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HOTĂRÂREA NR.206 

din 21 decembrie 2017 

privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Societatea 

Carpatină Ardeleană pentru proiectul ”Seminar internaţional: Pelerinaj itinerant 

Austria – Mariazell şi România – Şumuleu Ciuc” 

 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 27716/15.12.2017 a Direcţiei Economice, Raportul de 

specialitate al Direcţiei Economice, Raportul Serviciului Juridic, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitarea înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş, sub numărul 

27521/14.12.2017, 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), Iit.e), coroborate cu cele 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. Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Societatea Carpatină 

Ardeleană pentru proiectul ”Seminar internaţional - Pelerinaj itinerant Austria – 

Mariazell şi România - Şumuleu Ciuc”, potrivit Convenţiei de cooperare cuprinsă în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Domnul Péter Ferenc, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, se împuterniceşte 

cu semnarea Convenţiei de cooperare prevăzute la art.1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Societăţii Carpatine Ardeleană 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.27716/15.12.2017 

Dosar. VII D/1 

 

 

                                     EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Societatea 
Carpatină Ardeleană pentru proiectul ”Seminar internaţional - Pelerinaj itinerant 

Austria – Mariazell şi România – Şumuleu Ciuc” 
 

 

Prezentul proiect propune asocierea Consiliului Judeţean Mureş cu Societatea 

Carpatină Ardeleană – Filiala Tîrgu-Mureş pentru proiectul ”Seminar internaţional: 

Pelerinaj itinerant Austria – Mariazell şi România – Şumuleu Ciuc” în vederea 

susţinerii financiare a acţiunii care presupune mişcarea a peste 300 de persoane 

care se deplasează pe jos, pe un traseu de aproximativ 1000 km. Organizatoric, 

sunt implicate peste 30 de persoane din patru ţări – Austria, Germania, Ungaria şi 

România, iar seminarul se desfăşoară în Tîrgu-Mureş. Societatea Carpatină 

Ardeleană susţine financiar acest demers şi, solicită sprijin şi din partea Consiliului 

Judeţean Mureş, cu o sumă de 2.000 de lei.  

 

Resursele umane implicate şi coordonarea acţiunii presupune cheltuirea unor sume 

necalculate ca disponibil financiar, organizaţia implicându-se doar ca spijin, fără a 

realiza venituri. 

 

Având în vedere cele mai sus prezentate, supunem spre dezbatere şi aprobare, 

proiectul   de hotărâre alăturat. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                                                                                                                                                         

Peter Ferenc 
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                     RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Societatea Carpatină 
Ardeleană pentru proiectul ”Seminar internațional - Pelerinaj itinerant Austria – 

Mariazell și România – Șumuleu Ciuc” 
 

 

Prezentul proiect propune asocierea Consiliului Județean Mureș cu Societatea 

Carpatină Ardeleană – Filiala Tîrgu-Mureș pentru proiectul ”Seminar internațional: 

Pelerinaj itinerant Austria – Mariazell și România – Șumuleu Ciuc” în vederea susținerii 

financiare a acțiunii care presupune mișcarea a peste 300 de persoane care se 

deplasează pe jos, pe un traseu de aproximativ 1000 km. Organizatoric, sunt implicate 

peste 30 de persoane din patru țări – Austria, Germania, Ungaria și România, iar 

seminarul se desfășoară în Tîrgu-Mureș. Societatea Carpatină Ardeleană susține 

financiar acest demers și, solicită sprijin și din partea Consiliului Județean Mureș, cu o 

sumă de 2.000 de lei.  

 

Pelerinajul ”Via Mariae” fiind unul istoric, pornit încă din anii 1568 când disputele 

contopite privind stabilizarea majorității enoriașilor catolici, bineînțeles cu întreruperi 

temporale, și reluat în anul 2009, au reușit să sudeze din punct de vedere economic și 

cultural orașele Mariazell – Mariapocs – Budapesta – Satu Mare – Cluj – Sărmașu – 

Mădăraș - Remetea – Tîrgu Mureș - Chendu – Sărățeni – Praid -Șumuleul Ciuc. 

 

Resursele umane implicate și coordonarea acțiunii presupune cheltuirea unor sume 

necalculate ca disponibil financiar, organizația implicându-se doar ca spijin, fără a 

realiza venituri. 

 

 

                         

                                                                                               DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                         Alin Mărginean 

  

 

 

                        Întocmit:  Mihaela Iordache, consilier 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Consiliul 

Judeţean Mureş şi Societatea Carpatină Ardeleană pentru proiectul 

”Pelerinaj itinerant Austria – Mariazell şi România - Şumuleu Ciuc” 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu expunerea de motive nr.27716/15.12.2017 şi raportul de specialitate al 

Compartimentului patrimoniu, servicii publice şi guvernanţă corporativă,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea 

nr.172/23.11.2017, am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care 

precizăm următoarele: 

Obiectul de reglementare al actului administrativ analizat vizează aprobarea 

colaborării între Consiliul Judeţean Mureş şi Societatea Carpatină Ardeleană. 

Potrivit prevederilor art.91 alin. (1) lit. „e”, din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş exercită atribuţii privind  cooperarea 

interinstituţională, sens în care, potrivit alin.(6) lit.”a” al aceluiaşi text de lege 

consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu 

persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în 

vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public judeţean. 

Astfel, în considerarea dispoziţiilor legale mai sus invocate, apreciem că prin 

obiectul şi scopul convenţiei - anexă la proiectul de hotărâre, cooperarea supusă 

aprobării, se circumscrie competenţelor şi atribuţiilor legale ale Consiliului 

Judeţean Mureş. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Nr.27718/15.12.2017 

Dosar. VI/D/1  
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Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

aprobarea colaborării între Consiliul Judeţean Mureş şi Societatea Carpatină 

Ardeleană, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean 

Mureş. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella  

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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