HOTĂRÂREA NR.100
din 29 august 2019
privind 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 referatul nr. 21578/26.08.2019 al 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 nr.
20704/14.08.2019, 20974/20.08.2019, respectiv 20975/20.08.2019 cu privire la
organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor acţiuni de interes public judeţean,
În temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit.„e” , coroborate cu cele ale alin. (7), litera
”a”, precum şi ale art. 182 alin. (1) și (4) raportat la cele ale art. 135 alin. (8) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
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 completează, după cum
urmează:
1. La anexa nr. 1, la secțiunea dedicată „Activităților realizate de Consiliul Județean
Mureș, în parteneriat cu instituții și organizații” după punctul 78 se introduc trei puncte
noi, punctele 79, 80 și 81, având conținutul cuprins în Anexa I.
2. La anexa nr. 1, la secțiunea dedicată „Activităților proprii ale Consiliului Județean
Mureș” după punctul 5, se introduce un punct nou, punctul 6, având conținutul cuprins
în Anexa I.
3. La anexa nr.2, Capitol A. Activități realizate de Consiliul Judeţean Mureş, în
parteneriat cu instituţii şi organizaţii, după punctul 78, se introduc trei puncte noi,
punctele 79, 80 și 81, având conținutul cuprins în Anexa II.
4. La anexa nr.2, Capitol B. Activități proprii ale Consiliului Judeţean Mureş, după punctul
5, se introduce un punct nou, punctul 6, având conținutul cuprins în Anexa II.
(2) Anexele I și II fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Asociației Romulus Guga 2011, Asociației IT Plus
Cluster, Asociației Copiilor și Tinerilor Diabetici Mureș și Direcţiei economice din cadrul
Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr. 21578/26.08.2019
Dosar nr. VI.D/1

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind 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

Având în vedere solicitarea de colaborare a Asociației Romulus Guga 2011,
înregistrată sub numărul 20974/20.08.2019, pentru participarea unui număr de 13
elevi, cu vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani la evenimentul care se va desfășura în
perioada 25-27 septembrie 2019, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret
“Jean Constantin” Constanța, eveniment având ca organizator principal
Reprezentanța Comisiei Europene în România, care are ca scop promovarea
drepturilor lingvistice ale minorităților prin artă vizuală, considerăm că acest
eveniment va contribui la dezvoltarea socială și a diversității lingvistice și
etnoculturale, atât la nivelul județului Mureș, cât și la nivel național.
În data de 20.08.2019, Asociația IT Plus Cluster propune un parteneriat, înregistrat
sub numărul 20975/20.08.2019, pentru organizarea unui eveniment la Târgu Mureș,
în perioada 26-29 septembrie 2019, respectiv Conferința regională de IT&C și
Inovare. Organizatorul este IT Plus Cluster și se va desfășura în cadrul Universității
Sapientia din Târgu Mureș. Scopul acestui eveniment se axează pe tema principală a
INTELIGENȚEI ARTIFICIALE (IA) și posibilitățile ei practice: cum poate fi utilizată de
întreaga societate, respectiv persoane fizice, familii, întreprinderi, agricultori,
precum și în domeniul educației, al instituțiilor publice etc. Parteneriatul va
însemna un beneficiu privind promovarea și implementarea inteligenței artificiale în
sectoarele de activitate ale județului Mureș.
Parteneriatul propus de către Asociația Copiilor și Tinerilor Diabetici Mureș,
înregistrată sub numărul 20704/14.08.2019, se referă la organizarea evenimentului
ASCOTID Trail Race, ediția a V-a, în data de 29 septembrie 2019, la Platoul Cornești
din Târgu Mureș. Este de mare interes județean promovarea acțiunilor privind rolul
mișcării în controlul eficient al diabetului.
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Consiliul Județean Mureș propune organizarea unui târg al meșteșugarilor locali din
județul Mureș în perioada 18-20 octombrie 2019 la Târgu Mureș. Necesitatea
organizării acestui târg s-a născut dintr-o serie de întâlniri și consultări cu
Asociațiile LEADER și GAL-urile din județul Mureș, care au sesizat de repetate ori
necesitatea creării unei platforme comerciale pentru producătorii locali. În
momentul de față aceștia își oferă produsele, cel mai frecvent, în cadrul unor
târguri organizate la nivelul comunelor de care aparțin, fără a avea posibilitatea de
a participa la evenimente mai ample în urma cărora ar putea rezulta creșterea
volumului și valorii comerciale a produselor.
Astfel, considerăm că aceste evenimente vor aduce județului Mureș o vizibilitate
consistentă și posibilitatea evidențierii patrimoniului cultural material și imaterial,
având în vedere oportunitățile de promovare ale acestor evenimente.
Întrucât diversitatea culturală, științifică, educarea tinerilor în spiritul practicării
sportului și oportunitățile pe care le pot deschide acest tip de evenimente, se
consideră a fi în interesul comunității locale, obiective reale asumate de
autoritatea județeană, apreciem că astfel de parteneriate sunt justificate.
Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare, proiectul de
hotărâre alăturat, modificat conform celor de mai sus.

