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      HOTĂRÂREA NR. 143 
din 29 septembrie 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.17.813/22.09.2016 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitările înregistrate la Consiliul Judeţean Mureş sub 
nr.17221/14.09.2016,17287/15.09.2016,17153/14.09.2016 şi 17354/16.09.2016, 

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 
modificări şi 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.91alin.(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, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La anexa nr.1 se modifică  poziţia nr.28.5 „ Festivalul Văii Târnavei Mici 2016: Culin Art 
Fest”, alineatul „data”, care va avea următorul cuprins: „21-23 octombrie 2016”; 

2. La anexa nr.1, după punctul 37 al secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul Judeţean 
Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii” se introduc punctele 38, 39, 40 şi 41 având 
conţinutul cuprins în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

3. La anexa nr.2, după punctul 37 al Secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul Judeţean 
Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii”, se introduc punctele 38, 39, 40 şi 41 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 

             

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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              Nr. 27.813/22.09.2016 

              Dosar VI/D/1 

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 

Până la această dată, hotărârea de mai sus a suportat modificări, în sensul 

reprogramării unor evenimente, precum şi completări cu evenimente noi, prin 

Hotărârile de consiliu judeţean nr.65/21.04.2016,101/28.07.2016,118/25.08.2016 

În luna septembrie a.c. au fost depuse  solicitări de reprogramare a unor evenimente, 

precum şi  finanţare pentru organizarea unor noi evenimente social culturale. 

Astfel, prin adresa nr.212/2016,  înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub 

nr.17586/20.09.2016, Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata, solicită 

reprogramarea Festivalului Văii Târnavei Mici 2016-Culin-Art-Fest, din perioada 23-25 

septembrie 2016, în perioada 21-23 octombrie 2016, pe motivul că una dintre locaţiile 

principale ale  Festivalului, Curtea Castelului Rhédey este în curs de amenajare, 

lucrările urmând a fi finalizate până la data de 21 octombrie 2016. 09. 21. 

Pe de altă parte, următoarele asociaţii şi instituţii solicită organizarea următoarelor 

evenimente culturale sau sportive: 

1.Asociaţia Vox Novum (adresa nr.17221/14.09.2016) intenţionează să organizeze a 

doua ediţie a Festivalului de artă contemporană „ Mooving Bricks”, în perioada 12-16 

octombrie la Tîrgu Mureş. Importanţa şi descrierea evenimentului sunt prezentate în 

Anexa nr.1 la proiectul de hotărâre.(poz. 38 din Listă) 

2.Clubul Sportiv „ Dansul Viorilor” (dresa 17354/16.09.2016) îşi propune să 

organizeze la Reghin Concursul „ Cupa României la Dans Sportiv”, sub egida Federaţiei 

Române de Dans Sportiv,împreună cu desfăşurarea a consacratului concurs „ Cupa 

Mirona”. 
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Evenimentul este descris în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. Se propune alocarea 

sumei de 15.000lei. 

 3.Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România (A.L.Z.I.A.R.), îşi 

propune ca  în  parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Mureş să organizeze 

la Tîrgu Mureş Seminarul Internaţional „ Cum poate regenera patrimoniul cultural 

oraşe, regiuni, ţări, din punct de vedere economic, social şi al mediului” 

Scopul şi importanţa evenimentului sunt descrise de asemenea în Anexa nr.1 la 

prezentul proiect de hotărâre.(poz.40) 

Se propune acordarea Sălii Mici a Palatului Culturii ca loc de desfăşurare a activităţilor 

Seminarului din ziua de 21 octombrie a.c. 

4. Casa de Cultură a Studenţilor Tîrgu Mureş , propune organizarea celei de –a X-a 

ediţii a Festivalului-Concurs Naţional Studenţesc de Dans Duete „ Paşi în doi”, în 

perioada 9-10 decembrie 2016, la Palatul Culturii din Tîrgu Mureş. 

Importanţa şi impactul evenimentului sunt descrise în Anexa nr.1 la prezentul proiect 

de hotărâre.(poz.41) 

Se propune acordarea Sălii Mari a Palatului Culturii în zilele de desfăşurare a 

Festivalului, precum şi alocarea sumei de 5000lei, ca suport financiar. 

Având în vedere motivaţia prezentată mai sus, supunem dezbaterii şi aprobării, 

proiectul de hotărâre ataşat. 

 

 

 

  

   

  

p.PREŞEDINTE                                                                 DIRECTOR EXECUTIV 

Vicepreşedinte                                                                  

Alexandru Cîmpeanu                   Alin Mărginean 

                                                

            

 

    

 

 

                      

Întocmit: Monica Dohotariu, consilier 
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