
 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/2 
 

                                                                                                                                                                                        

                                      

                             

 

 

                                   HOTĂRÂREA NR.101 

                                                  din 30 august 2018 

privind modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 

23/15.02.2018 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. 18513/29.08.2018 a Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcției Economice, raportul Serviciului Juridic, 

precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitările înregistrate la Consiliul Județean Mureș cu privire la 

organizarea, desfăşurarea şi finanţarea acţiunilor de interes public judeţean, aprobate 

prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 23/15.02.2018, 

În considerarea prevederilor art.91 alin. (1) lit. d) şi e), coroborate cu cele ale alin. (5) 

lit. a) pct.4 şi ale art. 91 alin. (6) lit. a) 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.I. Anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.23/15.02.2018 pentru 

aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează: 

1. La punctul 9 din Anexa nr.1 și  punctul 9 din Anexa nr. 2, Capitol A. Activități realizate 

de Consiliul Judeţean Mureş, în parteneriat cu instituţii şi organizaţii,  perioada 

desfășurării evenimentului este 08-09 septembrie 2018. 

2. La punctul 17 din Anexa nr.1 și  punctul 17 din Anexa nr. 2, Capitol A. Activități 

realizate de Consiliul Judeţean Mureş, în parteneriat cu instituţii şi organizaţii,  perioada 

desfășurării evenimentului este 31 august-02 septembrie 2018. 

3. La punctul 26 din Anexa nr.1 și punctul 26 din Anexa nr. 2, Capitol A. Activități 

realizate de Consiliul Judeţean Mureş, în parteneriat cu instituţii şi organizaţii, perioada 

desfășurării evenimentului este 07-09 septembrie 2018. 
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4. La punctul 19 din Anexa nr.1 și punctul 19 din Anexa nr. 2, Capitol A. Activități 

realizate de Consiliul Judeţean Mureş, în parteneriat cu instituţii şi organizaţii, perioada 

desfășurării evenimentului este 31 august-02 septembrie 2018. 

5. La punctul 20 din Anexa nr.2, Capitol C. Programul manifestărilor prilejuite de 

Centenarul Marii Uniri și al Primului Război Mondial, perioada desfășurării evenimentului 

este 26 septembrie – 26 octombrie 2018. 

6. După punctul 46 din Anexa 1, se introduc punctele 47-59, conform Anexei I. 

7. Anexa nr. 2, Capitol A. Activități realizate de Consiliul Judeţean Mureş, în parteneriat 

cu instituţii şi organizaţii, se completează cu pozițiile 47-59, iar Capitolul C. Programul 

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

completează cu pozițiile  26-39, conform Anexei II. 

Art.II. Anexele I și II fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Asociației “Coronița Solovăstru”, Asociației 

“Moralis”, Asociației Naționale Cultul Eroilor “Regina Maria”, Asociației de Dezvoltare 

Sîntioana de Mureș, Asociației ”Vox Novum”, partenerilor menționați în anexele nr. I și II 

din prezenta hotărâre și cuprinși la art. I, pct.4 și 5, respectiv 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.18513/29.08.2018 

Dosar. VII D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 23/15.02.2018 

pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 23 din 15 februarie 2018, pentru aprobarea 

participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor 

activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, au fost aprobate o serie de 

proiecte complexe, concepute de organizații care au în obiectul lor de activitate și 

dezvoltarea de proiecte culturale.      

      

În timp, unii organizatori au întâmpinat anumite dificultăți în organizare și au solicitat 

modificări de perioadă pentru evenimentele pe care le au propus, după cum urmează:  

- pentru Concursul Național de Atelaje, se propune pentru desfășurare perioada 31 august-02 

septembrie 2018; 

- pentru programul ”SZFERA – Spațiu de Arte Contemporane”, se propune pentru desfășurare 

perioada 31 august-02 septembrie 2018; 

- pentru  proiectul ”Fii satului”, se propune pentru desfășurare data de 08-09 septembrie 

2018; 

- pentru evenimentul cultural ”Maris Fest”, se propune pentru desfășurare perioada 07-09 

septembrie 2018; 

- pentru Proiectul ”Cinstire și recunoștință eroilor mureșeni”, se propune pentru desfășurare 

perioada 26 septembrie-26 octombrie 2018. 