PREŞEDINTE

Péter Ferenc
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Nr. 21676/27.08.2019
Dosar: VI D/1

RAPORT DE SPECIALITATE
privind 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. În acest
sens, se propun spre analiză trei proiecte, de importanță județeană, prin intermediul
cărora se poate oferii comunității mureșene un plus de valoare socială, culturalștiințifică și sportivă.
În data de 20.08.2019, Asociația Romulus Guga 2011 propune un parteneriat,
înregistrat la CJM sub nr. 20974/2019, pentru participarea unui număr de 13 elevi, cu
vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani la evenimentul care se va desfășura în perioada 2527 septembrie 2019, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret “Jean
Constantin” Constanța, eveniment având ca organizator principal Reprezentanța
Comisiei Europene în România.
La începutul anului 2019 a fost organizată o competiție de către Departamentul
pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului României,
în cadrul căreia au fost selectate lucrările celor 13 elevi pentru a participa la
Evenimentul LinguaFest 2019, ediția a VIII-a. Evenimentul are ca scop promovarea
drepturilor lingvistice ale minorităților naționale prin artă vizuală, a diversității
lingvistice și etnoculturale, cultivarea valorilor comune, a toleranței și a dialogului
intercultural, inclusiv prin intermediul organizării de evenimente, a diferitelor
instrumente de comunicare (site-uri internet, mijloace de comunicare sociale,
publicații etc.) și prin interacțiunea cu părțile interesate, multiplicatori și presă la
nivel local și regional.
În data de 20.08.2019, sub nr. de înregistrare CJM 20975/2019, Asociația IT Plus
Cluster propune parteneriatul pentru organizarea unui eveniment la Târgu Mureș, în
perioada 26-29 septembrie 2019, respectiv Conferința regională de IT&C și Inovare.
Evenimentul se va desfășura în cadrul Universității Sapientia din Târgu Mureș, va reuni
peste 100 de speakeri interni și internaționali din diferite domenii: IT, economie,
educațional, din instituții publice și ministere, sunt așteptați peste 500 de
participanți și peste 5.000 de persoane care vor urmări evenimentul online.
Conferința se axează pe tema principală a INTELIGENȚEI ARTIFICIALE (IA) și
posibilitățile ei practice: cum poate fi utilizată de întreaga societate, respectiv
persoane fizice, familii, întreprinderi, agricultori, precum și în domeniul educației, al
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instituțiilor publice etc. În viziunea Conferinței, regiunea Centru va deveni până în
anul 2025 o regiune unde serviciile și produsele cu valoare adăugată vor domina
producția internă care va influiența substanțial creșterea nivelului de trai al societății
transilvănene, astfel digitalizarea, sectorul IT, instrumentele și soluțiile lor vor fi
indispensabile la toate nivelurile și în toate domeniile. De aceea se acordă atenție
sporită și start-upurilor românești cu proiecte câștigătoare în cadrul programelor
StartUp Nation, StartUp Plus și Diaspora StartUp. Antreprenorii vor avea posibilitatea
de a prezenta și a promova ideile lor în fața unor investitori instituționali
internaționali în cadrul conferinței, facilitând astfel atragerea unor noi surse de
finanțare sau mentorat pentru companiile lor, crescând astfel șansele de reușită a
ideii de business pe termen mediu și lung.
Asociația Copiilor și Tinerilor Diabetici Mureș, în data de 14.08.2019, înregistrat la
CJM sub nr. 20704/2019, propune un parteneriat pentru organizare evenimentului
ASCOTID Trail Race, în data de 29 septembrie 2019, la Platoul Cornești din Târgu
Mureș. Scopul acestui proiect este realizarea unei campanii de informare și
conștientizare a populației despre nevoia practicării sportului, știind că mișcarea
joacă un rol deosebit de important în controlul eficient al diabetului, ajută la
prevenirea complicațiilor pe termen lung și la disciplinarea pacientului cu diabet
zaharat, dezvoltarea fizică armonioasă, ajută la eliminarea stigmatizării copiilor cu
diabet zaharat și oferă o stare de bine.
Întrucât, promovarea drepturilor lingvistice ale minorităților naționale prin artă
vizuală, diversificarea posibilităților de inovare și specializare în lumea inteligenței
artificiale, precum și promovarea unei campanii destinate copiilor și tinerilor cu
diabet zaharat, reprezintă un real progres în susținerea dezvoltării sociale, culturale,
științifice și sportive a societății județului Mureș, apreciem că astfel de parteneriate
