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HOTĂRÂREA NR. 149 

din 26 noiembrie 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. 23101/27.11.2015 a Cabinetului Demnitarului,  

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

Mureş nr. 45/2015 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 

organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de 

interes public judeţean,  

În temeiul prevederilor Legii nr. 136/2014 privind organizarea şi desfăşurarea 

evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie, ”, precum şi a 

celor ale art.97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

hotărăşte: 

 

Art.I. Anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 45/2015 pentru 

aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean se 

modifică și se completează după cum urmează:  

1. La anexa nr.1, pct. 8 al secţiuni A „Activităţi proprii ale Consiliului 

Judeţean Mureş”, se modifică şi va avea conţinutul cuprins în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

2. La anexa nr. 2, ultimul punct se modifică după cum urmează:  

 „FII AMBASADOR 

PENTRU 

TRICOLOR!”  

 

CJ Mureș 

Biblioteca Județeană Mureș 

Muzeul Județean Mureș 

Centrul Județean pt. Cultură 

Tradițională și Educație 

Artistică Mureș 

25 noiembrie - 1 

decembrie 2015 

88.336 lei 
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Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean 

Mureş, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

 

PREȘEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 

Contrasemnează 

Secretar 

Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea și completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr. 45/2015 pentru aprobarea participării Consiliului 

Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi 

culturale şi sociale de interes public judeţean 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Nr. 148 din data de 19 noiembrie 2015 s-a 

decis completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 45 din 23 aprilie 2015 privind 

aprobarea participării autorităţii publice judeţene la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, după cum 

urmează: 

1. La anexa nr.1, după pct.7 al secțiunii A „Activităţi proprii ale Consiliului 

Judeţean Mureş”, se introduce un punct nou, nr.8, FII AMBASADOR 

PENTRU TRICOLOR!, având conținutul cuprins în anexa care face parte 

integrantă din hotărârea amintită. 

2. La anexa 2, s-a introdus un nou punct, totalizând suma de 56.000 Ron, 

necesară derulării acțiunii  

Acțiunea FII AMBASADOR PENTRU TRICOLOR!, constă, prin altele, în distribuirea 

unui număr de 2021 de steaguri tricolore către cetățenii județului Mureș, în 

perioada 25-27 noiembrie 2015, însă, în prima zi, 25 noiembrie, cetățenii s-au 

dovedit a fi foarte implicați, aceștia ridicând nu mai puțin de 1455 de drapele, iar 

în a doua zi, stocul a fost epuizat, până la ora 12.00. 

Potrivit prevederilor art. 5 alin.(2) din Hotărârea nr.45 din 23 aprilie 2015 a 

Consiliului Judeţean Mureş privind aprobarea participării autorităţii publice 

judeţene la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi 

sociale de interes public judeţean, până la sfârşitul exerciţiului bugetar 2015, 

anexele 1 şi 2 ale acesteia pot fi completate cu alte acţiuni sau programe de 

interes public judeţean.  

În raport de aceste considerente şi având în vedere faptul că evenimentul mai sus 

prezentat, prin scopul şi obiectivele urmărite, este de interes public judeţean, 

supunem spre aprobare modificarea și completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 45 

din 23 aprilie 2015 privind aprobarea participării autorităţii publice judeţene la 

   Nr. 23.101/26.11.2015 

   Dosar VI D/1 

 

 



     2/2 

 

organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de 

interes public judeţean, conform proiectului de hotărâre anexat.  

De asemenea, având în vedere complexitatea evenimentului inițiat de Consiliul 

Județean Mureș, precum și importanța Zilei Naționale a României, propunem 

suplimentarea bugetului acțiunii cu suma de 32.336 lei (echivalentul a încă 2021 

bucăți steaguri). Finanţarea activităţilor specifice proiectului se asigură din 

bugetul Consiliului Judeţean Mureş, de la capitolul 870250.  

Din perspectiva celor de mai sus, propunem spre aprobare modificarea și 

completarea de către Consiliul Judeţean Mureş a acțiunii „FII AMBASADOR 

PENTRU TRICOLOR!”, conform proiectului de hotărâre anexat. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Ancuța Precup-Mătieș, consilier 

Verificat: Mara Togănel, Director cabinet 
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