HOTĂRÂREA NR.36
din 10 martie 2020
privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.
22/20.02.2020 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. 6213/06.03.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice nr. 6249/06.03.2020, raportul
Serviciului juridic nr. 6269/06.03.2020, precum şi avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere solicitările înregistrate la Consiliul Județean Mureș cu nr.
5295/27.02.2020 și 5647/02.03.2020,
În considerarea 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. Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 22/20.02.2020
pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi
finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, se modifică
după cum urmează:
(1)
La secțiunea „Activități realizate de Consiliul Județean Mureș, în parteneriat cu
instituții și organizații”, punctul 20 se modifică și va avea conținutul cuprins în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)
La secțiunea „Activități realizate de Consiliul Județean Mureș, în parteneriat cu
instituții și organizații”, la punctul 76 din Anexa nr. 1 și la punctul 76 din Anexa nr. 2 se
modifică perioada de desfășurare a evenimentului, respectiv aprilie – iunie 2020.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice din cadrul Consiliului
Judeţean Mureş și Asociației de dans “Bekecs”, care răspund de aducerea sa la
îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

```````````
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Nr. 6213/06.03.2020
Dosar. IX B/1

REFERAT DE APROBARE
pentru proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Mureş nr. 22/20.02.2020 pentru aprobarea participării
Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi
culturale şi sociale de interes public judeţean

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 22/20.02.2020 pentru aprobarea
participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea
unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean s-a aprobat
organizarea în perioada 10 – 12 aprilie 2020, de către Consiliul Județean Mureș în
parteneriat cu Club Sportiv Mureș Rally Team a evenimentului sportiv ”Transilvania
Motor Show”.
Ulterior aprobării desfășurării acestei activități, Club Sportiv Mureș Rally Team a
solicitat punerea la dispoziție cu titlu gratuit, a Complexului Transilvania Motor
Ring.
În vederea evitării unor posibile situații nefavorabile pentru organizare, Asociația
de dans ”Bekecs” solicită modificarea perioadei de desfășurare a proiectului
propus - Spectacol de folclor și teatru coregrafic ”Relicve” care, deși stabilit a se
desfășura în ultima parte a anului, se dorește a fi reprogramat. Astfel, Asociația de
dans ”Bekecs” având deja creionat evenimentul propus prin proiectul înaintat,
pentru evitarea unor posibile situații nefavorabile, vine cu rugămintea de a se
aproba modificarea perioadei de desfășurare.
Având în vedere cele mai sus prezentate, supunem spre dezbatere și aprobare,
proiectul de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr. 6249/06.03.2020
Dosar: IX B/1

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Mureş nr. 22/20.02.2020 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, evidențiind moştenirea culturală a locurilor.
Impactul acestor programe şi aprecierea de care s-au bucurat în rândul opiniei publice,
ţinând cont de nivelul de accesibilitate dovedit prin ediţiile precedente, determină
propunerea de a continua activităţile devenite tradiţie, dar şi alte activităţi ofertante
propuse, care diversifică paleta acţiunilor de interes public judeţean în domeniul
cultural şi social, care vor fi desfăşurate și pe durata anului 2020.
Prin cererea înregistrată sub nr. 5295/27.02.2020, în cadrul parteneriatului la
Evenimentul sportiv ”Transilvania Motor Show” organizat în perioada 10 – 12 aprilie
2020, de către Club Sportiv Mureș Rally Team, se solicită Consiliului Județean Mureș
aprobarea pentru utilizarea în regim gratuit a Complexului Transilvania Motor Ring.
Cu acest eveniment Asociatia Mures Rally Team dorește să promoveze Complexul
Transilvania Motor Ring si motorsportul muresean, dar si siguranța pe circuit
(practicarea motorsportului in conditii de siguranta pe un circuit de viteza).
Ținând cont de statistica accidentelor rutiere si cauzele lor prin acest eveniment se
dorește atragerea tinerilor teribilisti de pe sosele pe circuit intr-un cadru organizat cu
masurile de securitate necesare.
Se înaintează spre analiză solicitarea Asociației de dans ”Bekecs” pentru modificarea
perioadei de desfășurare a proiectului propus - Spectacol de folclor și teatru coregrafic
”Relicve” care, deși stabilit a se desfășura în ultima parte a anului, a fost reprogramat
pentru că echipa de specialiști la care s-a apelat – regizor, coregraf, dramaturg,
compozitor, a fost implicată într-un eveniment de anvergură, cu implicarea mai multor
țări, ulterior, în aceeași perioadă. Astfel, Asociația de dans ”Bekecs” având deja
creionat evenimentul propus prin proiectul înaintat, pentru evitarea unor posibile
situații nefavorabile, vine cu rugămintea de a se aproba modificarea perioadei de
desfășurare.
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În acest context propunem spre aprobare modificarea punctelor nr. 20 și 76 din anexele
nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 22/20.02.2020 privind participarea
Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi
culturale şi sociale de interes public judeţean, celelalte prevederi ale Hotărârii rămân
neschimbate.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Întocmit: Mirela Ruța, consilier
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Nr. 6269/06.03.2020
Dosar. IX/B/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea
Consiliului Județean nr.22/20.02.2020 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.6213/06.03.2020 şi în considerarea celor reținute în raportul
de specialitate nr.6246/06.03.2020 al Direcţiei Economice - Compartimentul
Patrimoniu, Servicii Publice,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din
26.09.2019, 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:
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.22/20.02.2020 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 modificarea punctului nr.20 din anexa nr.1
la HCJ Mureș nr.22.02.2020, în sensul că pentru organizarea și desfășurarea
evenimentului sportiv „Transilvania Motor Show” în perioada 10-12 aprilie 2020, se
va pune la dispoziția Clubului Sportiv Mureș Rally Team, cu titlu gratuit, Complexul
Transilvania Motor Ring.
De asemenea, din motive obiective, Asociația de dans „Bekecs” solicită
reprogramarea Spectacolului de folclor și teatru coregrafic „Relicve”, din trimestrul
IV, în trimestrul II, mai exact în perioada aprilie-iunie 2020, sens în care se impune
modificarea perioadei de desfășurare a acestei activități culturale. Astfel, la punctul
76 din Anexa nr.1 și la punctul 76 din Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean
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Mureș nr.22/20.02.2020, se modifică perioada de desfășurare a evenimentului,
respectiv aprilie-iunie 2020.
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 și completările ulterioare.
Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind
modificarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr.22/20.02.2020
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.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

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