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            HOTĂRÂREA NR. 104 
            din 25 iunie 2020 

              privind aprobarea participării județului Mureş la realizarea proiectului 

                                                  ”VIA TRANSILVANICA” 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 16187 din 19.06.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare regională, implementare proiecte nr. 

16216 din 19.06.2020, raportul Serviciului juridic nr. 16240 din 19.06.2020, precum şi avizele 

comisiilor de specialitate, 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.107 din 31.07.2014 privind 

aprobarea Planului de Dezvoltare a Județului Mureș pentru perioada 2014 – 2020, 

Ținând cont de prevederile art.3, art.20 și art.23 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 

privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și de cele ale HGR nr. 33/2000 privind aprobarea 

Metodologiei de înscriere, atestare și a criteriilor de evidențiere a patrimoniului turistic, 

În temeiul dispozițiilor art.173 alin.(1) lit.”b”, coroborate cu cele ale alin.(3) lit.”d”, precum 

și cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 

hotărăşte: 

Art.1. (1) Se aprobă participarea județului Mureș la realizarea proiectului ”VIA 

TRANSILVANICA” (Calea Transilvaniei) realizat de Asociația Tăsuleasa Social. 

(2) Județul Mureș va sprijini realizarea proiectului, va promova și va contribui la 

sustenabilitatea pe termen lung a acestuia. 

Art. 2. (1) Se aprobă înființarea traseului tematic “VIA TRANSILVANICA” pe raza județului 

Mureș, care va trece prin comunele: Brâncovenești, Ideciu de Jos, Solovăstru, Gurghiu, 

Hodac, Ibănești, Chiheru de Jos, Eremitu, Sovata, Vânători, Saschiz, Apold, Albești, Sighișoara 

și Daneș, parte a traseului ce se va înființa la nivel național. 

(2) Traseul parcurs pe raza județului Mureș va fi cuprins în Planul de Dezvoltare al Județului. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Mureș, Serviciului SALVAMONT și Asociației “Visit Mureș“, 

care răspund de ducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

Contrasemnează 
 SECRETAR GENERAL  

Paul Cosma 
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Referat de aprobare 

pentru aprobarea participării Județului Mureş la realizarea proiectului “VIA 

TRANSILVANICA”  

  

 

Consiliul Judeţean Mureş iniţiază şi implementează programe de interes public 

judeţean, programe al căror obiectiv general îl reprezintă conturarea unui segment 

strategic pentru dezvoltare socială şi pentru valorizarea patrimoniului şi a turismului. 

Obiectivul acestor acţiuni este de a promova Judeţul Mureş în spaţiul social, cultural 

și turistic al României. 

 În acest context, Asociația Tăsuleasa Social din comuna Tiha Bărgăului, județul 

Bistrița - Năsăud, adresează UAT Județul Mureș invitația de a fi parte la eforturile de 

promovare a proiectului “VIA TRANSILVANICA”, proiect care urmărește amenajarea 

unui drum turistic și pelerinaj, unic în România. 

Via Transilvanica va promova natura, istoria și multiculturalitatea zonelor aparținând 

celor 10 județe pe care le străbate (Mehedinți, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, 

Sibiu, Brașov, Harghita, Mureș, Bistrița-Năsăud și Suceava), va avea aproximativ 1000 

km, și va lega Transilvania de Dunăre în zona Drobeta Turnu Severin și cu Bucovina, 

respectiv Mănăstirea Putna. 

Pana acum au fost realizați 400 de km, urmând ca în perioada următoare, să mai fie 

dați în folosința alți 240 de km în județele Mureș și Harghita. 

Implementarea acestui proiect va duce la valorificarea potențialului turistic și 

cultural al județelor pe care le traversează și va atrage implicit și dezvoltarea 

economica a comunităților adiacente drumului. 

Din perspectiva celor de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

anexat, privind participarea Județului Mureş la susținerea realizării drumului “VIA 

TRANSILVANICA”, care se încadrează și în obiectivele de dezvoltare ale Județului 

Mureș conform Strategiei de dezvoltare a județului aferentă perioadei 2014-2020 

aprobată prin HCJ nr. 107/2014.  

 

 

 Preşedinte 

Péter Ferenc 

    

   Nr. 16187/19.06.2020 

   Dosar  IX/B/1 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru aprobarea participării Județului Mureş la realizarea proiectul “VIA 

TRANSILVANICA”  

 
Consiliul Judeţean Mureş iniţiază şi implementează programe de interes public 

judeţean, programe al căror obiectiv general îl reprezintă conturarea unui 

segment strategic pentru dezvoltare socială şi pentru valorizarea 

patrimoniului şi a turismului. 

