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HOTĂRÂREA NR.116 
din 26 septembrie 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 de aprobare nr. 23808/18.09.2019 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. 

22678/04.09.2019, nr.23226/11.09.2019, respectiv nr.20540/13.08.2019 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) 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 „Activități realizate de Consiliul Județean 

Mureș, în parteneriat cu instituții și organizații” după punctul 81 se introduc cinci puncte 

noi, punctele 82, 83, 84, 85 și 86 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 81, se introduc cinci puncte noi, 

punctele 82, 83, 84, 85 și 86  având conținutul cuprins în Anexa II. 

3.  La punctul 18 din Anexa nr.1 și punctul 18 din Anexa 2, Capitol A. Activități realizate 

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

desfășurării evenimentului este 28-29.09.2019. 

(2) Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Asociației ”Prosperitate Rază de Soare”, Direcției 

pentru Agricultură Județeană Mureș, Asociației Culturale ”Mărul de aur”, Asociației 

Părinților de la Școala Gimnazială nr. 7 Tg. Mureș, Asociației Microregionale Târnava Mică 

– Bălăușeri – Sovata, Asociației Pedagogilor Sociali CHEIA și Direcţiei economice din cadrul 

Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                         Contrasemnează  

Péter Ferenc                                   SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                     Paul Cosma  
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Nr. 23808/18.09.2019 

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 

 

 
Prin solicitările înregistrate la Consiliul Județean Mureș cu nr. 22678/04.09.2019, 

23226/11.09.2019, respectiv nr.20540/13.08.2019 privitor la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor acţiuni de interes public judeţean, importante pentru comunitate din 

punct de vedere al dezvoltării economice, dar și din punct de vedere cultural și turistic, se 

propun următoarele: 

 

1. Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești - Bilanț și Perspectivă 

 

Direcția pentru Agricultura Județeană Mureș participă cu un număr de 80 de reprezentanți 

ai județului Mureș, fermieri, producători agricoli, reprezentanți ai Direcției pentru 

Agricultură și ai liceelor cu profil agricol, la programele și manifestările organizate pentru 

promovarea produselor agroalimentare românești, la ROMEXPO-București, în cadrul Zilei 

Naționale a Produselor Agroalimentare Românești – 9 octombrie. 

Obiectivul evenimentului îl reprezintă promovarea produselor agroalimentare românești 

locale și calitatea acestora, iar pentru expunere și vânzare vor participa, principalii 

procesatori din industria alimentară mureșeană, care vor reprezenta Județul Mureș. 

    

2. Simpozion ”Metode privind dezvoltarea în domeniul horticulturii și al 

zootehniei” 

 

Evenimentul menționat va fi organizat la Expo-Agricola-Acățari de către Asociația 

”Prosperitate Rază de Soare” care își propune să ajute sectorul horticol și pe cel zootehnic 

în dezvoltare prin aducerea la cunoștința fermierilor (peste 200 de expozanți și agricultori 

interesați) a unor noi metode adoptate la nivel european. Simpozionul ”Metode privind 

dezvoltarea în domeniul horticulturii și al zootehniei” va fi organizat în data de 13 

Octombrie 2019 în localitatea Acățari și are ca scop prezentarea practică și teoretică a 

unor metode de dezvoltare dar și a oportunităților de finanțare pentru agricultori. 
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3. Festivalul ”Mărul de Batoș” și Ziua Cultural-istorică Batoș/ Aniversare – 700 de ani 

de la înființarea localității 

Pentru că în anul 2019 se împlinesc 700 de ani de la înființarea localității,  Festivalul 

”Mărul de Batoș 2019” se transformă într-o sărbătoare complexă care include aniversarea 

localității Batoș organizată în colaborare cu Primăria Batoș în perioada 12-13 octombrie 

2019. 