 

De asemenea, ținând cont de propunerile externe privind continuarea susținerii unor proiecte 

culturale care au o continuitate în viața culturală a județului (nouă proiecte), alături de alte 

patru proiecte relativ noi, în sensul solicitării de colaborare, dar care reprezință în spațiul 

public completarea liniilor culturale deschise  și nevoile sociale ale zilelor noastre: Zilele 

Jocurilor – adresat copiilor prezentului care își ocupă mult timp cu jocuri logice mecanice sau 

electronice care ar putea constitui o acțiune constructivă de instruire și direcționare spre 

jocurile de societate modelatoare;  Marșul Bicicliștilor - Pedalează pentru un scop bun! – cu 

referire directă asupra accidentelor din trafic în care sunt implicați tot mai mulți bicicliști, 

pentru că celor care preferă deplasarea pe două roți au o nevoie acerbă de a li se oferi 

periodic o educație civică, etică și auto; Concertul simfonic al Orchestrei Medicilor care este 

considerat un tip de eveniment diferit care subliniază ideea de ridicare a nivelului hobby-

urilor, indicând beneficiul de a avea unul profesioniștilor din domenii diferite, solicitante, 

respectiv proiectul ”145 de Ani de Educație și Cultură” care demonstrează prin dans, 

concursuri diferite și prezentare de teze prin acte demonstrative desprinse din ipoteza nevoii 
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de  dezvoltare educațională și culturală a societății mureșene, așa cum și prin Gala Mass-

media Mureșeană se evidențiază aportul adus în aceste domenii și nu numai. 

Totodată, cele trei festivaluri - Festival concurs naţional de interpretare a cântecului 

popular „Petre Săbădeanu” care reprezintă partea de concurență și de ridicare a 

interpretării folclorului, Festivalul Magiunului prin care se încearcă ridicarea și evidențierea 

potențialului zonal și  Festivalul internațional de folclor ”Folk Friends Together” care își 

demonstreză un potențial deosebit de a transmite tradițiile locale în lume, dar și de a 

stabili relații de prietenie și colaborare cu participanți din Ungaria, Turcia, Egipt, Grecia, 

Italia, Bulgaria, Cehia, Polonia, Franța, Moldova și Ucraina, reprezintă pe rând unicitate și 

diversificare în platforma de creare a posibilităților de dezvoltare. Prezentarea dansurilor și 

a acordurilor muzicale tradiționale specifice împletesc valorile pământului într-o dezvoltare 

a comunităților care au continuitate anuală și sunt așteptate de toate categoriile sociale, 

reprezintă un mijloc de diversitate multiculturală prin care se dorește a se obține o 

solidificare a spațiului cultural comun în care procesul afirmării importanței contribuției 

comune la construcția unei societăți solide, trebuie să continue. În cadrul programului Zilele 

Teatrului Șură este prezentat un spectacol inedit  ”Ingmar Bergman” este susținut în cadrul 

stagiunii de la Teatrul Sura-Călugăreni, prin care se dorește introducerea unei idei inovative 

de concert și spectacol de teatru cu mare deschiderea către generația tânără – Atelier de 

muzică rock, atelier arheologic, concursuri tematice, în special schimburi interculturale și 

pentru alte genuri muzicale cum ar fi: jazz, muzică clasică și în special teatrul alternativ. 

 În aceeași linie, Festivalul cultural sportiv MEDIFUN reprezintă pe lângă partea de distracție 

și o serie de campanii sociale: campanie de conștientizare a tinerilor asupra riscurilor la care 

se expun atunci când își fac tatuaje în locuri neautorizate, campanie de donare de sânge, 

campanie de reciclare, de donare de cărți/sume, cu ajutorul cărora în anii precedenți s-a 

realizat o bibliotecă care acoperă în parte, trei spitale din Tîrgu-Mureș, sau chiar au fost 

ajutate cu obiecte utile, 15 familii nevoiașe din județul Mureș. De asemenea, “Pădurea 

Rotundă – Film şi Artă Contemporană” reprezintă un punct de contact cu lumea filmului 

european, cu cei care dezvoltă idei în lumea cinefilă  și este ca un laborator de artă 

contemporană, unde mai mulţi artişti sunt invitaţi să abordeze teme ale  comunităţii 

mureşene transpunându-le în proiecte artistice ce descriu acest microunivers în țară dar și în 

străinătate, construind un plus de imagine spațiului cultural mureșean. 

