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HOTĂRÂREA NR.114 
                                            din 27 septembrie 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. 20026/20.09.2018 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, cu modificările 

și completările ulterioare, 

În considerarea prevederilor art.91 alin. (1) lit. 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 după cum urmează: 

1. La punctul 47 din Anexa 1 și  punctul 47 din Anexa 2, Capitol A. Activități realizate 

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

desfășurării evenimentului este 04-14 octombrie 2018. 

2. La punctul 48 din Anexa 1 și  punctul 48 din Anexa 2, Capitol A. Activități realizate 

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

desfășurării evenimentului este 22-25 noiembrie 2018. 

3. La punctul 28 din Anexa 2, Capitol C. Programul manifestărilor prilejuite de 

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

este 20 octombrie 2018; 
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4. La punctul 39 din Anexa 2, Capitol C. Programul manifestărilor prilejuite de 

Centenarul Marii Uniri și al Primului Război Mondial, perioada desfășurării 

evenimentului este 29 noiembrie – 03 decembrie 2018. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Asociației K΄ARTE, Asociației Pompierilor 

Mureșeni,  Asociației ”Junii Târnavei”, Asociației Societatea Culturală ”Alexandru 

Papiu Ilarian”, 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.20026/20.09.2018 

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 

 

Consiliul Judeţean Mureş iniţiază şi implementează programe de interes public 

judeţean, iar prin 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, respectiv prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 101/30.08.2018, au fost aprobate o serie de 

proiecte concepute de organizații care au în obiectul lor de activitate și dezvoltarea 

de proiecte culturale. Astfel, unii organizatori au constatat că anumite situații ivite 

impun modificări de perioadă pentru ca acestea să poată fi implementate 

corespunzător.  În acest sens, acțiunile care, din motive obiective, solicită schimbări 

de perioadă sunt: 

 

              - Simpozionul ”Aducerea unui omagiu tuturor celor care timp de 100 de ani 

și-au pus viața în slujba cetățenilor” - Asociația ”Pompierii Mureșeni”; 

 

              - Pădurea Rotundă - Asociația K΄ARTE; 

 

- Festivalul internațional de folclor ”Folk Friends Together”- Asociația ”Junii 

Târnavei”; 

 

- Proiectul ”Contribuția lui Alexandru Papiu Ilarian la formarea statului român 

modern” – Asociația Societatea Culturală ”Alexandru Papiu Ilarian”. 

 

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

proiectul   de hotărâre alăturat. 

     

 

PREŞEDINTE                                                                                                                                                                                                                            

Péter Ferenc 



 

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ```````` ```   /1 
 

1 

 

 

 

 

  Nr.20038 din 20 septembrie 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 unei strategii 

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 au în obiectul lor de activitate și dezvoltarea de proiecte culturale. În ultima linie 

a proiectelor propuse, unii organizatori au constatat că anumite situații ivite impun 

modificări de perioadă pentru ca acestea să poată fi implementate corespunzător.  În 

acest sens, activitățile care, din motive obiective, cer schimbări de perioadă sunt: 

 Asociația ”Pompierii Mureșeni” solicită modificarea termenului desfășurării 

Simpozionului ”Aducerea unui omagiu tuturor celor care timp de 100 de ani și-

au pus viața în slujba cetățenilor”, care din motive organizatorice și a 

funcționalității acțiunilor, și propune perioada 29 noiembrie-3 decembrie; 

 Evenimentul propus de Asociația K΄ARTE – Pădurea Rotundă, a fost conceput a 

fi desfășurat în trei părți, iar partea a treia, pentru care au cerut finanțare de 

la Consiliul Județean Mureș, a presupus anumite diferențe de timp, datorate 

complexității documentării și prelucrării în concept ale elementelor culese, în 

funcție de invitații externi, motiv pentru care se solicită desfășurarea 

evenimentului mai târziu, în perioada 04-14 octombrie 2018, când se va vernisa 

expoziția rezultatelor; 

 Festivalul internațional de folclor ”Folk Friends Together” pentru care 

organizatorii au primit o propunere de asociere în vederea extinderii 

implementării, a fost amânat pentru data de 22-25 noiembrie 2018; 

 Proiectul ”Contribuția lui Alexandru Papiu Ilarian la formarea statului român 

modern” propus de Asociația Societatea Culturală ”Alexandru Papiu Ilarian”, a 

presupus o perioadă de lucru mai mare dar, ca și eveniment, simpozionul îl vor 

putea susține doar în data de 20 octombrie când, speakerii cooptați,vor expune 

public lucrările adiacente, ținând cont de noile modificări intervenite în 

programul a doi profesori universitari din Iași și Budapesta, respectiv alte 

modificări de natură organizatorică. 

 

                                                                                                  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.20026/20.09.2018 și raportul de specialitate al  

Direcției Economice,  

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: 

În considerarea prevederilor art.91 alin.(1) lit. „d” și „e”, coroborate cu cele ale 

alin.(6) lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare, 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. 

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

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

obiective în perioadele inițial aprobate, sens în care se  impune modificarea 

perioadelor de desfășurare a activităților culturale nominalizate în proiectul de 

hotărâre analizat. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.81-82, coroborat cu art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si 

completările ulterioare. 

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  

Nr.20039/20.09.2018 

Dosar. VI/D/1  
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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: Szoverfi Gabriella /2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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