HOTĂRÂREA NR.141
din 28 septembrie 2017
privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 34/2017
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.19937/21.09.2017 a Direcţiei Economice, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Având în vedere solicitările înregistrate la Consiliul Judeţean Mureş, sub numerele
15671/21.07.2017, 19244/13.09.2017, 19365/14.09.2017, 19522/15.09.2017,
Luând în considerare prevederile art.5 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.34/30.03.2017 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.I. Anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.34/30.03.2017 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, după punctul 54 al secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul Judeţean
Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii” se introduc punctele 55, 56, 57 și 58
având conţinutul cuprins în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. La Anexa nr.2, după punctul 54 al Secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul Judeţean
Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii”, se introduc punctele 55, 56, 57 și 58
având conţinutul cuprins în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
3. La Anexa nr.1, secţiunea C „Activităţi privind programul manifestărilor prilejuite de
Centenarul Marii Uniri şi al Primului Război Mondial”, se introduce punctul 14 având
conţinutul cuprins în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
4. La Anexa nr.2, secţiunea C „Activităţi privind programul manifestărilor prilejuite de
Centenarul Marii Uniri şi al Primului Război Mondial”, se introduce punctul 14 având
conţinutul cuprins în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Asociației “Simion C. Mândrescu”, Asociației “The
Tiberius Festival”, Asociaţiei “Ansamblul Kokenyes”, Ligii Studenților din Tîrgu-Mureș,
Direcției pentru Agricultură Județeană Mureș și Direcţiei Economice din cadrul Consiliului
Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr.19937/21.09.2017
Dosar. VII D/1

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor 1 şi 2
la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.34/2017 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.34/2017 s-a aprobat participarea Consiliului
Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi
sociale de interes public judeţean. Prin prezentul proiect se propune modificarea și
completarea acesteia cu patru poziții, patru evenimente care întregesc pozitiv acțiunile
de promovare și dezvoltare întreprinse de autoritatea județeană. Astfel, primul
eveniment cultural propus a fi înscris la Secţiunea A „Activităţi realizate de Consiliul
Judeţean Mureş, în parteneriat cu instituţii şi organizaţii”, poziţia 55, este unul care
privește un festival al tradițiilor zonei Târnavei Mici și se referă la susținerea unei Gale
Tradițiilor Zonale, care concentrează jocurile populare pentru copii și dansurile
pregătitoare, obiceiuri mai puțin cunoscute dar evidențiate pentru a fi cuprinse în
rândurile celor culese deja și prezentate, dansurile populare maghiare specifice zonei
dar și altor naționalități, totul organizat de Asociația Culturală “Kökényes”. Proiectul se
desfăşoară în perioada 25 noiembrie 2017 în Glodeni și Tîrnăveni şi presupune prezenţa a
peste 600 de spectatori, alături de cei 122 de membrii activi (copii și adulți).
Distingându-se între evenimente, Festivalul Internaţional de Muzică de Cameră
„Săptămâna Tiberius” oferă un moment de virtuozitate și rigoare interpretativă care
aduce un moment de disticție și seriozitate specifice celei mai de preț brățări a omului
prin recunoașterea eforturilor la nivel național și internațional. Ne vor onora cu
prezența invitaţi de marcă din linia muzicii de cameră care vor susține și masterclassuri/ cursuri de măiestrie pentru inițiați, și vor completa paleta artistică a județului
câştigându-se astfel puncte valorice de credibilitate, considerație și dezvoltare.
Festivalul va avea loc în perioada 12-19 noiembrie, la Palatul Culturii din Tîrgu-Mureș.
Liga Studenților din Tîrgu-Mureș organizează în perioada 04-08 octombrie Festivalul
MEDFUN 2017 – un festival ce implică și acțiuni cultural-artistice sau sportive care
împletite cu activitățile specifice workshop-uri pe specialități, campanii de sănătate
publică și acțiuni de promovare și conștientizare a drepturilor și intereselor studenților,
alcătuiesc un program complex, util și diferit. Devenit tradiție și apreciat de mediul
studențesc, programele desfășurate presupun o gamă largă de jocuri – bubble football,
escape room, paintball, fotbal, volei, tenis, înot, atletism, ciclism, baseball, darts,
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whist, jocuri pe calculator dar și concursuri de interpretare, desen, actorie și alte forme
de exprimare artistică. Locațiile sunt diferite – campusul universitar, Complexul de
agrement și sport „Mureșul”, Platoul Cornești, Teatrul de Vară, centrul orașului TîrguMureș și nu numai.
Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș solicită sprijin pentru organizarea unei
acțiuni pentru promovarea produselor agroalimentare. Prin Legea nr.168/12.07.2017,
ziua de 10 octombrie a fost aprobată și instituită drept ”Ziua naţională a produselor
agroalimentare româneşti”. Astfel, se dă autorităţilor publice centrale şi locale,
celorlalte instituţii ale statului, societăţii civile şi persoanelor fizice posibilitatea de a
organiza programe şi manifestări educative, de voluntariat, cu caracter social sau
ştiinţific, consacrate promovării produselor agroalimentare româneşti.
Prin legea mai sus menționată, autorităţile administraţiei centrale şi locale pot aloca
fonduri din bugetele proprii în vederea organizării şi derulării în bune condiţii a
manifestărilor prevăzute, în limita alocaţiilor bugetare aprobate.
La Secţiunea C „Activităţi privind programul manifestărilor prilejuite de Centenarul
Marii Uniri şi al Primului Război Mondial”, Anexa 2, poziţia nr.14, se propune o activitate
cultural-științifică pentru omagierea personalității celui care a fost “omul din umbra
Marii Uniri” (una dintre cele mai mari personalități mureșene care a militat și a activat
pentru cauza înfăptuirii Marii Unirii de la 1918, dar și personalitate academică, didactică
și pedagogică - cunoscut drept întemeietor al germanisticii moderne din România), și
anume desfășurarea unui simpozion dedicat omagierii personalității Prof. univ. dr.
Simion C. Mândrescu, născut în satul Rîpa de Jos, comuna Vătava, jud. Mureș.
Evenimentul este ocazionat de aniversarea celor 150 de ani de la naștere, în contextul
aniversării Centenarului Marii Uniri și al Primului Război Mondial, și va avea loc în data
de 24 noiembrie 2017, la Universitatea „ Petru Maior” din Tîrgu-Mureș.
Având în vedere cele mai sus prezentate, supunem spre dezbatere și aprobare, proiectul
de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE

DIRECTOR EXECUTIV

Péter Ferenc

Alin Mărginean

Întocmit: Mihaela Iordache, consilier
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AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor 1 și 2 la
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2017 pentru aprobarea participării
Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor
activități culturale și sociale de interes public județean
Urmare a adresei nr.20253/26.09.2017 a Direcției pentru Agricultură Județeană Mureș,
ulterior pregătirii proiectului de Hotărâre se propune modificarea şi completarea proiectului
după cum urmează:
Art.I. se completează şi va avea următorul cuprins:
„Art.I Anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.34/30.03.2017 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, după punctul 54 al secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul Judeţean Mureş
în parteneriat cu instituţii şi organizaţii” se introduc punctele 55, 56, 57 și 58 având conţinutul
cuprins în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. La Anexa nr.2, după punctul 54 al Secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul Judeţean Mureş
în parteneriat cu instituţii şi organizaţii”, se introduc punctele 55, 56, 57 și 58 având conţinutul
cuprins în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
3. La Anexa nr.1, secţiunea C „Activităţi privind programul manifestărilor prilejuite de
Centenarul Marii Uniri şi al Primului Război Mondial”, se introduce punctul 14 având conţinutul
cuprins în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
4. La Anexa nr.2, secţiunea C „Activităţi privind programul manifestărilor prilejuite de
Centenarul Marii Uniri şi al Primului Război Mondial”, se introduce punctul 14 având conţinutul
cuprins în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Anexa nr.1 la HCJ nr.__________/_____.09.2017
Activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean organizate, desfăşurate şi finanţate de
Consiliul Judeţean Mureş, în anul 2017
Completare Secţiunea A - ACTIVITĂŢI REALIZATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, ÎN
PARTENERIAT CU INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII
58. Ziua Națională a Produselor Agroalimentare
Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș solicită sprijin pentru organizarea unei acțiuni
pentru promovarea produselor agroalimentare. Prin Legea nr.168/12.07.2017, ziua de 10
octombrie a fost aprobată și instituită drept ”Ziua naţională a produselor agroalimentare
româneşti”. Astfel, se dă autorităţilor publice centrale şi locale, celorlalte instituţii ale
statului, societăţii civile şi persoanelor fizice posibilitatea de a organiza programe şi
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manifestări educative, de voluntariat, cu caracter social sau ştiinţific, consacrate promovării
produselor agroalimentare româneşti.
Prin legea mai sus menționată, autorităţile administraţiei centrale şi locale pot aloca fonduri
din bugetele proprii în vederea organizării şi derulării în bune condiţii a manifestărilor
prevăzute, în limita alocaţiilor bugetare aprobate.
Organizator: Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș
Locaţie:Tîrgu-Mureș
Data: 10 octombrie 2017
Anexa nr.2 la HCJ nr.__________/_____.08.2017
Organizator/număr
Finanţare
Perioada
solicitare
2017 - lei A. ACTIVITĂȚI REALIZATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ ÎN PARTENERIAT CU INSTITUŢII ŞI
ORGANIZAŢII
Manifestarea culturalAsociația Culturală
55 artistică „Gala Tradițiilor
25.nov.17
6.000
“Kökényes”, adresa
Zonale”
nr.19522/15.09.2017
12-19
Festivalul internaţional de
Asociația “The Festival
56 muzică de cameră
noiembrie
15.000
Tiberius”, adresa nr.
2017
„Săptămâna Tiberius”
19365/14.09.2017
Liga Studenților din Tîrgu04-08
Festivalul studențesc
57
Mureș, adresa
octombrie
15.000
MEDIFUN
nr.19244/13.09.2017
2017

Nr.
crt.

58

ACTIVITATE

Ziua Națională a Produselor
Agroalimentare

Direcția pentru Agricultură
Județeană Mureș, adresa
nr. 20253/26.09.2017

10
octombrie
2017

10.000

C. ACTIVITĂŢI PRIVIND PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR PRILEJUITE DE CENTENARUL MARII
UNIRI ŞI AL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
”Simpozion dedicat omagierii
personalității Prof. univ. dr.
Simion C. Mândrescu”,
ocazionat de aniversarea
celor 150 de ani de la
naștere, în contextul
aniversării Centenarului Marii Asociația " Simion C.
24
Uniri și al Primului Război
Mândrescu", cu adresa nr.
noiembrie
14 Mondial
15671/21.07.2017
2017
6.000

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Întocmit: consilier, Mihaela Iordache
Verificat: director executiv Alin Mărginean
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