Organizatorii manifestării, Asociația ”Mărul de Aur”, Primăria comunei Batoș și Grupul 

Producătorilor de Mere Dedrad – Batoș le-au pregătit vizitatorilor un program bogat, 

constând în întreceri sportive, proiecție de film, spectacol folcloric, concursuri, muzică 

ușoară și concerte live. Mai mult, în perioada 12-13 octombrie 2019 se vor desfășura în 

exclusivitate, programe dedicate aniversării a 700 de ani de la înființarea localității Batoș, 

conferințe cu teme istorice susținute de invitați în domeniu, programe speciale pentru 

vârstnici, prezentări de carte legate de monografia comunei Batoș, programe cultural-

istorice dedicate copiilor, etc.  

 

4. Concursul internațional de Dezbatere tip Karl Popper 

 

Asociația Părinților de la Școala Gimnazială nr. 7 din Târgu Mureș organizează, în 

parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 7 și cu Liceul Teologic Romano – Catolic “II. Rakoczi 

Ferenc” din Târgu Mureș, Concursul internațional de Dezbatere tip Karl Popper la Târgu 

Mureș în perioada 09-10.11.2019. Concursul se va desfășura pentru trei categorii de vârstă 

de elevi: din clasele IV-VI, VII-IX și X-XII. Tematica pentru concursul actual este pentru 

categoria de vârstă din clasele IV-VII: Circulația rutieră trebuie eliminată din centrele 

orașelor, respectiv pentru categoriile de vârstă din clasele VII-IX și X-XII: Colectarea 

selectivă de deșeuri trebuie condiționată mai riguros.  

Concursul de dezbatere tip Karl Popper favorizează atât lucrul în echipă, cât și capacitatea 

de afirmare individuală. Prin structura sa, orice dezbatere este precedată de o etapă de 

documentare, în cadrul căreia elevii trebuie să coopereze pentru a-și construi cazul pe 

care îl au de susținut. Elevii sunt stimulați să coopereze în cadrul echipei pentru a- asigura 

acestei succesul. 

Prin găzduirea ediției actuale a concursului se oferă ocazia desfășurării în județul Mureș a 

unei activități transdisciplinare axând în centrul atenției județul Mureș, intrucât în 

programul concursului se va pune accent și pe cunoașterea orașului Târgu Mureș având 

inclusă vizitarea obiectivelor turistice și culturale ale orașului. 

Evenimentul este inedit pentru județul Mureș și promovarea unui asemenea eveniment va 

avea un ecou în domeniul educațional și va crea premisele pentru deschiderea 

adolescenților mureșeni spre o nouă viziune în ce privește afirmarea individuală. 
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5. Festivalul Văii Târnavei Mici 2019: CULIN-ART FEST  

 

Asociația Microregională Târnava Mică - Bălăușeri – Sovata organizează în perioada 25 – 

27.10.2019 evenimentul CULIN-ART FEST: expoziție și degustare culinară care are ca scop  

prezentarea și promovarea artei culinare tradiționale de pe meleagurile Târnavei Mici, cât 

și dezvoltarea turismului în zonă. 

Programele propuse în cadrul acestei arii tematice vor aduce patrimoniul culinar 

tradițional de la expoziție și degustare, la valorizarea acestuia ca produs turistic.  

 

Considerăm că aceste evenimente vor aduce Județului Mureș o vizibilitate consistentă și 

posibilități de promovare a sectoarelor agricol, culinar, educațional și, nu în ultimul rând 

al turismului din Județul Mureș. 

  

Întrucât, oferirea unor oportunități în dezvoltarea acestor sectoare reprezintă în fapt 

stimularea creșterii economice, susținerea producătorilor locali pentru progres și 

acordarea unei atenții deosebite educației adolescenților într-o nouă viziune, obiective 

asumate și de autoritatea publică județeană, considerăm că susținerea unor astfel de 

parteneriate sunt în interesul comunității locale. 

 

Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre 

alăturat. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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  Nr. 23886/18.09.2019 

  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 dezvoltare socială şi 

economică a județului. În acest sens, se propun spre analiză trei proiecte, de 

importanță județeană pentru  dezvoltarea sectorului agricol prin intermediul cărora se 

poate oferii comunității mureșene un plus de valoare economică, socială, culturală și 

turistică, după cum urmează: 

 

Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești - Bilanț și Perspectivă. 

