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       HOTĂRÂREA NR. 65 

        din 21 aprilie 2016 

 

privind completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 

23/2016 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. 7.884/18.04.2016 a Cabinetului Demnitarului, 

precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

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 art.91 alin. (1) lit. „d” şi „e”, coroborate cu cele ale alin. (5) 

lit. „a” pct.4 şi ale art. 91 alin. (6) lit. „a”, 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. 23/2016 pentru 

aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean se 

completează după cum urmează:  

1. La anexa nr.1, după punctul 28.6 al secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul 

Judeţean Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii” se introduc punctele 

29,30,31,32, având conţinutul cuprins în secțiunea A din anexa 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

2. La anexa 1, după punctul 4 al Secţiunii B „Activităţi proprii ale Consiliului 

Judeţean Mureş”  se introduce un nou punct, 5, având conţinutul cuprins în secțiunea 

B din anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

3. La anexa 2, după punctul 28.6 al secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul 

Judeţean Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii” se introduc punctele 
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29,30,31,32, având conţinutul cuprins în secțiunea A din anexa 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

4. La anexa 2, după punctul 4 al secţiunii Secţiunii B „Activităţi proprii ale Consiliului 

Judeţean Mureş”  se introduce un nou punct, 5, având conţinutul cuprins în secțiunea 

B din anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Mureş, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

Contrasemnează 

SECRETAR 

Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr. 23/2016 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 

organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale 

de interes public judeţean 

 

În perioada 12-15 mai 2016, la Tîrgu Mureș va avea loc ediția a doua a Paradei 

Vehiculelor Istorice. Evenimentul își propune promovarea culturii pentru 

autovehiculele istorice, informarea generațiilor tinere în legătură cu meseriile 

specifice domeniului auto, promovarea orașului Tîrgu Mureș și a județului Mureș ca 

puncte de interes cultural și turistic.  

În perioada 29 mai-27 august 2016, Teatrul Șură din Călugăreni se va transforma 

într-un spațiu de rezidențe artistice, care va găzdui teatre din România, precum și 

din Ungaria – Teatrul Național Maghiar din Budapesta. Evenimentul central al 

manifestării este ediția a XIV-a a Zilelor Teatrului Șură.  

În perioada 18-20 iulie 2016, în comuna Râciu – locul natal al etnomuzicologului 

Vasile Conțiu – va avea loc Festivalul-concurs național de folclor pentru tineri 

interpreți Vasile Conțiu. Festivalul se află la ediția a V-a și are un caracter 

național.  

În perioada 9-10 septembrie, la Tîrgu Mureș va avea loc evenimentul DIABFORUM 

2016, organizat de Asociația Copiilor și Tinerilor Diabetici Mureș (ASCOTID) și care 

va fi adresat pacienților cu diabet zaharat și membrilor familiilor cu antecedente. 

Scopul proiectului este îmbunătățirea calității vieții, pe termen lung, a tuturor 

persoanelor care suferă de diabet, prin responsabilizare și educație medicală.  

În data de 22 mai 2016, Consiliul Județean Mureș intenționează organizarea unui 

eveniment care să marcheze inaugurarea iluminatului arhitectural al Palatului 

Administrației din Tîrgu Mureș. Evenimentul, gândit ca un spectacol de sunet și 

lumină, pus în valoare de artiștii Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș și ai Operei 

Naționale din Cluj Napoca, va fi unul dintre spectacolele-simbol ale orașului în 

anul 2016.  

 

 

 

   Nr. 7.884/18.04.2016 

   Dosar VI D/1 
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Potrivit prevederilor art. 5 alin.(2) din Hotărârea nr.23 din 25 februarie 2016 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 2016, 

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 evenimentele mai 

sus prezentate, prin scopul şi obiectivele urmărite, sunt de interes public 

judeţean, supunem spre aprobare modificarea și completarea anexelor 1 şi 2 la 

Hotărârea nr.23 din 25 februarie 2016 privind aprobarea participării autorităţii 

publice judeţene la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi 

culturale şi sociale de interes public judeţean, conform proiectului de hotărâre 

anexat.  

Din perspectiva celor de mai sus, propunem spre aprobare completarea Anexelor 1 

și 2 la Hotărârea nr.23 din 25 februarie 2016 a Consiliului Judeţean Mureş, privind 

participarea Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea 

unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, conform proiectului 

de hotărâre anexat. 

 

 

PREȘEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Zereș Sergiu Bogdan, consilier 

Verificat: Mara Togănel, Director cabinet 
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