstoliţa, Stânceni, Vătava, Petelea, Suseni, vine cu scopul de a 
desfăşura activităţi prin care să se valorifice potenţialul deosebit al Văii Mureşului pe plan economic, social, turistic 
şi cultural, în contextul dezvoltării regionale. Festivalul Văii Mureşului se încadrează în prevederile Strategiei de 
dezvoltare durabilă a mediului rural, precum şi în Strategia de dezvoltare culturală a judeţului, ca mijloc de 
promovare a moştenirii culturale locale, zonale şi naţionale (www.cjmures.ro/ Programe şi acţiuni).  

Pentru realizarea obiectivelor propuse, în perioada 10-12 august 2012, se vor întreprinde următoarele: 

- amenajarea şi completarea satului transilvan alegoric existent (Răstoliţa – La Alei), ca principal loc de 
desfăşurare a manifestărilor, cu  amenajarea de case care vor reprezenta comunitatea, expunând 
publicului articole tradiţionale artizanale, obiceiuri şi produse specifice; spaţiul va prezenta exponate ale 
culturii locale: obiecte de uz casnic, ţesături tradiţionale, ceramică, mobilier, unelte, instrumente muzicale 
şi de tehnică populară; 

- organizarea expoziţiilor etnografice specifice zonei şi pregătirea demonstraţiilor de măiestrie a 
meşteşugarilor, concursuri; 

- amenajarea târgului meşterilor populari, cu expoziţie şi vânzare; 

- organizare pentru găzduirea de  spectacole folclorice susţinute de ansambluri artistice profesioniste şi 
de amatori,  interpreţi populari invitaţi şi muzică uşoară. 
Astfel, se vine în întâmpinarea necesităţilor privind păstrarea şi transmiterea valorilor culturale ale zonei, 

promovarea potenţialului turistic al zonei neexploatate suficient, revigorarea spaţiului rural prin sprijinirea 
dezvoltării, creării şi diversificării activităţilor economice, precum şi stabilizarea populaţiei din mediul rural prin 
crearea de noi locuri de muncă în sectoarele neagricole. 

Din experienţa ediţiilor trecute, această sărbătoare este una dintre cele mai însemnate activităţi care 
aduce în zonă un număr important de turişti români şi străini (aprox. 40.000 de persoane), dar şi meşteşugari şi 
diferiţi producători din partea locului care au posibilitatea de a  prezenta  produsele şi obiectele confecţionate prin 
măiestria şi priceperea lor. 

Se consideră că acest demers duce, în mod implicit, la creşterea vizibilităţii acestei zone, punându-se în 
valoare resursele şi unicitatea acesteia. Sprijinirea industriei locale prin diversificarea activităţilor neagricole şi 
încurajarea meşteşugurilor şi a agroturismului, sunt măsuri indirecte care pot reduce migraţia către oraşe. 

Faţă de prevederile art. 91 alin.(6) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, potrivit cărora consiliile judeţene pot încheia convenţii de colaborare cu alte persoane juridice, în 
vederea finanţării şi realizării unor acţiuni comune, propunem spre aprobare participarea Consiliului Judeţean 
Mureş la organizarea Festivalului Văii Mureşului, potrivit proiectului de hotărâre alăturat şi convenţiei care face 
parte integrantă din acesta. 
                                                                                                                               
                                                                             DIRECTOR ECONOMIC            
                                                                                       Bartha Iosif   
                                                                
Întocmit: Mihaela Iordache 



                                                                   ANEXA la HCJ nr._____________ 
 

 ROMÂNIA                                                                   ASOCIAŢIA MICROREGIUNEA  
JUDEŢUL MUREŞ                                                                              VALEA MUREŞULUI MIJLOCIU 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                              Nr.______/__________      
Nr.______/__________                 
                                                                                 
 
 

       CONVENŢIE DE COOPERARE 
           în vederea organizării Festivalului Văii Mureşului - 2012 

 
 
 

 I. PREAMBUL: 
 Având în vedere prevederile art.91, alin.(6), lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Intenţionând promovarea judeţului Mureş din punct de vedere cultural şi turistic, în ţară şi străinătate, dar 
şi sprijinirea continuă a comunităţii şi a întreprinzătorilor locali, în vederea creşterii nivelului de trai, 
 