 Devenită deja tradiție, cea de a XIII-a ediție a evenimentului sportiv desfășurat în 

microregiunea Valea Nirajului - Câmpul Cetății, promovează o ramură a sportului mai puțin 

cunoscută în țară, dar și creearea și consolidarea relațiilor internaționale cu asociații 

sportive similare, eveniment care asigură creșterea vizibilității Văii Nirajului – Eremitu- 

Cîmpul Cetății, atât în țară cât și în străinătate, și atragerea unui număr mare de turiști 

care să susțină și alte tipuri de concursuri sportive individuale sau de echipă (participanți 

din Ungaria, Slovacia, Moldova, Lituania și România).  

Conferința internațională ”Interdisciplinaritate în inginerie” - Inter-Eng, Universitatea 

”Petru Maior” a ajuns la cea de a XII-a ediție, și se organizează în parteneriat cu Academia 

de Științe Tehnice din România. Prin acțiunile și evenimentele desfășurate în cadrul acestei 

conferințe s-a reușit captarea unui real interes la nivel internațional pentru ramura 

inginerească a științei și cercetării, unde performanțele și perseverența au reușit să aducă 
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un numar de 17 țări ale lumii care vor concura și anul acesta pentru realizarea unor 

activități de cercetare dar și pentru unirea proiectelor menite să dezvolte în domeniul 

ingineriei şi din domenii adiacente, din comunitatea academică românească şi mondială, de 

la universităţile târgumureşene Universitatea „Petru Maior”, Universitatea de Medicină şi 

Farmacie şi Universitatea „Sapientia”, din Algeria, Bulgaria, Egipt, Grecia, Ungaria, India, 

Iran, Malaezia, Maroc, Polonia, România, Federația Rusă, Spania, Thailanda, etc 

 

Totodată, sunt propuse și proiecte care aduc un plus de consistență proiectelor dedicate 

anului 2018, legate de serbarea CENTENARULUI Marii Uniri și al Primului Război Mondial, 

acordând consistență prin omagierea unor mari personalități ale județului Mureș - Simion C. 

Mîndrescu, Alexandru Papiu Ilarian, Vasile Netea, dezvelirea unui monument în onoarea 

eroilor neamului, evenimente din diferite domenii prin care se poate spune despre 

importanța perioadei 1918-2018. În același indicativ istoric se consideră  necesară susținerea 

proiectului – 1 Decembrie. Mureșul în Centenar, consideară a fi cea mai amplă și consistentă 

acțiune privind sărbătoarea națională – 1 Decembrie 2018, dat fiind conținutul propus care 

presupune o paradă a portului popular, mai multe calupuri muzicale combinate în muzică de 

cameră, muzică de operă și operetă, muzică etno, momente de proiecție tridimensională cu 

clădiri istorice/ și/sau personalități istorice/ video mapping,  pplatforma informațională pentru 

tineri, etc.  

 
Considerăm că aceste acţiuni au menirea de a promova judeţul Mureş în spaţiul social şi 

cultural al județului Mureș dar și al României, având ca obiective specifice: creşterea calităţii 

serviciilor publice în domeniul cultural şi social, popularizarea la nivel naţional şi 

internaţional a patrimoniului cultural şi arhitectural local oferind turiştilor diferite experienţe 

legate de obiceiuri locale, tradiţii şi moduri de viaţă - costume, rafinamente culinare 

tradiţionale, evenimente muzicale şi arte ale spectacolului, oferind deschiderea către 

instituţiile publice specifice și oportunități în ridicarea nivelului economic al zonei (ex. 

Festivalul Magiunului – singurul eveniment al acestei zone). 

