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HOTĂRÂREA NR.155 

din 26 octombrie 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.21755/13.10.2017 a Direcţiei Economice, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitările înregistrate la Consiliul Judeţean Mureş sub numerele 

19831/20.09.2017, 20927/04.10.2017, 20893/04.10.2017 şi 21256/09.10.2017,  

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 modificările şi completările 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 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, punctul 11 al secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul Judeţean 

Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii” se abrogă. 

2. La Anexa nr.1, după punctul 58 al secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul 

Judeţean Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii” se introduc punctele 59 şi 60 

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

hotărâre. 

3. La Anexa nr.2, punctul 11 al secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul Judeţean 

Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii” se abrogă. 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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4. La Anexa nr.2, după punctul 58 al secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul 

Judeţean Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii” se introduc punctele 59 şi 60 

având conţinutul cuprins în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

5. La Anexa nr.1, secţiunea C „Activităţi privind programul manifestărilor prilejuite de 

Centenarul Marii Uniri şi al Primului Război Mondial”, se introduce punctul 15 având 

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

6. La Anexa nr.2, secţiunea C „Activităţi privind programul manifestărilor prilejuite de 

Centenarul Marii Uniri şi al Primului Război Mondial”, se introduce punctul 15 având 

conţinutul cuprins în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei Culturale “Comoara Transilvaniei”, 

Asociaţiei Culturale “Mureşul Superior”, Asociaţiei ”Grai Ardelean” şi Direcţiei 

Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la 

îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                          Contrasemnează 

Péter Ferenc                  SECRETAR 

                        Paul Cosma 
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                                Nr.21755/13.10.2017 

                                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 prezentul proiect se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean nr.34/2017 prin care s-a aprobat participarea Consiliului Judeţean Mureş la 

organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes 

public judeţean, după cum urmează: 

 

1. Întrucât organizatorii evenimentului ”Campionat 100 Tracks”, propus de Asociația 

”Club sportiv 100 Tracks” și cuprins la poziția 11, Secțiunea A „Activităţi realizate 

de Consiliul Judeţean Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii”, nu au 

înregistrat vreo solicitare privind modificarea perioadei de desfășurare  (11-17 

septembrie),  și nici nu s-au prezentat să încheie Convenția de cooperare aferentă, 

considerăm oportună abrogarea prevederilor pct.11 din Anexa nr.1 și 2 la hotărâre; 

 

2. În urma adresei înregistrate sub nr.19831/20.09.2017, Fundația „Șopterean” 

solicită aprobarea modificării perioadei desfășurării Festivalului „Petre 

Săbădeanu” programat în zilele de 01-02 noiembrie 2017. Invocând motive 

obiective – lipsa președintelui juriului concursului și a orchestrei angrenate, pentru 

a se putea desfășura în condiții optime, se propune perioada 19-20 noiembrie; 

 

3. Prin adresa cu nr. 21256/09.10.2017, Asociația de Dezvoltare Valea Târnavelor 

solicită permisiunea de a-și modifica data evenimentului ”Festivalul Văii 

Târnavelor” din 13-15 octombrie 2017, în 05-10  decembrie 217, ținând cont de 

propunerea comunitățiilor zonei (Gănești, Adămuș, Mica, Băgaciu, Tîrnăveni); 

 

4.  Asociația Culturală „Comoara Transilvaniei” organizează Festivalul de colinde și 

cântece populare românești ”La toată casa-i lumină!”, cel mai amplu  eveniment  

de gen pentru copii din ciclul prescolar cu participarea a peste 200 de elevi. 

Evenimentul își propune promovarea culturii și a valorilor tradiționale materiale 

si imateriale din regiune, încurajând actele de voluntariat și participarea activă a 

copiilor în viața culturală a județului, participare care va fi marcată de prezența 

lui ”Moș Nicolae” care va împarți cadouri tuturor copiilor care urcă pe scenă. 

Suma solicitată – 10.000 lei, poate fi acoperită de suma   cuprinsă la punctual 11 

din Anexa nr.2, prin renunțarea la organizarea evenimentul menționat.  
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5. Un alt eveniment cultural propus a fi înscris la Secţiunea A „Activităţi realizate de 

Consiliul Judeţean Mureş, în parteneriat cu instituţii şi organizaţii”, este unul care 

privește organizarea unui concert tematic ce serbează Marea Unire, și anume, 

Concertul de folclor ”Din Ardeal în Bucovina”, un moment muzical prin care se 

subliniază acordurile obiceiurilor comune oamenilor ”din prispa casei sau din 

verandă”. În colaborare cu Ansamblul Profesionist ”Ciprian Porumbescu” din 

Suceava și Televiziunea Română, Asociația Culturală „Mureșul Superior” supune 

atenției un spectacol - dueluri între cetere și voci care vor ajunge să strige frăția și 

dragostea de țară, de neam. Spectacolul amintit, este programat pentru data de 

03.11.2017, la Casa de Cultură ”Mihai Eminescu” din Tîrgu-Mureș, și se consideră o 

premieră muzicală în activitatea culturală a orașului, ținând cont de cele două 

zone istorice, Ardeal și Bucovina.  

 

6. De asemenea, într-un registru strict festiv, demn de a fi trecut în Programul 

manifestărilor prilejuite de Centenarul Marii Uniri și al Primului Război Mondial, 

Asociația ”Grai Ardelean” din Ungheni propune organizarea unei acțiuni pentru 

ziua de 1 Decembrie - Defilarea Portului Popular Românesc, alături de primării din 

județul Mureș, un angrenaj al portului popular animat de cântăreți consacrați ai 

județului Mureș care vor ridica interpretarea la rang de datorie strămoșească. 

Proiectul propune marcarea celor 99 de ani, într-un moment omagial premergător 

anului 2018 când peste 100.000 de oameni din toate părțile se îndreptau către 

Alba Iulia, pentru a asista la încheierea celui mai însemnat act din istoria 

României. În acel moment au fost prezente 1.228 de delegați oficiali care au și 

semnat peste Rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia, din toate cele 130 de 

cercuri electorale și din toate cele 27 de comitate românești, episcopi, oameni de 

cultură, care au proclamat, „deplina libertate națională”, „votul obștesc, direct și 

egal”, „libertatea presei” dar și reforme susținute de criterii solide pe domenii 

diferite. Au fost prezenți români de peste tot, îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, cu 

steaguri tricolore, cu table indicatoare ale comunelor ori a ţinuturilor de unde 

proveneau și multă bucurie. Peste o sută de mii de oameni s-au adunat pentru a fi 

de faţă la actul de bază al istoriei românilor. Se consideră că e o datorie față de 

cei care au făcut ca momentul 1918  să fie posibil.  

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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