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   HOTĂRÂREA NR.136 
  din 27 august 2020 

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Harmonia 

Cordis", în vederea sprijinirii organizării Festivalului Internaţional de Chitară – 

Harmonia Cordis 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 22326/20.08.2020 al Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice 

nr.22438/21.08.2020, raportul Serviciului juridic nr.22488/21.08.2020, precum şi 

avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitarea Asociației ”Harmonia Cordis” înregistrată la Consiliul 

Județean Mureș sub nr. 21472/2020,  

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

ale alin. (5) lit. „d” și cele ale alin. (7), litera „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 colaborarea dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația ”Harmonia 

Cordis” pentru desfășurarea Festivalului Internaţional de Chitară – Harmonia Cordis, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Asociația ”Harmonia Cordis” va planifica și desfășura acțiunile în funcţie de 

contextul epidemiologic existent la nivel local, cu respectarea normelor de 

prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autorităţile competente, 

conform legislației în vigoare. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Asociației ”Harmonia Cordis” și Direcției 

economice din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Judeţean Mureş, care 

răspund de aducerea sa la îndeplinire.  

 

PREŞEDINTE                           Contrasemnează  
Péter Ferenc                     SECRETAR GENERAL 
                                                                                                              Paul Cosma  
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Nr.22326/20.08.2020 

Dosar. IX B/1 

                  

 

REFERAT DE APROBARE  

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Harmonia 

Cordis", în vederea sprijinirii organizării Festivalului Internaţional de Chitară – 

Harmonia Cordis 

 

Asociaţia "Harmonia Cordis" propune organizarea unui festival care va include 

cursuri de măiestrie, recitaluri de chitară solo, concerte de muzică de cameră atât 

în mediul online, cât și pe parcursul festivalului. 

 

În urma analizei privind prioritățile și obiectivele de interes județean, a rezultat 

necesitatea susținerea evenimentului propus  pentru a răspunde nevoilor 

comunității mureșene, privată de orice perspectivă socio-culturală până la 

depășirea situației prezente, prin activități menite să asigure suportul necesar 

pentru depășirea situației prezente, revenind prestatorilor obligativitatea 

respectării prevederilor legale privind prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID 19.  

 

Proiectul prezentat - Festivalul Internaţional de Chitară – Harmonia Cordis este un 

proiect de impact, cu tradiție și este reprezentat de introducerea unui concurs 

internațional ce va avea loc pe toată perioada desfășurării proiectului. Acest 

concurs este premergător unui parteneriat încheiat la nivel european sub numele 

EuroStrings și are ca scop încurajarea tinerilor artiști pe plan profesional prin 

activități de mobilitate în spațiul european, aducând împreună toți artiștii, 

profesorii și oamenii implicați în dezvoltarea domeniului chitaristic la nivelul 

Uniunii Europene, și nu numai. Solicitarea Asociaţiei "Harmonia Cordis" constă în 

aprobarea utilizării unor spaţii necesare (sălile Palatul Culturii, în intervalul orar 

16:00-21:00, spaţiile din clădirea administrativă ale Centrului de Perfecţionare 

pentru Personalul din Administraţia Publică Mureș). 

 

Având în vedere cele mai sus prezentate, supunem spre dezbatere și aprobare, 

proiectul  de hotărâre alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                                                                                                                                                                 

Péter Ferenc 
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Nr.22438/21.08.2020 

Dosar: IX B/1 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Harmonia 

Cordis", în vederea sprijinirii organizării Festivalului Internaţional de Chitară – 

Harmonia Cordis 

 

Asociaţia "Harmonia Cordis" propune organizarea unui festival care va include cursuri 

de măiestrie, recitaluri de chitară solo, concerte de muzică de cameră atât în mediul 

online, cât și pe parcursul festivalului. 

 

În urma analizei privind prioritățile și obiectivele de interes județean, a rezultat 

necesitatea susținerea evenimentului propus  pentru a răspunde nevoilor comunității 

mureșene, privată de orice perspectivă socio-culturală până la depășirea situației 

prezente, prin activități menite să asigure suportul necesar pentru depășirea situației 

prezente, revenind prestatorilor obligativitatea respectării prevederilor legale privind 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.  

