
 

                           ROMÂNIA                                                               PROIECT                                                             
                     JUDEŢUL MUREŞ 
                  CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
 

    HOTĂRÂREA NR.____ 
                                                          din 25 iulie 2013 

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia 
Comunităţilor Văii Gurghiului, în vederea organizării Festivalului Etnografic al 

Comunităţilor de pe Valea Gurghiului, ed. a VIII-a 

 

 

          Consiliul Judeţean Mureş, 

           Având în vedere Expunerea de motive nr. 14.005/18.07.2013 a Direcţiei Economice, 
adresa cu nr. 13961/ 18.07.2013 a Asociaţiei Comunităţilor Văii Ghurghiului  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 Comunităţilor 

Văii Gurghiului pentru organizarea Festivalului Etnografic al Comunităţilor de pe Valea 
Gurghiului, 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 Comunităţilor Văii Gurghiului, cu sediul în localitatea Hodac, Nr.98, 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.14.005 /18.07.2013 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Comunităţilor Văii Gurghiului, în vederea organizării 

Festivalului Etnografic al Comunităţilor de pe Valea Gurghiului, ed. a VIII-a 

 
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş cu nr. 13961/18.07.2013, Asociaţia Comunităţilor Văii 

Gurghiului solicită Consiliului Judeţean Mureş sprijin logistic şi financiar în valoare de 65.000 de lei pentru buna desfăşurare 
a Festivalului Etnografic al Comunităţilor de pe Valea Gurghiului, ed. a VIII-a, organizat în perioada 23-25 august 2013, unul 
din principalele instrumente de prezentare a obiceiurilor şi tradiţiilor autentice, specifice ţinutului mureşean. 

Asociaţia Comunităţilor Văii Gurghiului, cu sediul în localitatea Hodac, Nr.98, jud. Mureş, este construită din 5 
comunităţi de pe Valea Gurghiului – Reghin, Gurghiu, Solovăstru, Ibăneşti, Hodac, cu scopul de a desfăşura activităţi prin 
care să se valorifice potenţialul deosebit al Văii Gurghiului pe plan economic, social, turistic şi cultural, în contextul dezvoltării 
regionale. Festivalul Etnografic al Comunităţilor Văii Gurghiului este unul din cele mai mari evenimente care promovează 
tradiţiile şi 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). 

Şi de această dată, pentru realizarea obiectivelor propuse, se vor întreprinde următoarele: 
 - constituirea unui sat transilvan alegoric, ca principal loc de desfăşurarea a manifestărilor – pe platoul „La 

Fâncel”din comuna Ibăneşti, cu amenajarea unor case ce vor reprezenta comunităţile organizatoare, 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 de expoziţii cu vânzare ale meşterilor populari, cu prezentarea de articole tradiţionale artizanale, 
meşteşuguri şi produse specifice; pentru a se păstra nota de autenticitate a satului transilvan, toate construcţiile şi spaţi ile 
amenajate vor respecta structura arhaică iar spaţiile rezultate vor prezenta exponate ale culturii locale: obiecte de uz casnic, 
ţesături tradiţionale, ceramică, mobilier, unelte, instrumente muzicale şi de tehnică populară; ca element nou, şi Consiliul 
Judeţean Mureş va avea un pavilion de prezentare; 

 - amenajarea unor zone pentru tabăra de corturi sau oferirea posibilităţii de a vizita tabăra de sculptură şi/sau 
Centrul de echitaţie, sau alte monumente deschise vizitării, în perioada 23-25 august ; 

 - deschiderea festivalului printr-o paradă a portului popular, prezentat de localnici şi de ansambluri folclorice; 
               - prezentarea unui spectacol folcloric susţinut de ansambluri artistice profesioniste şi interpreţi invitaţi, precum şi 
prezentarea de concursuri tradiţionale – gastronomie, fasonare lemn şi frumuseţe (fetele şi portul satelor mureşene). 
              Astfel, şi în acest an se continuă venirea în întâmpinarea necesităţilor privind păstrarea şi transmiterea valorilor 
culturale ale zonei, promovarea potenţialului turistic al zonelor neexploatate suficient, revigorarea spaţiului rural prin 
sprijinirea dezvoltării, creării şi diversificării activităţilor economice, precum şi stabilizarea populaţiei din mediul rura l 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 (aproximativ 30.000 de persoane în anul 2012), 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 judeţului Mureş, punându-se în valoare 
resursele şi unicitatea acestuia.  
             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 Etnografic al 
Comunităţilor Văii Gurghiului, potrivit proiectului de hotărâre alăturat şi convenţiei care face parte integrantă din acesta. 

 
                                         Preşedinte                                  Director Economic 
                                     Ciprian Dobre                           Bartha Iosif 
 
 

Întocmit: Mihaela Iordache          
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 