 

Astfel, se propun spre desfășurare un număr de 27 de acțiuni culturale și sociale considerate a 

fi de interes public județean, din care 13 proiecte culturale pentru Secțiunea A – Activități 

realizate de Consiliul Județean Mureș, în parteneriat cu instituții și organizații și  14 acțiuni la 

Secțiunea C, dedicate Centenarului Marii Uniri și Primului Război Mondial, considerându-se 

anul 2018, unul de importanță istorică pentru poporul român 2018.  

 

În acest context, dată fiind diversitatea modalităţilor în care se poate asigura accesul la 

cultură, activităţile preconizate a fi organizate în parteneriat,  vor beneficia de sprijinul 

instituțiilor de cultură subordonate, dacă acest lucru se consideră a fi oportun.  

 

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

de hotărâre alăturat. 

     

PREŞEDINTE                                                                                                                                                                                                                            

Péter Ferenc 
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  Nr.18514 /29 august  2018 

  Dosar: VII D/5 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 

23/15.02.2018 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, 

desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean 

 

Consiliul Judeţean Mureş iniţiază şi implementează programe de interes public 

judeţean, programe al căror obiectiv general îl reprezintă conturarea unui segment 

strategic pentru dezvoltare socială şi pentru valorizarea patrimoniului şi a turismului 

cultural. În acest sens, au fost aprobate o serie de proiecte complexe, concepute de 

organizații care intenționează să dezvolte anumite concepte culturale, care pot să 

ridice nivelul de trai în zona noastră. În seria de proiecte propuse, s-a constatat de 

către organizatori că anumite situații  impun modificări de perioadă pentru ca acestea 

să poată fi implementate corespunzător. Activitățile care, din motive obiective, cer 

schimbări de perioadă sunt: 

              - pentru Concursul Național de Atelaje, se propune perioada 31 august-02 

septembrie 2018, cauza fiind nevoia de aliniere la noul Calendar Competițional 

Internațional, perfectat după data depunerii solicitării; 

              - pentru programul ”SZFERA – Spațiu de Arte Contemporane”, se propune 

perioada 31 august-02 septembrie 2018, din nevoia încadrării într-un calendar 

modificat de un șir de alte evenimente interconectate; 

              - pentru  proiectul ”Fii satului”, se propune pentru desfășurare perioada  08-

09 septembrie 2018, întrucât parte din artiștii solicitați sunt nevoiți să onoreze un 

festival în afara țării; 

              - pentru evenimentul cultural ”Maris Fest”, se propune perioada 07-09 

septembrie 2018, din cauze impuse de artiștii invitați din afara țării; 

              - pentru Proiectul ”Cinstire și recunoștință eroilor mureșeni”, se propune 

pentru desfășurare perioada 26 septembrie-26 octombrie 2018, din dorința de a se  

încadra în contextul  evenimentelor prilejuite de Comemorarea ”Săptămâna Eroilor” și 

ceremonialul de la Oarba de Mureș. 

 

De asemenea, ținând cont de propunerile externe privind continuarea susținerii unor 

proiecte culturale care au o continuitate în viața culturală a județului (nouă proiecte), 

alături de alte patru proiecte relativ noi, în sensul solicitării de colaborare, dar care 

reprezință în spațiul public completarea liniilor culturale deschise  și nevoile sociale 

ale zilelor noastre: Zilele Jocurilor – adresat copiilor prezentului care își ocupă mult 

timp cu jocuri logice mecanice sau electronice care ar putea constitui o acțiune 

constructivă de instruire și direcționare spre jocurile de societate modelatoare;  Marșul 

Bicicliștilor - Pedalează pentru un scop bun! – cu referire directă asupra accidentelor 

din trafic în care sunt implicați tot mai mulți bicicliști, pentru că celor care preferă  
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deplasarea pe două roți au o nevoie acerbă de a li se oferi periodic o educație civică, 

etică și auto; Concertul simfonic al Orchestrei Medicilor care este considerat un tip de 

eveniment diferit care subliniază ideea de ridicare a nivelului hobby-urilor, indicând 

beneficiul de a avea unul profesioniștilor din domenii diferite, solicitante, respectiv 

proiectul ”145 de Ani de Educație și Cultură” care demonstrează prin dans, concursuri 

diferite și prezentare de teze prin acte demonstrative desprinse din ipoteza nevoii de  

dezvoltare educațională și culturală a societății mureșene, așa cum și prin Gala Mass-

media Mureșeană se evidențiază aportul adus în aceste domenii și nu numai. 