Direcția pentru Agricultura Județeană Mureș participă cu un număr de 80 de 

reprezentanți ai județului Mureș, fermieri, producători agricoli, reprezentanți ai 

Direcției pentru Agricultură și ai liceelor cu profil agricol, la programele și 

manifestările organizate pentru promovarea produselor agroalimentare românești, la 

ROMEXPO-București, în cadrul Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Românești 

– 9 octombrie. 

Obiectivul evenimentului îl reprezintă promovarea produselor agroalimentare 

românești și calitatea acestora, iar pentru expunere și vânzare vor participa pentru a 

reprezenta județul Mureș, principalii procesatori din industria alimentară mureșeană: 

procesatori de carne și preparate din carne, procesatori de lapte și preparate din 

lapte, procesatori din sectorul de morărit și panificație, procesatorii de băuturi 

spirtoase, sucuri și bere, cei de legume și fructe, respectiv producătorii de produse 

tradiționale și rețete consacrate, alături de producători de produse ecologice din zona 

montană. 

    

Simpozion ”Metode privind dezvoltarea în domeniul horticulturii și al 

zootehniei” 

Evenimentul menționat va fi organizat la Expo-Agricola-Acățari de către Asociația 

”Prosperitate Rază de Soare” care își propune să ajute sectorul horticol și pe cel 

zootehnic în dezvoltare prin aducerea la cunoștința fermierilor (peste 200 de 

expozanți și agricultori interesați) a unor noi metode adoptate la nivel european. 

Simpozionul ”Metode privind dezvoltarea în domeniul horticulturii și al zootehniei” va 

fi organizat în data de 13 Octombrie 2019 în localitatea Acățari și are ca scop 

prezentarea practică și teoretică a unor metode de dezvoltare dar și a oportunităților 

de finanțare pentru agricultori. 
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Evenimentul  vine și în întâmpinarea nevoilor fermierilor si producătorilor agricoli, a 

procesatorilor de produse agroalimentare, a tuturor celor care au ocupaţie 

profesională în sectorul agricol, prin punerea la dispoziția acestora de spații, logistică 

și a celor necesare în vederea expunerii  produselor și a facilitării promovării 

acestora, adăugându-se și partea de mentorat și posibilitățile privind accesarea de 

fonduri nerambursabile.  

Festivalul ”Mărul de Batoș” și Ziua Cultural-istorică Batoș/ Aniversare – 700 de 

ani de la înființarea localității 

Pentru că în anul 2019 se împlinesc 700 de ani de la înființarea localității,  Festivalul 

”Mărul de Batoș 2019” se transformă într-o sărbătoare complexă care include 

aniversarea localității Batoș organizată în colaborare cu Primăria Batoș, în perioada 

12-13 octombrie 2019. 

Organizatorii manifestării, Asociația ”Mărul de Aur”, Primăria comunei Batoș și Grupul 

Producătorilor de Mere Dedrad – Batoș le-au pregătit vizitatorilor un program bogat, 

constând în întreceri sportive, proiecție de film, spectacol folcloric, concursuri, 

muzică ușoară și concerte live. Mai mult, în perioada 12-13 octombrie se vor desfășura 

în exclusivitate, programe dedicate aniversării a 700 de ani de la înființarea localității 

Batoș, conferințe cu teme istorice susținute de invitați în domeniu, programe speciale 

pentru vârstnici, prezentări de carte legate de monografia comunei Batoș, programe 

cultural-istorice dedicate copiilor, etc.  

Activitățile sunt menite să atragă diferite categorii de turiști care, pe lângă 

participarea la programele menționate, pot vizita Biserica Evanghelică din localitate – 

un obiectiv turistic valoros zidit  între anii 1380 și 1450, în stil gotic, cu zidul de 

fortificație de 1.70 m construit în 1636, galeriile înălțate în 1781 și  bolta construită 

în stil rococo, dar și fostele școli evanghelice de fete și de băieți construite în 1840.  

