HOTĂRÂREA NR. 122
din 31 august 2017
privind aprobarea participării Judeţului Mureş în calitate de membru fondator
la constituirea Asociației „Visit Mures” Egyesület

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.18.326/30.08.2017 a Cabinetului Demnitarului,
precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile:
- art.43 alin.(1), coroborate cu cele ale art.98 referitoare la procedura de urgenţă
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările
şi completările ulterioare,
- art.91 alin (1) lit. „e” coroborate cu cele ale alin.(6) lit. „a” și ”c”, precum și ale
art.92 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă participarea Judeţului Mureş în calitate de membru fondator la
constituirea Asociaţiei „Visit Mures” Egyesület.
Art.2. Se aprobă sediul Asociației „Visit Mures” Egyesület în Tîrgu Mureş, strada
Primăriei nr.2, în vederea desfăşurării activităţii acesteia.
Art.3. Se aprobă Actul constitutiv şi Statutul Asociației „Visit Mures” Egyesület,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă alocarea sumei de 1000 RON ca aport la constituirea patrimoniului
inițial al Asociației „Visit Mures” Egyesület.
Art.5. Se mandatează domnul Péter Ferenc - Preşedintele Consiliului Judeţean
Mureş, să semneze Actul constitutiv şi Statutul Asociației „Visit Mures” Egyesület şi să
reprezinte Judeţul Mureş în Adunarea Generală a Asociaţiei.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Public Județean Salvamont
SALVAESPO Mureș, Muzeului Județean Mureș, precum şi Cabinetului Demnitarului,
Direcţiei Economice şi Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică din cadrul Consiliului
Judeţean Mureş, care răspund de aducerea ei la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea participării Judeţului Mureş în calitate de membru
fondator la constituirea Asociației „Visit Mures” Egyesület
O preocupare principală a autorității publice județene este valorificarea
potențialului cultural și îndeosebi a celui turistic existent, atât pe plan local cât și
internațional.
Înzestrat cu un bogat potențial turistic, definit de marea varietate a elementelor
cadrului natural, județul Mureș se înscrie în zonele de mare atractivitate pe plan
intern și internațional.
Potențialul turistic este complementar celui natural, în această categorie a
resurselor și obiectivelor turistice fiind incluse obiective culturale – antropice,
care se leagă de cultura materială și spirituală.
În așezările din județul Mureș se află monumente istorice și de arhitectură foarte
variate stilistic, datând din diferite perioade istorice, reflectând cultura română,
maghiară și germană, culturi care purtau influențele reciprocității în această
zonă.
Acest mozaic cultural se constituie într-o atracție turistică aparte și importantă și
care dă o notă specifică zonei noastre.
Înființarea unei Asociații pentru promovarea și dezvoltarea turismului în județul
Mureș ar fi un pas extrem de important în vederea dezvoltării și valorificării
potențialului turistic al județului nostru și de integrare cât mai complexă a
acestuia în circuitul turistic autohton și internațional.
În acest sens, Consiliul Județean Mureș a întreprins primele măsuri pentru
înființarea unei asociații de turism. In luna iunie au avut loc primele contacte cu
cele mai importante municipii, orașe și comune din județ, cu un potențial turistic
ridicat.
La această ședință, reprezentanții autorităților publice locale din Târgu Mureș,
Sighișoara, Reghin, Sovata, Sângeorgiu de Pădure și Sângeorgiu de Mureș au
analizat și discutat posibilitatea colaborării în înființarea unei asemenea asociații.
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În urma discuțiilor s-a convenit asupra înființării Asociației ”Visit Mures” Egyesület
unde membrii fondatori vor fi Județul Mureș, Muzeul Județean Mureș și Serviciul
Public Județean Salvamont Salvaespo Mureș.
Asociația urmează să aibă și un aparat tehnic care va desfășura activități specifice
promovării și dezvoltării turismului județean.
Toate celelalte autorități publice locale, inclusiv cele menționate mai sus
urmează să încheie parteneriate de colaborare cu asociația cu ocazia participării
acesteia la diferite manifestări turistice: târguri, expoziții de turism, conferințe
pe teme turistice, etc și unde acestea își exprimă dorința de a fi reprezentați.
Prin parteneriatele ce se vor încheia, se va stabili și cota parte a fiecărei unități
administrativ teritoriale care dorește a fi promovată cu aceste ocazii necesară
pentru acoperirea cheltuielilor de participare, transport, materiale promoționale.
Obiectivele Asociației stabilite în vederea îndeplinirii misiunii asumate prin
realizarea scopului propus sunt următoarele:
- Crearea unui cadru de reflecție și de exprimare pentru structurile implicate în
turism
- Elaborarea propunerilor privind politicile de dezvoltare a turismului în județul
Mureș
- Sprijinirea instituțiilor publice și private în domeniul turismului
- Crearea pachetelor turistice, în colaborare cu prestatorii de servicii în domeniu
pentru promovarea diferitelor forme de turism –cultural, balnear, ecumenic,
agroturism, turismul verde
- Organizarea şi participarea la evenimente cu specific turistic ex. târguri de
turism, conferinţe şi seminarii, schimburi de experienţă,
- Realizarea de materiale promoţionale privind
obiectivele turistice din judeţul Mureş,

patrimoniul cultural şi

- Creșterea calității serviciilor turistice din județ prin formarea continuă a
personalului în domeniu, în condițiile legii,
- Realizarea unei baze de date care să permită monitorizarea activității turistice
din județ,
- Încurajarea calității, a bunelor practici prin acordarea de etichete de calitate,
- Aplicarea strategiei de dezvoltare a judeţului Mureş în domeniul turismului, în
acest scop asociația poate colabora cu entități private și publice, inclusiv prin
încheierea parteneriatelor cu acestea.
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Înființarea asociației presupune participarea Județului Mureș în calitate de
membru fondator la constituirea patrimoniului social inițial, în cuantum de 1000
RON.
Din perspectiva celor de mai sus, în considerarea prevederilor O.G. nr.26/2000, cu
modificările și completările ulterioare, ale art.91 alin (1) lit. „e” coroborate cu
cele ale alin.(6) lit. „a” și ”c” și ale art.92 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, supunem spre aprobare participarea Judeţului Mureş în calitate de
membru fondator la constituirea Asociației „Visit Mures” Egyesület, conform
Proiectului de hotărâre anexat.

PREŞEDINTE,

DIRECTOR,

Péter Ferenc

Kozma Mónika

Întocmit: Kocsis Robert
Lefter Erika, Kakasi Andras
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