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HOTĂRÂREA NR.101 

din 28 iulie 2016 

 

privind modificarea şi 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 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 14.159/26.07.2016 a Direcţiei Economice, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitările înregistrate la Consiliul Judeţean Mureş sub 

nr.11347/10.06.2016,13405/14.07.2016,13528/15.07.2016,13733/19.07.2016,13785/

19.07.2016, 13851/20.07.2016,13972/21.07.2016, 14273/27.07.2016, 

Luând în considerare prevederile art.5 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş nr.23/25.02.2016 pentru aprobarea  participării Consiliului Judeţean Mureş la 
organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes 
public judeţean, cu completări ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91 alin. (1) Iit. 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 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.23/25.02.2016 
pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea 
şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, 
completate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.65/21.04.2016 se modifică 
şi se completează, după cum urmează: 

1. La anexa nr.1 se modifică următoarele poziţii: 

- poziţia nr.11” Memorialul Ramona Fabian-Festival concurs interjudeţean de muzică 
populară, SACFIUŢ”, alineatul „data”, va avea următorul cuprins: „luna octombrie”; 

- poziţia nr.13 „Dezvelirea şi sfinţirea statuii Cardinalului Alexandru Todea” 
alineatul „data”, va avea următorul cuprins: „luna decembrie”; 

- poziţia nr.16 „Transilvania International Film Festival(TIFF) Mureş” alineatul„ 
data”, va avea următorul cuprins: „23-25 septembrie”; 

- poziţia nr.26 ”Cultura et Historia Nostra”, alineatul „data”, va avea următorul 
cuprins: „luna octombrie”; 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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2. La anexa nr.1, după punctul 32 al secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul 
Judeţean Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii” se introduc punctele 33, 
34,35 şi 36 având conţinutul cuprins în  Anexa nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

3. La anexa nr.2, după punctul 32 al Secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul 
Judeţean Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii”, se introduc punctele 33, 
34, 35 şi 36 având conţinutul cuprins în Anexa nr.2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean 
Mureş, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREȘEDINTE             Contrasemnează 

Péter Ferenc              SECRETAR 

              Paul Cosma 
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              Nr. 14159/26.07.2016 

              Dosar VI/D/5 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea şi 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 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.23/2016 s-a aprobat participarea 

Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor 

activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, activităţile fiind 

grupate pe două secţiuni: 

- Secţiunea A: Activităţi realizate de Consiliul Judeţean Mureş, în parteneriat 

cu instituţii şi organizaţii 

- Secţiunea B: Activităţi proprii ale Consiliului Judeţean Mureş 

Activităţile de la Secţiunea A s-au desfăşurat până la această dată conform 

graficului de planificare, exceptând unele activităţi, pentru care, din motive 

obiective, asociaţiile organizatoare au solicitat amânarea, respectiv 

reprogramarea evenimentelor, după cum urmează: 

a) Memorialul Ramona Fabian- Festival concurs interjudeţean de muzică 

populară „ Sacfiuţ”,(poz.11 din Anexa 1 la HCJ nr.23/2016) reprogramare în 

luna octombrie 2016, faţă de perioada iniţială 24-26 iunie 2016(Organizator 

principal:Asociaţia Culturală „ Floare Rară”, solicitare cu adresa 

nr.11347/10.06.2016) 

b) Dezvelirea şi sfinţirea statuii Cardinalului Alexandru Todea”,(poz.13 din 

Anexa 1  la HCJ nr.23/2016), reprogramare în luna decembrie 2016, faţă de 

data de 29 iunie a.c aprobată iniţial(Organizator principal: Protopopiatul 

Roman Unit, Greco-Catolic Reghin, solicitare cu adresa nr.13851/20.07.2016) 

c) „Transilvania International Film Festival(TIFF) Mureş”(poz.16 din Anexa 1 la 

HCJ nr.23/2016), reprogramare în perioada 23-25 septembrie 2016, faţă de 

perioada 12-14 august2016, aprobată iniţial(Organizator principal: Asociaţia 

pentru Film şi Cultură Urbană AFCU, solicitare cu adresa 

nr.13785/19.07.2016) 
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d) Concursul „Cultura et Historia Nostra”(poz.26 din Anexa 1 la HCJ 

nr.23/2016), reprogramare în luna octombrie 2016, faţă de perioada 

semestrul II, anul şcolar 2015-2016(martie-mai) aprobată iniţial(Organizator 

principal: Asociaţia Erdely Rakoczi Szovetsegek Szervezete, solicitare cu 

adresa nr.13528/15.07.2016) 

În afara solicitărilor de modificare, respectiv de reprogramare a unor evenimente 

culturale din Lista aprobată iniţial, s-au înregistrat solicitări noi de parteneriat, 

pentru organizarea următoarelor manifestări : 

a) ProEtnica –Festival Intercultural Sighişoara, ediţia a XIV-a, eveniment cultural 

de mare anvergură, ce urmează a se desfăşura în perioada 18-21 august a.c., 

în cetatea medievală a Sighişoarei. 

