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HOTĂRÂREA NR. 155 
                                             din 27 octombrie 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.19.914/20.10.2016 a Direcţiei Economice, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitarea înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub 

nr.16591/2.09.2016 a Uniunii Autorilor şi Realizatorilor de Film din România (U.A.R.F), 

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.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, cu modificări şi 

completări ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La anexa nr.1, după punctul 41 al secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul 

Judeţean Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii” se introduce punctul 42 având 

conţinutul cuprins în  Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

2. La anexa nr.2, după punctul 41 al Secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul 

Judeţean Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii”, se introduce punctul 42 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. 

 

VICEPREŞEDINTE                          Contrasemnează 

Alexandru Cîmpeanu                          SECRETAR 

                                            Paul Cosma                                                        

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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              Nr. 19.914/20.10.2016 

              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 

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 şi 

143/29.09.2016. 

Pentru perioada următoare, se propune realizarea unui nou eveniment cultural la Tîrgu 

Mureş şi anume un Festival al filmului românesc, propus de Uniunea Autorilor şi 

Realizatorilor de Film din România(U.A.R.F.), cu sediul în Bucureşti. 

 Festivalul  urmează să se  desfăşoare în perioada 24-26 noiembrie a.c la Sala de 

Spectacole a Ansamblului Artistic „ Mureşul”, care, dispune şi de dotarea tehnică 

necesară proiectării filmelor. 

Festivalul „ Zilele Filmului Românesc”, va promova timp de 3 zile opere 

cinematografice inspirate din literatura română . Astfel,  sub titlul „ Ecranizări din 

literatură” vor rula câte 2 filme pe zi, primul, având ca public ţintă persoanele 

tinere(elevi, studenţi) , iar celălalt film, proiectat seara, se va adresa celorlalte 

categorii de public. 

Contribuţia financiară a  Consiliului Judeţean Mureş se ridică la suma de 15.000lei, 

sumă care va acoperi cheltuielile de transport, cazare, masă pentru 6 invitaţi(regizori, 

actori) şi cheltuieli de promovare.(afişe, invitaţii, flyere). 

U.A.R.F. a obţinut de la Centrul Naţional al Cinematografiei(C.N.C) şi Societatea 

Autorilor Români din Audiovizual (DACIN SARA)  dreptul de proiectare gratuită pentru 

următoarele 6 filme: „Ciuleandra”-regia Sergiu Nicolaescu, „ Osânda”-regia Sergiu 

Nicolaescu”, „ Tănase Scatiu”-regia Dan Piţa, „ Kira Kiralina”-regia Dan Piţa, „Casa din 

vis”, regia Ioan Cărmăzan şi „ Moromeţii”, regia Stere Gulea. 
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Evenimentul cultural este prezentat  şi în Anexa 1 iar finanţarea propusă(15.000lei) 

este cuprinsă în anexa nr.2 la prezentul proiect de hotărâre. 

Având în vedere motivaţia prezentată mai sus şi ţinând cont de faptul că, în aplicarea 

strategiei culturale a judeţului Mureş, educarea publicului, în special a celui tânăr , 

prin prezentarea valorilor autohtone autentice reprezintă un obiectiv prioritar, se 

propune aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 

   

   

  

PREŞEDINTE                                                                 DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                 

Péter Ferenc                   Alin Mărginean 

                                                

            

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Întocmit: Monica Dohotariu, consilier 
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