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                       HOTĂRÂREA NR.118 
                        din 25 august 2016 

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 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând  Expunerea de motive nr.15787/22.08.2016 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitarea înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.14454/ 
29.07.2016, 

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 şi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.101/28.07.2016 se completează, după cum urmează: 

1. La anexa nr.1, după punctul 36 al secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul Judeţean 
Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii” se introduce punctul 37 având conţinutul 
cuprins în  Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

2. La anexa nr.2, după punctul 36 al Secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul Judeţean 
Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii”, se introduce punctul 37 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.      

                                                                            

PREŞEDINTE                                                                                   Contrasemnează  
Péter Ferenc                                                                                           SECRETAR 
                                                        Paul Cosma
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Nr. 15787 /22.08.2016 
Dosar VI/D/5 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre 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 
 
 

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. 
  
Prin adresa nr. 121/2016, Asociaţia Pentru Tîrgu Mureş a propus autorităţii publice 
judeţene participarea în calitate de partener la organizarea celei de-a IV-a ediţii a 
manifestării intitulate „Vâltoarea Mureşeană”.  

Evenimentul are ca scop promovarea culturii maghiare ca parte integrantă a diversității 
culturale din România. În cadrul evenimentului vor fi promovate tradiţiile culturale 
maghiare din Transilvania. Manifestările cuprinse în programul evenimentului sunt: 
expoziţii de artă plastică şi de fotografie, programe pentru copii şi tineret, concursuri 
sportive, târg de carte, serate literare, proiecţii de film, târgul meşteşugarilor, 
prezentări gastronomice şi de degustări de vinuri, gala Festivalului folcloric.  

Pentru o bună organizare a evenimentului menţionat, se propune sprijinul financiar al 
Consiliului Judeţean Mureş pentru achitarea cheltuielilor cu concertele şi evenimentele 
desfăşurate în cadrul festivalului, în valoare de 40.000 lei.  

Faţă de cele de mai sus, propunem modificarea Hotărârea Consiliului Judeţean 
nr.23/2016 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, 
desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean.  

 

PREŞEDINTE                                                                        DIRECTOR EXECUTIV 

Péter Ferenc                                                                              Alin Mărginean 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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