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HOTĂRÂREA NR. 15 

din 25 februarie 2016 

privind aprobarea unui acord de parteneriat între Consiliul Judeţean Mureş şi 

Comuna Sîngeorgiu de Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.3457/25.02.2016 a  Direcţiei Juridice şi Administraţie 

Publică,  

Având în vedere solicitarea Comunei Sîngeorgiu de Mureş formulată prin adresa 

înregistrată sub nr. 3462/25.02.2016,  

În considerarea prevederilor art.91 alin. (1) lit. „e” coroborate cu cele ale alin. (6) 

lit. „a”, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 43 

alin. (1) din Legea nr.215/2001, 

În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

 Art.1. Se aprobă încheierea parteneriatului între Consiliul Judeţean Mureş şi Comuna 

Sîngeorgiu de Mureş în vederea implementării programului „Sat Cultural al României 

2016”, conform acordului de parteneriat cuprins în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Mureş – domnul Ciprian 

Dobre, cu semnarea  acordului de parteneriat prevăzut la art. 1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică unității administrativ-teritoriale Sîngeorgiu de 

Mureş.  

 

 

PREŞEDINTE              Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                                                SECRETAR  

                                                     Paul Cosma                                                                   
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea unui acord de parteneriat între Consiliul Judeţean Mureş 

şi Comuna Sîngeorgiu de Mureş 

 

“Satul Cultural al României” este un program lansat în ianuarie 2014 sub 

patronajul Ambasadei Franței în România şi a Delegaţiei Wallonie-Bruxelles cu 

scopul de a promova patrimoniul cultural și turistic al satului românesc.  

În cadrul acestui program, localităţile participante prezintă bogăţiile culturale şi 

turistice ale comunei, activităţile culturale organizate până în prezent, dar şi cele 

pe care le vor organiza în acest an.  

Comuna Sîngeorgiu de Mureş este singura localitate din judeţul Mureş care va 

participa la etapa finală a acestui concurs. 

Unul din criteriile de evaluare în cadrul programului îl reprezintă existenţa unor 

parteneriate cu autorităţi sau instituţii publice pentru implementarea 

programului. 

Având în vedere că printre competenţele legale ale consiliului judeţean se află şi 

susţinerea serviciului public cultural, prin instituţii pe care le tutelează, raportat 

la oportunitatea promovării culturale şi turistice implicite a judeţului Mureş, prin 

selectarea comunei Sîngerogiu de Mureş printre cele 10 sate culturale ale 

României,  

În considerarea prevederilor art.91 alin. (1) lit. „e” coroborate cu cele ale alin. 

(6) lit. „a”, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, care conferă autorităţii publice 

judeţene posibilitatea de a se asocia, inclusiv cu persoane juridice de drept public 

în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes public judeţean,  

propunem spre dezbatere şi aprobare încheierea parteneriatului între Consiliul 

Judeţean Mureş şi Comuna Sîngeorgiu de Mureş în vederea implementării 

programului „Sat Cultural al României 2016”, conform proiectului de hotărâre 

anexat.  

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 

 

Întocmit: Adriana Farkas – Şef Serviciu 

Verificat: Genica Nemeş – Director executiv 

   Nr.3475/25.02.2016 

   Dosar VI/D/4 
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