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HOTĂRÂREA NR.______ 
                                              din 25 iulie 2013 

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Intercomunitară 
Iernuţeana în vederea organizării Festivalului de cântec popular patriotic 

 „La Oarba şi la Iernut”, ediţia a III-a 

 

 

 

           Consiliul Judeţean Mureş, 

           Având în vedere Expunerea de motive nr.14.004/16.07.2013 a Direcţiei Economice, 
adresa cu nr. 13187/ 09.07.2013 a Asociaţiei Intercomunitare Iernuţeana  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 
Intercomunitară Iernuţeana  pentru organizarea Festivalului de cântec popular patriotic „La 
Oarba şi la Iernut”, 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 Intercomunitarea Iernuţeana, cu sediul în loc. Iernut, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 
9, judeţul Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 
 
 

 
 PREŞEDINTE        AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
                   SECRETAR 

             Ciprian Dobre       Paul Cosma 
 

  

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot021_2011.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa_hot021_2011.doc


ROMÂNIA            
JUDEŢUL MUREŞ       
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcţia Economică 
Nr. 14.004 /18.07.2013 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Intercomunitară Iernuţeana în vederea 

organizării Festivalului de cântec popular patriotic „La Oarba şi la Iernut”, ediţia a III-a 
 

   Alături de structuri ale sistemului naţional de apărare şi alte asociaţii culturale, Asociaţia Intercomunitară 
Iernuţeana constituită din şase comunităţi - Iernut, Cucerdea, Ogra, Sânpaul, Iclănzel, Band solicită Consiliului 
Judeţean Mureş sprijin financiar în valoare de 15.000 lei, pentru organizarea celei de-a III-a ediţii a Festivalului de 
cântec popular patriotic „La Oarba şi la Iernut”, în data de 15.08.2013, la Sfântu Gheorghe-sat (aparţine de oraşul 
Iernut). Locaţia desfăşurării este situată în apropierea râului Mureş, pe un promontoriu definit de la marginea 
localităţii Sfântu Gheorghe-sat, pe pantele de sud ale dealului Sângeorgiu, martor al crâncenelor încleştări armate 
din cel de-al Doilea Război Mondial, în urma cărora peste 11000 de ostaşi români şi-au pierdut viaţa şi peste 
22000 au fost răniţi. Această aşezare rurală daco-romană, de pe malul drept al Mureşului, în punctul "Pe şes", 
găzduieşte şi o tabără de sculptură care înfăţişează în natură sculpturi în piatră – adevărate opere de artă plastică 
executate de sculptori consacraţi care, pe lângă alte lucrări şi teme prezentate, au realizat în timp, 110 lucrări în 
memoria celor căzuţi la Oarba de Mureş. 

  Evenimentul programat în 15 august 2013, prin unicitatea lui, s-a dovedit a reprezenta un mijloc de 
readucere în prezentul cotidian mureşean a sentimentului patriotic şi de animare a valorilor existente şi puţin 
evidenţiate din aceste zone ale judeţului Mureş, reuşind totodată să devină într-un timp foarte scurt, o emblemă 
judeţeană care dezvoltă un real interes la nivel naţional şi nu numai. 

  Cei peste 10.000 de participanţi aşteptaţi la Festivalul de cântec popular patriotic vor avea deosebita 
plăcere să asiste la manifestaţii inedite - manifestaţii ale unor structuri din sistemului naţional de apărare, şi să 
asculte artişti consacraţi care şi-au legat numele de cântecul popular patriotic şi care, prin cântecul lor, vor aduce 
un mesaj de unitate naţională şi un omagiu eroilor români căzuţi la datorie, şi în mod special celor căzuţi în luptele 
din 22-25 septembrie 1944.  
                Astfel, se vine în întâmpinarea necesităţilor privind păstrarea şi transmiterea valorilor culturale şi  
prezentarea potenţialului turistic al zonei neexploatate suficient, respectiv revigorarea spaţiului rural prin creşterea 
vizibilităţii şi punerea în valoare a resurselor şi unicităţii acestuia. 
                Din experienţa ediţiilor trecute, această sărbătoare este una dintre cele mai însemnate activităţi cotate a 
avea reale şanse de a aduce în zonă un număr important de turişti din ţară şi străinătate, dar şi meşteşugari şi 
diferiţi producători din partea locului care vor avea posibilitatea de a prezenta produsele şi obiectele confecţionate 
prin măiestria şi priceperea lor.  
    Se consideră că prin diversitatea evenimentelor, atât cele cu caracter unic cât şi cele multivalorice, se 
construieşte distincţia care conferă judeţului Mureş, una din multiplele posibilităţi de afirmare şi dezvoltare. 

    În baza prevederilor 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 de cântec popular patriotic „La Oarba şi la Iernut”, potrivit convenţiei şi 
proiectului de hotărâre alăturat. 
                                           

                                         Preşedinte                                  Director Economic 
                                     Ciprian Dobre                           Bartha Iosif 
 
 

Întocmit: Mihaela Iordache      
 



 



     

 
 



 
 



 



 



 



 



 

 
 

 



 

 

 



 

 
 



 

 