Festivalul îşi propune să ofere celor 20 de minorităţi naţionale o adevărată  

„Agora” pentru exprimarea, păstrarea şi dezvoltarea identităţilor etnoculturale 

din România. 

Organizatorul principal este Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret(ibz), 

Festivalul fiind sprijinit financiar  şi de Guvernul României prin Departamentul 

pentru Relaţii Interetnice(DRI), Ministerul Culturii, de asemenea, de către 

Municipiul Sighişoara. 

       Din partea Consiliului Judeţean Mureş se solicită sprijin financiar în valoare de 

50.000lei pentru servicii de cazare participanţi.(solicitare cu adresa 

nr.13405/14.07.2016) 

 Participarea Consiliului Judeţean este justificată de notorietatea Festivalului, 

cea mai importantă manifestare de gen, cu ecou remarcabil în canalele mass-

media , pe plan naţional şi chiar internaţional, promovându-se astfel imaginea 

judeţului Mureş. 

b) Festival Concurs Naţional de Interpretare a Cântecului Popular „Petre    

Săbădeanu”, ediţia I, noiembrie 2016 

    Asociaţia Culturală „ Mureşul Superior” solicită parteneriatul Consiliului Judeţean 

Mureş (adresa nr.13733/19.07.2016), pentru iniţierea Festivalului Concurs de 

interpretare a cântecului popular, ce are ca scop conservarea, valorificarea şi 

promovarea patrimoniului cultural imaterial , prin recuperarea folclorului 

autentic, educarea tinerilor spre păstrarea în memoria colectivă a cântecului 

popular interpretat de artişti de excepţie, aşa cum a fost Petre Săbădeanu. 

    Deschizător de drumuri în ceea ce priveşte promovarea cântecului popular din   

zona Mureşului, Petre Săbădeanu s-a impus în lumea artistică ca o personalitate 

aparte, reprezentând cu cinste locul natal- localitatea Sîntana de Mureş şi 

implicit judeţul Mureş. 
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Organizatorul principal apreciază că Festivalul Concurs oferă tinerilor interpreţi 

de muzică populară şansa de exprimare artistică în datele unui eveniment 

singular, organizat în această zonă a ţării, cu promovarea repertoriului muzical 

specific zonei. 

Suma solicitată din bugetul judeţului  este de 15 000 lei. 

c) Acţiunea Civică „ Cunoaşte-ţi ţara” 

În cadrul celui mai amplu Program naţional de cunoaştere a realităţilor din ţara 

noastră, peste 100 000 de cetăţeni ai Republicii Moldova vizitează România în 

perioada iunie-septembrie a.c. 

Prin Platforma Civică „ACŢIUNEA 2012”, Municipiul Tîrgu Mureş este vizitat la 

rândul său în cadrul acestui Program, de către 1000 tineri basarabeni, în grupuri 

de câte 50-100 persoane. 

Entitatea organizatoare solicită sprijinul Consiliului Judeţean pentru acoperirea 

cheltuielilor de cazare pentru participanţi, în sumă de 4800 lei. 

Având în vedere interesul Consiliului Judeţean Mureş de promovare a imaginii 

judeţului, susţinerea financiară va putea fi realizată în cadrul unui parteneriat 

dintre autoritatea publică judeţeană şi Platforma Civică „ ACŢIUNEA 2012”. 

Cele trei evenimente culturale prezentate mai sus, completează Anexele 1 şi 2 

la HCJ nr.23/2016 , completată prin HCJ nr.65/2016, cu poziţiile 33, 34 şi 35. 

Faţă de argumentele prezentate mai sus, supunem dezbaterii şi aprobării    

proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                  DIRECTOR EXECUTIV  

Péter Ferenc                                                                         Alin Mărginean 

 

    

 

 

 

  

                      

Întocmit: Monica Dohotariu, consilier 
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