HOTĂRÂREA NR.68
din 30 mai 2019
privind modificarea și completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş nr. 47/17.04.2019 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. 12486/27.05.2019 a Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice, raportul Serviciului juridic,
precum şi avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere solicitarea înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu
nr.12184/23.05.2019 cu privire la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea acţiunilor de
interes public judeţean,
În temeiul prevederilor art.91 alin. (1) lit. d) și e), coroborate cu cele ale alin. (5),
precum 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. (1) Anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.47/17.04.2019 pentru
aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi
finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, se modifică și se
completează, după cum urmează:
1. La anexa 1, după punctul 69 se introduce un nou punct, punctul 70, având conținutul
cuprins în Anexa I.
2. La anexa nr.2, Capitol A. Activități realizate de Consiliul Judeţean Mureş în
parteneriat cu instituţii şi organizaţii, după punctul 69 se introduce un nou punct,
punctul 70, având conținutul cuprins în Anexa II.
3. La punctul 26 din Anexa nr.1 și punctul 26 din Anexa 2, Capitol A. Activități realizate
de Consiliul Judeţean Mureş, în parteneriat cu instituţii şi organizaţii, perioada
desfășurării evenimentului este 05-16.08.2019.
(2) Anexele I și II fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Fundației “Pro Vita Cristiana”, Asociației K'ARTE și
Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa
la îndeplinire.
p. PREŞEDINTE
Alexandru Cîmpeanu
VICEPREȘEDINTE
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Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

```````````
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Nr.12486/27.05.2019
Dosar. VI D/1

EXPUNERE DE MOTIVE
privind modificarea și completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş nr. 47/17.04.2019 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 turismului cultural.
Cultură și spiritualitate pentru tineri creștini – este un program propus de Fundația
”Pro Vita Cristiana”, și presupune implicarea a peste 150 de tineri, din care peste
130 de vârstă școlară și 20 de studenți voluntari, activi în cursul anului
școlar/universitar curent, care se implică și în activități instructiv-educative în
diferite instituții de învățământ preuniversitare și universitare din județul Mureș.
Aceștia, împreună cu cadre didactice coordonatoare, cât și preoți romano-catolici,
desfășoară mai multe acțiuni în cadrul programului mai sus menționat, dedicat
întâlnirii istorice, ocazionată de vizita Suveranului Pontif în România. Beneficiarii
proiectului sunt elevii din ciclurile preuniversitar și universitar, care doresc să se
pregătească și să participe.
Proiectul este organizat de către Fundația ”Pro Vita Cristiana”, în parteneriat cu
Parohia Romano-Catolică “Sf. Ioan Botezatorul” din Târgu Mureș și Liceul Teologic
Romano-Catolic “II. Rákóczi Ferenc” din Târgu Mureș, și se propune Consiliului
Județean Mureș realizarea în comun a unei acțiunii socio-culturale de interes public
județean, prin care se organizează un eveniment destinat evoluției sprirituale și
culturale.
Totodată, din motive ce țin de disponibilitatea locațiilor, se înaintează și solicitarea
de amânare a evenimentului ”Pădurea Rotundă” propus de Asociația K'ARTE și
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.47/17.04.2019, pentru
perioada 05-16 august 2019.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

1/1

Nr.12488 din 27 mai 2019
Dosar: VI D/1

RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea și completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş nr. 47/17.04.2019 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 turismului cultural.
Programul pentru tineri mureșeni - Cultură și spiritualitate pentru tineri creștini,
propus de Fundația ”Pro Vita Cristiana”, presupune implicarea a peste 150 de tineri,
din care peste 130 de vârstă școlară și 20 de studenți voluntari, activi în cursul anului
școlar/universitar curent, care se implică și în activități instructiv-educative în
diferite instituții de învățământ preuniversitare și universitare din județul Mureș.
Aceștia, împreună cu cadre didactice coordonatoare, cât și preoți romano-catolici,
desfășoară mai multe acțiuni în cadrul programului mai sus menționat, dedicat
întâlnirii istorice, ocazionată de vizita Suveranului Pontif în România. Beneficiarii
proiectului sunt elevii din ciclurile preuniversitar și universitar, care doresc să se
pregătească și să participe.
Proiectul este organizat de către Fundația ”Pro Vita Cristiana”, în parteneriat cu
Parohia Romano-Catolică “Sf. Ioan Botezatorul” din Târgu Mureș și Liceul Teologic
Romano-Catolic “II. Rákóczi Ferenc” din Târgu Mureș, și se propune Consiliului
Județean Mureș realizarea în comun a unei acțiunii socio-culturale de interes public
județean, prin care se organizează un eveniment destinat evoluției sprirituale și
culturale.
Activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare în timpul implementării
proiectului şi după încheierea acestuia sunt și vor fi promovate atât prin căile de
comunicare interne a Bisericii Romano-catolice, cât și prin implicarea mass-mediei
(ziare, televiziune, radio).
Totodată, din motive ce țin de disponibilitatea locațiilor, se înaintează și solicitarea
de amânare a evenimentului ”Pădurea Rotundă” propus de Asociația K'ARTE și
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.47/17.04.2019, pentru perioada
05-16 august 2019.
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Întrucât, diversitatea culturală și educarea tinerilor, sunt obiective reale asumate de
autoritatea publică județeană, dat fiind și interesul comunității locale pentru astfel
de evenimente, apreciem că un astfel de parteneriat este justificat.
Având în vedere cele mai sus prezentate, supunem spre analiză și dezbatere,
proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Întocmit: Mihaela Iordache, consilier
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Nr. 12494/ 27.05.2019
Dosar. VI/D/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor 1 și 2 la
Hotărârea Consiliului Județean nr.47/17.04.2019 pentru aprobarea participării
Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor
activități culturale și sociale de interes public județean

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
expunerea de motive nr.12486/27.05.2019 şi raportul de specialitate
nr.12488/27.05.2019 al Direcţiei Economice - Compartimentul Patrimoniu, Servicii
Publice,
În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din
23.11.2017, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea
căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente
activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens
în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea
actului administrativ sunt incidente prevederile art.91 alin.(1) lit.„d” și „e”, art.91
alin.(5), precum și cele ale art.91 alin.(6) lit.„a” din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin Hotărârea nr.47/17.04.2019 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 reiese că prin actul administrativ
supus aprobării se propune completarea activităților realizate de Consiliul Județean
Mureș în parteneriat cu alte instituții și organizații, prevăzute la punctul II din anexa
1 și punctul A din Anexa 2 la HCJ Mureș nr.47/2019, cu programul – „Cultură și
spiritualitate pentru tineri creștini”, dedicat întâlnirii istorice ocazionate de vizita
Suveranului Pontif – Papa Francisc în România.
De asemenea, din motive obiective evenimentul „Pădurea Rotundă” propus de
Asociația K’ARTE nu se poate desfășura în perioada inițial aprobată, sens în care se
impune modificarea perioadei de desfășurare a acestei activități culturale
nominalizată în proiectul de hotărâre analizat.
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Autoritate publică județeană exercită potrivit art.91 alin.(1) lit.„e” atribuții privind
cooperarea interinstituţională, sens în care, potrivit alin.(6) lit.„a” al aceluiași text
de lege consiliul județean 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.
Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea
prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.
Față de argumentele anterior expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind
modificarea și completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean
nr.47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la
organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes
public județean, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și
aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex.
Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu
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