Totodată, cele trei festivaluri - Festival concurs naţional de interpretare a cântecului 

popular „Petre Săbădeanu” care reprezintă partea de concurență și de ridicare a 

interpretării folclorului, Festivalul Magiunului prin care se încearcă ridicarea și 

evidențierea potențialului zonal și  Festivalul internațional de folclor ”Folk Friends 

Together” care își demonstreză un potențial deosebit de a transmite tradițiile locale în 

lume, dar și de a stabili relații de prietenie și colaborare cu participanți din Ungaria, 

Turcia, Egipt, Grecia, Italia, Bulgaria, Cehia, Polonia, Franța, Moldova și Ucraina, 

reprezintă pe rând unicitate și diversificare în platforma de creare a posibilităților de 

dezvoltare. Prezentarea dansurilor și a acordurilor muzicale tradiționale specifice 

împletesc valorile pământului într-o dezvoltare a comunităților care au continuitate 

anuală și sunt așteptate de toate categoriile sociale, reprezintă un mijloc de 

diversitate multiculturală prin care se dorește a se obține o solidificare a spațiului 

cultural comun în care procesul afirmării importanței contribuției comune la 

construcția unei societăți solide, trebuie să continue. În cadrul programului Zilele 

Teatrului Șură este prezentat un spectacol inedit  ”Ingmar Bergman” este susținut în 

cadrul stagiunii de la Teatrul Sura-Călugăreni, prin care se dorește introducerea unei 

idei inovative de concert și spectacol de teatru cu mare deschiderea către generația 

tânără – Atelier de muzică rock, atelier arheologic, concursuri tematice, în special 

schimburi interculturale și pentru alte genuri muzicale cum ar fi: jazz, muzică clasică 

și în special teatrul alternativ. 

 În aceeași linie, Festivalul cultural sportiv MEDIFUN reprezintă pe lângă partea de 

distracție și o serie de campanii sociale: campanie de conștientizare a tinerilor asupra 

riscurilor la care se expun atunci când își fac tatuaje în locuri neautorizate, campanie 

de donare de sânge, campanie de reciclare, de donare de cărți/sume, cu ajutorul 

cărora în anii precedenți s-a realizat o bibliotecă care acoperă în parte, trei spitale din 

Tîrgu-Mureș, sau chiar au fost ajutate cu obiecte utile, 15 familii nevoiașe din județul 

Mureș. De asemenea, “Pădurea Rotundă – Film şi Artă Contemporană” reprezintă un 

punct de contact cu lumea filmului european, cu cei care dezvoltă idei în lumea 

cinefilă  și este ca un laborator de artă contemporană, unde mai mulţi artişti sunt 

invitaţi să abordeze teme ale  comunităţii mureşene transpunându-le în proiecte 

artistice ce descriu acest microunivers în țară dar și în străinătate, construind un plus 

de imagine spațiului cultural mureșean. 

 Devenită deja tradiție, cea de a XIII-a ediție a evenimentului sportiv desfășurat în 

microregiunea Valea Nirajului - Câmpul Cetății, promovează o ramură a sportului mai 

puțin cunoscută în țară, dar și creearea și consolidarea relațiilor internaționale cu 

asociații sportive similare, eveniment care asigură creșterea vizibilității Văii Nirajului –  



 

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ```````` ```   /3 
 

3 

 

 

 

 

 

Eremitu- Cîmpul Cetății, atât în țară cât și în străinătate, și atragerea unui număr mare 

de turiști care să susțină și alte tipuri de concursuri sportive individuale sau de echipă 

(participanți din Ungaria, Slovacia, Moldova, Lituania și România).  

