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HOTĂRÂREA NR. 176 

                                            din 23 noiembrie 2017 

privind modificarea 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.24707/15.11.2017 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitările înregistrate la Consiliul Judeţean Mureş, sub numerele 
19831/20.09.2017, 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 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 după cum urmează: 

1. Corespunzător punctului 47 din Anexa nr.1 și  punctului 47 din Anexa 2, perioada 
desfășurării evenimentului este 19-20 noiembrie 2017. 

2. Corespunzător punctului 39.8 din Anexa 1 și punctului 39.7 din Anexa nr.2, perioada 
desfășurării evenimentului este 05-10 decembrie 2017. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Fundației “Șopterean”, Asociației de Dezvoltare 
“Valea Târnavelor” și Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care 
răspund 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.24707/15.11.2017 

                                 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.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 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, activități care, din motive obiective, uneori au presupus  modificări 

ale datelor desfășurării acestora.  

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.77/25 mai 2017, a fost aprobat 

evenimentul cultural Festival concurs-național de interpretare a cântecului popular 

”Petre Săbădeanu” în perioada 01-02 noiembrie 2017. Ulterior, printr-o cerere 

înregistrată a fost solicitată schimbarea perioadei de desfășurare din 01-02 noiembrie 

în 19-20 noiembrie 2017. De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 

34/30 martie 2017, a fost aprobat evenimentul cultural ”Festivalul Văii Târnavelor” 

pentru perioada 15 septembrie – 15 noiembrie 2017. Ulterior printr-o cerere 

înregistrată, a fost solicitată schimbarea perioadei de desfășurare din 15 septembrie -

15 noiembrie 2017, în 05-10 decembrie 2017. Deși, în Expunerea de motive a Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr. 155 din 26 octombrie 2017, au fost evidențiate 

modificările mai sus menționate, din eroare, acestea nu a fost trecute și în anexele 1 

și 2, care fac parte din corpul hotărârii.  

Având în vedere cele mai sus prezentate, supunem spre aprobare, proiectul de 

hotărâre alăturat. 

 

     

                             PREŞEDINTE                                                                     DIRECTOR EXECUTIV 

                             Péter Ferenc                                                                           Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

                                   Întocmit:  Mihaela Iordache, consilier 
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