sunt justificate. Astfel, propunem organizarea Conferinței regională de IT&C și
Inovare, precum și participarea la Evenimentul LinguaFest 2019, ediția a VIII-a și la
Evenimentul ASCOTID Trail Race, ediția a V-a.
Consiliul Județean Mureș propune organizarea unui târg al meșteșugarilor locali din
județul Mureș în perioada 18-20 octombrie 2019 la Târgu Mureș. Necesitatea
organizării acestui târg s-a născut dintr-o serie de întâlniri și consultări cu Asociațiile
LEADER și GAL-urile din județul Mureș, care au sesizat de repetate ori necesitatea
creării unei platforme comerciale pentru producătorii locali. În momentul de față
aceștia își oferă produsele, cel mai frecvent, în cadrul unor târguri organizate la
nivelul comunelor de care aparțin, fără a avea posibilitatea de a participa la
evenimente mai ample în urma cărora ar putea rezulta creșterea volumului și valorii
comerciale a produselor.
În cadrul târgului toate Asociațiile GAL care activează în județul Mureș vor avea
posibilitatea să propună un număr de producători din zona lor, după criterii bine
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definite, propuse tot de acestea în funcție de oportunitățile și necesitățile existente
în zonele lor de operare.
Meșteșugarii și comercianții din județul Mureș vor participa la târg gratuit, pentru a
le oferii posibilitatea de a accesa o piață mai largă de desfacere. Pe de o parte vor
participa acei producători mureșeni care oferă produse alimentare, dar și cei care
realizează produse artizanale sau decorative. De asemenea, se vor organiza și o serie
de evenimente menite să atragă atenția publicului: evenimente gastronomice,
program pentru copii, prezentarea produselor locale, sănătoase etc.
Publicul va avea acces liber.
Obiectivul urmărit este ca acest târg să devină cel mai important eveniment dedicat
produselor alimentare și meșteșugărești din județ, astfel încât să se ofere posibilitatea
producătorilor locali să-și crească volumul vânzărilor, iar evenimentul să fie o
adevărată platformă prin care meșteșugarii și comercianți mureșeni să fie cunoscuți
atât de cetățenii județului Mureș cât și de turiștii care vizitează județul. Astfel,
intenția este ca acest târg să fie organizat de două ori pe an, primăvara și toamna.
Având în vedere cele prezentate, proiectul de hotărâre alăturat, poate fi supus
dezbaterii și aprobării Consiliului Județean.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Întocmit: Mirela Ruța, consilier
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Nr. 21748 / 27.08.2019
Dosar nr. VI/D/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind 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 Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
referatul de aprobare nr. 21578/26.08.2019 şi raportul de specialitate al
Compartimentului patrimoniu, servicii publice nr. 21676/27.08.2019,
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. 173 alin.(1) lit. „e”, coroborate cu
cele ale alin.(7) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ.
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 referatul de aprobare 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 programele:
-

LinguaFest 2019, edișia a VIII-a, organizat la Constanța de către Asociația
Romulus Guga 2011;

-

Conferința regională de IT&C și Inovare, organizat la Târgu Mureș de către
Asociația IT Plus Cluster;

-

ASCOTID Trail Race, ediția a V-a, organizat la Târgu Mureș de căre Asociția
Copiilor și Tinerilor Diabetici Mureș.

Totodată se propune completarea activităților proprii ale Consiliului Județean Mureș la
punctul III din anexa 1 și punctul B din Anexa 2 la HCJ Mureș nr.47/2019, cu programul
Târg al meșteșugarilor locali din județul Mureș.
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În considerarea prevederilor art.173 alin.(1) lit. „e” din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, autoritatea publică județeană
exercită atribuții privind cooperarea interinstituţională pe plan intern și extern, sens în
care, potrivit alin.(7) 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 si completările ulterioare.
Din perspectiva celor de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2019, poate fi supus dezbaterii şi
aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de
specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din Ordonanța de urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

Întocmit: Buta Ramona Alina / 2 ex.
Verificat: p. Șef serviciu: Adriana Farkas
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