 

Astfel se propune sprijinirea organizării Festivalul Internaţional de Chitară – Harmonia 

Cordis, un proiect intercultural, realizat pe fondul unui dialog interetnic și 

internațional, prin intermediul căruia se dorește să se aducă o contribuție originală în 

îmbunătățirea unor aspecte problema din domeniul chitaristic.  

 

Pentru a-și atinge scopul, având în vedere anvergura acțiunii și nivelul extins, aceasta 

ediție va avea invitați precum Al di Meola (USA) unul dintre cei mai reprezentativi 

chitariști de jazz si câștigător al multor premii Grammy; Yamandu Costa, el fiind un 

senzațional chitarist virtuoz de muzică braziliană, care va concerta în premieră 

națională; Jon Gomm, un adevarat pionier al muzicii acustice fingerstyle; duo-ul de 

chitară și bandoneon format din Giampaolo Bandini și Cesare Chiacchiaretta, care 

promovează muzica argentiniană și artistul Antal Pusztai, cunoscut pentru diversitatea 

stilurilor sale muzicale.  

 

Asemănător anului trecut, ediția din 2020, cu scopul de a avea un caracter inovator 

este reprezentată de introducerea unui concurs internațional ce va avea loc pe toată 

perioada proiectului. Concursul vine în urma unui parteneriat la nivel european sub  

numele EuroStrings și are ca scop încurajarea tinerilor artiști pe plan profesional prin 

activitați de mobilitate în spațiul european, aducând împreună toți artiștii, profesorii și 

oamenii implicați în dezvoltarea domeniului chitaristic la nivelul Uniunii Europene și nu 

numai.  
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Pentru că celelalte etape cu miniconcerte și workshop-uri vor presupune spații 

pentru desfășurare, se solicită utilizarea sălilor (Sala Mare și Sala Mică) Palatului 

Culturii din Târgu Mureș și a Centrului de Perfecţionare pentru Personalul din 

Administraţia Publică Mureș.  

 

Din perspectiva celor de mai sus, proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării 

dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Harmonia Cordis", în vederea sprijinirii 

organizării Festivalului Internaţional de Chitară – Harmonia Cordis, poate fi supus 

dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Mureș. 

 

 

                                                                                                  

DIRECTOR EXECUTIV  

  Alin Mărginean                                                              

                                                

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Întocmit: Mirela Ruța, consilier 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean 

Mureș și Asociația „Harmonia Cordis”, în vederea sprijinirii organizării 

Festivalului Internațional de Chitară – Harmonia Cordis 

 

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

referatul de aprobare nr. 22326/20.08.2020 şi în considerarea celor reținute în 

raportul de specialitate nr.22438/21.08.2020 al Direcției economice, Compartiment 

patrimoniu, servicii publice și guvernanță corporativă, 

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.21472/12.08.2020, 

Asociația „Harmonia Cordis”, solicită sprijin pentru organizarea festivalului 

Internațional de Chitară „Harmonia Cordis” ediția a XV-a. 

Implicarea autorității publice județene în implementarea și promovarea proiectului, 

nu va fi una financiară, presupunând doar sprijinirea organizării evenimentului prin 

asigurarea locației, respectiv punerea la dispoziție a unor săli din Palatul Culturii și a 

unor spații din clădirea administrativă a Centrului de Perfecționare pentru Personalul 

din Administrația Publică, precum și participarea la acțiunile care vor avea loc în 

cadrul acestuia. 

Prin convenția de cooperare, anexă la proiectul de hotărâre sunt stabilite drepturile 

și obligațiile părților, precum și responsabilitățile ce revin acestora cu ocazia 

desfășurării evenimentului și pe durata de valabilitate a contractului de finanțare. 

Analizând conținutul convenției de cooperare supus aprobării, apreciem că aceasta 

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

se circumscrie competențelor și atribuțiilor legale ale părților semnatare. 

Nr.22488/21.08.2020 

Dosar. IX/B/1  
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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.  

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 cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația „Harmonia Cordis”, 

în vederea sprijinirii organizării Festivalului Internațional de Chitară – Harmonia 

Cordis, 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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