Obiectivul acestor acţiuni este de a promova Judeţul Mureş în spaţiul social, 

cultural și turistic al României. 

În acest context, Asociația Tăsuleasa Social din comuna Tiha Bărgăului, 

județul Bistrița - Năsăud, adresează UAT Județul Mureș invitația de a fi parte 

la eforturile de promovare a proiectului “VIA TRANSILVANICA”, proiect care 

urmărește amenajarea unui drum turistic și pelerinaj, unic în România. 

Via Transilvanica va promova natura, istoria și multiculturalitatea zonelor 

aparținând celor 10 județe pe care le străbate (Mehedinți, Caraș-Severin, 

Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Harghita, Mureș, Bistrița-Năsăud și Suceava), 

va avea aproximativ 1000 km, și va lega Transilvania de Dunăre în zona 

Drobeta Turnu Severin și cu Bucovina, respectiv Mănăstirea Putna. 

Pana acum au fost realizați 400 de km, urmând ca în perioada următoare, să 

mai fie dați în folosința alți 240 de km în județele Mureș și Harghita. 

Implementarea acestui proiect va duce la valorificarea potențialului turistic și 

cultural al județelor pe care le traversează și va atrage implicit și dezvoltarea 

economica a comunităților adiacente drumului. 

Din perspectiva celor de mai sus, apreciem că sunt întrunite condițiile legale 

pentru promovarea spre aprobare a proiectului de hotărâre anexat, privind 

participarea Județul Mureş la susținerea realizării drumului “VIA 

TRANSILVANICA”, care se încadrează și în obiectivele de dezvoltare ale 

Județului Mureș conform Strategiei de dezvoltare a Județului aferentă 

perioadei 2014-2020 aprobată prin HCJ nr. 107/2014.  

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Valer Băţaga 

 
Întocmit: Lukács Katalin,  

 Maior Loredana 

   Nr. 16216/19.06.2020 

   Dosar  IX/B/1 

 

 



               1/2 

 

 

 

 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării Județului Mureş la 

realizarea proiectului “VIA TRANSILVANICA”  

 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș 

cu Referatul de aprobare nr.16187/19.06.2020 și în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte 

nr.16216/19.06.2020,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea 

nr.115/26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare 

incidente, în aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de 

competenţă incidente activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de 

tehnică legislativă, sens în care am întocmit prezentul raport, prin care precizăm 

următoarele:  

Analizând proiectul de hotărâre și înscrisurile anexate, reiese că, în speţă, sunt 

incidente prevederile art.3, art.20 lit.”d” și art.23 din Ordonanța Guvernului 

nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și de cele ale HGR nr. 33/2000 

privind aprobarea Metodologiei de înscriere, atestare și a criteriilor de evidențiere a 

patrimoniului turistic, precum și ale art.173 alin.(1) lit.”b” coroborate cu cele ale 

alin.(3) lit.”d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

Asociația Tăsuleasa Social din comuna Tiha Bărgăului, județul Bistrița-Năsăud, 

adresează UAT Județul Mureș invitația de a fi parte la eforturile de promovare a 

proiectului “VIA TRANSILVANICA”, proiect care urmărește amenajarea unui drum 

turistic și pelerinaj, unic în România. 

În conformitate cu prevederile art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.58/1998 

patrimoniul turistic este constituit din bunuri proprietate publică şi bunuri 

proprietate privată şi este valorificat şi protejat în condiţiile legii.    

Potrivit art.20 lit.”d” din același act normativ, consiliile judeţene îndeplinesc 

atribuţii în domeniul turismului, în sensul participării la omologarea traseelor 

turistice.   

                 Nr.16240/19.06.2020 

                 Dosar nr. IX/B/1 
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Conform art.23 din OG nr.58/1998 acţiunile cu caracter turistic, iniţiate la nivel 

teritorial de către autorităţile administraţiei publice locale, trebuie să se înscrie în 

Strategia de dezvoltare a turismului pe termen mediu şi lung şi să respecte 

reglementările specifice pentru toate formele de turism practicate în România.   

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

că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.”b” din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, consiliul judeţean exercită atribuţii privind dezvoltarea economico-

socială a judeţului, sens în care potrivit alin.(3) lit.”d” din același text legal, în 

exercitarea acestor atribuţii, adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare 

economico-socială şi de mediu a judeţului sau din proprie iniţiativă, pe baza 

propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în 

cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti şi 

municipale interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru 

realizarea acestora. 

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 pentru 

aprobarea participării Județului Mureş la realizarea proiectului “VIA 

TRANSILVANICA” (Calea Transilvaniei), 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: Lokodi Emőke/2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 
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