Conferința internațională ”Interdisciplinaritate în inginerie” - Inter-Eng, Universitatea 

”Petru Maior” a ajuns la cea de a XII-a ediție, și se organizează în parteneriat cu 

Academia de Științe Tehnice din România. Prin acțiunile și evenimentele desfășurate în 

cadrul acestei conferințe s-a reușit captarea unui real interes la nivel internațional 

pentru ramura inginerească a științei și cercetării, unde performanțele și perseverența 

au reușit să aducă un numar de 17 țări ale lumii care vor concura și anul acesta pentru 

realizarea unor activități de cercetare dar și pentru unirea proiectelor menite să 

dezvolte în domeniul ingineriei şi din domenii adiacente, din comunitatea academică 

românească şi mondială, de la universităţile târgumureşene Universitatea „Petru 

Maior”, Universitatea de Medicină şi Farmacie şi Universitatea „Sapientia”, din Algeria, 

Bulgaria, Egipt, Grecia, Ungaria, India, Iran, Malaezia, Maroc, Polonia, România, 

Federația Rusă, Spania, Thailanda, etc 

  
Astfel, ţinând cont de propunerile consemnate şi propuse a fi desfăşurate la nivelul 

judeţului Mureş, având în vedere însemnătatea istorică şi valorizarea unităţii poporului 

român, dată fiind diversitatea modalităţilor în care se poate asigura accesul la cultură, 

activităţile ce urmează a fi derulate de Consiliul Judeţean Mureş care vizează 

constituirea diversităţii tocmai având drept un public ţintă diferit (în funcţie de 

obiectivul stabilit), pe paliere distincte din punctul de vedere al vârstei, etniei și al 

zonelor județului Mureş, se consideră a fi de interes public județean. 

  

Prin fiecare din acţiuni, se urmăreşte stimularea accesului la cultură a publicului larg, 

conştientizarea rolului pe care participarea la actul cultural îl poate reprezenta în 

educaţia şi dezvoltarea personală individuală, promovarea unor servicii publice de 

calitate cu atragerea unui număr cât mai mare de turişti, și împlicit creșterea nivelului 

economic al fiecărei zone implicate, contribuind astfel la creşterea notorietăţii şi a 

prestigiului judeţului Mureş.                                                                                                

                                                                                                   DIRECTOR EXECUTIV 

               Alin Mărginean 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                  

                              Întocmit: Mihaela Iordache, consilier  
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.23/15.02.2018 pentru aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor 

activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu expunerea de motive nr. 18513/29.08.2018 şi raportul de specialitate nr. 

18514/29.08.2018 al Direcției economice – Compartimentul patrimoniu, servicii 

publice,  

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: 

Prin Hotărârea nr.23/2018 autoritatea publică județeană a aprobat participarea 

Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități 

culturale și sociale de interes public județean, hotărârea fiind modificată ulterior 

prin Hotărârea CJM nr.47/27.04.2018. 

Din expunerea de motive și raportul de specialitate care însoțesc proiectul de 

hotărâre reiese că, în anumite situații acțiunile nu se pot desfășura în perioadele 

inițial aprobate, sens în care se  impune modificarea perioadelor de desfășurare a 

activităților culturale nominalizate în proiectul de hotărâre analizat. 

Totodată, se propun în completare, o serie de proiecte menite să întregească 

paleta evenimentelor culturale care pot demonstra substanță și curaj în dezvoltarea 

unor acțiuni pentru comunitate, acțiuni care au continuitate sau altele care au 

elemente inovative și promițătoare, dând substanță și serbării Centenarului 

Primului Război Mondial și al Marii Uniri 1918-2018. 

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.18516/29.08.2018 

Dosar. VI/D/1  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
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Față de argumentele anterior expuse, raportat la prevederile art.91 alin.(1), lit. 

„d” și „e”, coroborate cu cele ale alin.(6) lit. „a” din Legea nr.215/2001 apreciem 

că proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.23/15.02.2018 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean 

Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale 

de interes public judeţean 

Din perspectiva celor mai sus arătate, în considerarea prevederilor art.91 alin.(1), 

lit. „d” și „e”, coroborate cu cele ale alin.(5) lit.”a” pct.4 și ale alin.(6) lit.„a” din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările 

şi completările ulterioare, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea 

anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.23/15.02.2018 pentru 

aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, poate fi 

supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex. 
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