1.1.  CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ cu sediul în Tîrgu Mureş, Str. Primăriei, Nr.2, având cod fiscal 
4322980, cod IBAN RO06TREZ47624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Tîrgu-Mureş, reprezentat 
prin Preşedinte – Ciprian Dobre şi Secretar – Aurelian Paul Cosma, pe de o parte 

 
     şi 

 
1.2.     ASOCIAŢIA MICROREGIUNEA VALEA MUREŞULUI MIJLOCIU, cu sediul în Aluniş, nr. 656, 

judeţul Mureş, tel/fax: 0265-553246/ 0265-553112, cod fiscal 28150555, având cont bancar nr. 
RO83BRDE270SV18179442700 deschis la  BCR, Agenţia Reghin, reprezentat prin  Preşedinte Chiş Bălan Ilie,  
pe de altă parte, au convenit încheierea prezentei convenţii de cooperare, în următoarele condiţii: 

 
 
             II. OBIECTUL ŞI SCOPUL CONVENŢIEI 
             Art.1. Obiectul convenţiei îl constituie cooperarea părţilor în vederea organizării Festivalului Văii Mureşului 
- 2012. 
 
             Art.2. Convenţia are drept scop promovarea intereselor comune ale părţilor, cu ocazia desfăşurării 
activităţii menţionate la art. 1, asigurând atât promovarea eficientă şi de calitate a oportunităţilor oferite de judeţul 
Mureş din punct de vedere cultural şi turistic, precum şi sprijinirea continuă a comunităţii şi a întreprinzătorilor 
locali, în vederea creşterii nivelului de trai. 

 
      III. DURATA CONVENŢIEI 

            Art.3. Prezenta convenţie începe să producă efecte din data de 01.08.2012 până la data de 31.08.2012.   
 
 
             IV. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 
            Art.4.  Consiliul Judeţean Mureş participă în calitate de co-organizator la manifestările ocazionate de 
Festivalul Văii Mureşului, angajându-se la : 
            - asigurarea unui spectacol folcloric cu repertorii ancorate în dansul şi cântecul locului, cu durata totală de 
1,20h (cost estimat 4000 lei), de către Ansamblul artistic profesionist „Mureşul”, instituţie subordonată Consiliului 
Judeţean Mureş. 
 
 



             Art.5. 
            (1) Asociaţia Microregiunea Valea Mureşului Mijlociu se obligă să menţioneze în toate documentele, 
materialele de promovare şi comunicatele mass-media referitoare la manifestarea culturală, parteneriatul 
Consiliului Judeţean Mureş; 
             (2) Asociaţia Microregiunea Valea Mureşului Mijlociu se obligă să afişeze în locuri vizibile mash-ul şi 
bannerele Consiliul Judeţean Mureş care atestă sprijinul acordat evenimentului. 
            Art.6. În cazul în care pe parcursul desfăşurării evenimentului se aduc prejudicii de orice fel imaginii 
Consiliului Judeţean Mureş, Asociaţia Microregiunea Valea Mureşului Mijlociu se obligă să aducă remedii şi 
dezminţiri publice, în termen de 5 zile de la încheierea activităţilor. 
 
            V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - LITIGII 
            Art.7. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credinţă, a obligaţiilor asumate 
prin prezenta convenţie, partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese. 
 
            Art.8. Părţile convin să rezolve pe cale amiabilă diferendele apărute în legătură cu executarea prezentei 
convenţii. În măsura în care rezolvarea diferendelor nu va putea fi făcută pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse 
spre soluţionare instanţelor judecătoreşti din judeţul Mureş. 
    
            VI. DISPOZIŢII FINALE 
 
            Art.9. Prezenta convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act adiţional 
scris.  
           Art.10. Prezenta convenţie s-a încheiat azi, _________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare din 
părţi. 
 
 
 
 
 

        CONSILIUL JUDEŢEAN MURES                                                ASOCIAŢIA MICROREGIUNEA VALEA  

                    PREŞEDINTE                                                                                MUREŞULUI MIJLOCIU  

                    Ciprian Dobre                PREŞEDINTE 

                                                                                    Chiş Bălan Ilie 

                

        
 
           SECRETAR    

          Aurelian Paul Cosma 
 
 
 

 

 

       DIRECTOR ECONOMIC 
    Bartha Iosif 

 
 
 
 
    Întocmit: Mihaela Iordache 


