
 

                                                                                                                                                                                                             

 

 

HOTĂRÂREA NR.82 

din  16 iulie 2015 

privind modificarea și completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Mureș nr.45/2015 pentru aprobarea participării Consiliului Județean 

Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale 
de interes public județean 

                     

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.13792/16.07.2015 a Direcţiei Economice privind 

modificarea și completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.45/2015 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, 

desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean, 

precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

Având în vedere solicitarea de participare a autorității publice județene la organizarea, 

desfășurarea și finanțarea unor acțiuni de interes public județean, formulată prin adresa 

nr.13.792/15.07.2015, 

În considerarea prevederilor art.5 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.45/2015 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, 

desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean, 

În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1) lit.”e”, coroborate cu cele ale alin.(6), litera "a", 

precum şi cele ale art. 97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I. Anexele 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.45/2015 pentru aprobarea 

participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor 

activități culturale și sociale de interes public județean se modifică și se completează 

după cum urmează: 

1. La anexa nr.1, după pct.24 al secțiunii B ”Activități realizate de Consiliul Județean 

Mureș în parteneriat cu instituții și organizații” se introduce un punct nou, nr.25, 

având conținutul cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

2. La anexa 2 se introduce un nou punct, având următorul cuprins: 

Congresul Internațional al 

Rasei Bălțata Românească 

de tip Simmental 

Organizația Națională de 

Însămânțări Artificiale – 

13.792/15.07.2015 

7-8 august 2015 15.000 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot026_2012.htm#exp#exp


 

 

 

 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, 

Organizației Naționale de Însămânțări Artificiale, care răspund de aducerea sa la 

îndeplinire.  

                                                                   Contrasemnează 

 PREŞEDINTE                                                                                            SECRETAR 

 Ciprian Dobre                                                                                          Paul Cosma 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nr.13792/16.02.2015 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea și completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.45/2015 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la 

organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes 

public județean 

Organizația Națională de Însămânțări Artificiale, în colaborare cu Federația Crescătorilor 

de Bovine din România, Asociația Crescătorilor de Taurine Mureș organizează în perioada 7-8 

august Congresul Internațional al Rasei Bălțata Românească de tip Simmental, un prilej de 

afirmare și susținere a profesionalismului, a potențialului organizatoric și de manifestare a 

ospitalității. Evenimentul organizat în zona noastră, o zonă recunoscută pentru îndelungata 

tradiție în creșterea taurinelor, se dorește a deveni un reper în domeniul selecției și 

ameliorării raselor de taurine, în special al rasei Bălțata Românească, rasă extrem de 

importată în economie, deoarece reprezintă principala rasă de taurine a țării, atât prin 

ponderea numerică, cât și prin însușirile de producție mixtă (carne-lapte).  

Scopul principal al organizării evenimentului amintit este de a promova și apăra interesele 

fermierilor crescători de bovine din zonă, sprijinirea materială și morală a acestora în 

vederea dezvoltării economice a zonelor rurale din județul Mureș. De asemenea, Congresul 

Internațional va putea da ocazia atât fermierilor cât și cercetătorilor științifici din domeniu 

de a cunoaște experiențele pozitive ale participanților străini, participanți proveniți în 

principal din zona de formare a rasei Simmental. 

Pentru o bună organizare a evenimentului menţionat, se solicită sprijinul financiar al 

Consiliului Judeţean Mureş pentru achitarea cheltuielilor de transport animale, cazare 

participanți și pregătirea de materiale publicitare și invitații, în valoare de 15.000 lei. 

Având în vedere posibilitatea de promovare a activității de creștere a taurinelor, ţinând 

cont de implicarea responsabilă în susținerea dezvotării zonei rurale, propunem 

participarea Consiliului Judeţean la realizarea evenimentului menţionat. În acest sens, 

supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat şi Convenţia de cooperare, parte 

integrantă a acestuia.  

 

       PREŞEDINTE                                                                     DIRECTOR EXECUTIV 
       Ciprian Dobre                                                                       Alin Mărginean 
                                                          

            
         Întocmit: consilier Gabriela Vaida      
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