Astăzi, localitatea este apreciată pentru terenurile din jur arabile, cu productivitate 

crescută în pomicultură – merele de Batoș, recunoscute în toată România. 

 

Concursul internațional de Dezbatere tip Karl Popper 

 

Asociația Părinților de la Școala Gimnazială nr. 7 din Târgu Mureș organizează, în 

parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 7 și cu Liceul Teologic Romano – Catolic “II. 

Rakoczi Ferenc” din Târgu Mureș, Concursul internațional de Dezbatere tip Karl 

Popper la Târgu Mureș în perioada 09-10.11.2019. Concursul se va desfășura pentru 

trei categorii de vârstă de elevi: din clasele IV-VI, VII-IX și X-XII. Tematica pentru 

concursul actual este pentru categoria de vârstă din clasele IV-VII: Circulația rutieră 

trebuie eliminată din centrele orașelor, respectiv pentru categoriile de vârstă din 

clasele VII-IX și X-XII: Colectarea selectivă de deșeuri trebuie condiționată mai 

riguros.  

Concursul de dezbatere tip Karl Popper favorizează atât lucrul în echipă, cât și 

capacitatea de afirmare individuală. Prin structura sa, orice dezbatere este precedată 

de o etapă de documentare, în cadrul căreia elevii trebuie să coopereze pentru a-și  

https://ro.wikipedia.org/wiki/1380
https://ro.wikipedia.org/wiki/1450
https://ro.wikipedia.org/wiki/1636
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construi cazul pe care îl au de susținut. Elevii sunt stimulați să coopereze în cadrul 

echipei pentru a- asigura acestei succesul. 

Prin găzduirea ediției actuale a concursului se oferă ocazia desfășurării în județul 

Mureș a unei activități transdisciplinare axând în centrul atenției județul Mureș, 

intrucât în programul concursului se va pune accent și pe cunoașterea orașului Târgu 

Mureș având inclusă vizitarea obiectivelor turistice și culturale ale orașului. 

Evenimentul este inedit pentru județul Mureș și promovarea unui asemenea 

eveniment va avea un ecou în domeniul educațional și va crea premisele pentru 

deschiderea adolescenților mureșeni spre o nouă viziune în ce privește afirmarea 

individuală. 

 

Festivalul Văii Târnavei Mici 2019: CULIN-ART FEST 

 

Asociația Microregională Târnava Mică - Bălăușeri – Sovata organizează în perioada 25 

– 27.10.2019 evenimentul CULIN-AR FEST: expoziție și degustare culinară care are ca 

scop prezentarea și promovarea artei culinare tradiționale de pe meleagurile Târnavei 

Mici, cât și dezvoltarea turismului în zonă. 

Programele propuse în cadrul acestei arii tematice vor aduce patrimoniul culinar 

tradițional de la expoziție și degustare, la valorizarea acestuia ca produs turistic.  

 

Întrucât promovarea produselor agroalimentare locale, diversificarea posibilităților 

dezvoltării sectorului agricol, precum și desfășurarea de acțiuni educționale care 

implică metode inedite de afirmare a capacității individuale a tinerilor, reprezintă un 

real progres în susținerea dezvoltării economice, culturale și turistice a comuniății 

județului  Mureș,  apreciem că astfel de parteneriate sunt justificate.  

 

 

Având în vedere cele prezentate, proiectul de hotărâre alăturat, poate fi supus 

dezbaterii și aprobării Consiliului Județean. 

                                                                                

                                                                            

 

 

                                                                               DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                              Alin Mărginean 

                                         

                                     

 

                                                                           

 

 

                                     Întocmit: consilier, Mihaela Iordache    
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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 Președintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

referatul de aprobare nr.23808/18.09.2019 şi raportul de specialitate 

nr.23886/18.09.2019 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. 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 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  alte evenimente noi.  

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 hotărăşte, în condiţiile legii, 

cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu 

Nr. 23936/18.09.2019 

Dosar. VI/D/1  
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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, opinăm 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, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi 

aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de 

specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ.  

 

 

p. ȘEF SERVICIU  

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Szoverfi Gabriella / 2 ex. 
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