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HOTĂRÂREA NR. 132 

                                               din 26 august 2021 

privind modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 

100/24.06.2021 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. 22941/20.08.2021 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice nr.22996/20.08.2021, raportul 
Serviciului juridic nr.23036/20.08.2021, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitările înregistrate la Consiliul Județean Mureș sub  
nr.22045/10.08.2021, nr.22518/16.08.2021 și nr. 21132/30.07.2021,  

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 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.100/24.06.2021 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 punctul 21 din Anexa nr.1 și punctul 21 din Anexa 2, Capitol A. Activități desfășurate 
de Consiliul Județean Mureș, în parteneriat cu instituții și organizații, perioada 
desfășurării evenimentului este 13-15.09.2021; 

2. La punctul 28 din Anexa nr.1 și punctul 28 din Anexa 2, Capitol A. Activități desfășurate 
de Consiliul Județean Mureș, în parteneriat cu instituții și organizații, data desfășurării 
evenimentului este 19 septembrie 2021; 

3. La punctul 58 din Anexa nr.1 și punctul 58 din Anexa 2, Capitol A. Activități desfășurate 
de Consiliul Județean Mureș, în parteneriat cu instituții și organizații, perioada 
desfășurării evenimentului este 01-03 septembrie 2021. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Societății pentru tineret ”Outward Bound 
România”, Asociației culturale ”Straja Cetății Mureșene”, Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară a Văii Târnavelor 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.22941/20.08.2021 

Dosar. IX B/1 

                

 

       

REFERAT DE APROBARE  

privind modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 
100/24.06.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 
organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes 
public judeţean 
 
 
Prin Hotărârea nr.100/24.06.2021 autoritatea publică județeană a aprobat 

participarea Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea 

unor activități culturale și sociale de interes public județean. 

Întrucât, unii dintre organizatorii acestor activități au întâmpinat anumite 

dificultăți privind aspecte ale programului lor în raport de data stabilită inițial, au 

propus schimbarea acestora după cu urmează: 

 

-  Evenimentul ”Carpathian Adventure 2021” pentru care organizatorii au fost 

nevoiți să-și modifice programul pentru perioada 13-15 septembrie 2021;  

 

 - Festivalul obiceiului păstoresc ”Coborâtul oilor de la munte” pentru care 

organizatorii solicită modificarea datei de desfășurare pentru data de 19 

septembrie 2021; 

 

  - Festivalul Văii Târnavelor pentru care se solicită modificarea perioadei 

desfășurării activităților pentru perioada  01-03  septembrie 2021; 

 

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

proiectul  de hotărâre alăturat. 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                                                                                                                                                                 

Péter Ferenc 



 

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

1 

 

 

 

Nr.22996/20.08.2021 

Dosar: IX B/1 

 

                        RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 
100/24.06.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, 
desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean 

 
Derularea de acțiuni și activități de interes public judeţean și programele ale căror 
obiectiv general îl reprezintă conturarea unui segment strategic pentru dezvoltare 
socio-culturală şi valorizarea patrimoniului, evidențiind moştenirea culturală a locurilor, 
se consideră a fi oportun de către autoritatea județeană. 
Obiectivul acestor acţiuni este de a promova judeţul Mureş în spaţiul social şi cultural al 
României, având ca obiective specifice: creşterea calităţii serviciilor publice în 
domeniul cultural şi social, popularizarea la nivel naţional şi internaţional a 
patrimoniului cultural şi arhitectural local, oferind turiştilor experienţe legate de 
patrimoniul construit, de patrimoniu imaterial sau experienţe diferite iar prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 100/24.06.2021 pentru aprobarea participării Consiliului 
Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi 
sociale de interes public judeţean, 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 pentru a putea fi implementate corespunzător, 
unele elemente/detalii ale programului celor care activează, și au legătură directă cu  
activitățile propuse, duc la nevoia de modificare date. 
În acest sens, acțiunile pentru care, din motive obiective, se solicită schimbări sunt: 
 
         - Evenimentul ”Carpathian Adventure 2021” pentru care organizatorii au solicitat 
modificarea programul datorită numărului mare de cereri depuse pentru luna 
septembrie și nu pentru luna august cum au preconizat inițial. Din acest motiv se 
propune modificarea perioadei de desfășurare a evenimentului din 13-15 august 2021, în 
13-15 septembrie 2021; 
 
         - Festivalul obiceiului păstoresc ”Coborâtul oilor de la munte” pentru care, 
datorită suprapunerii cu alt eveniment din zona – Festivalul Văii Gurghiului,  
organizatorii solicită modificarea datei de desfășurare din 08 septembrie 2021, în 19 
septembrie 2021; 
 
       - Festivalul Văii Târnavelor pentru care se solicită modificarea perioadei 
desfășurării activităților datorită situației incerte privind evoluția cazurilor de COVID-19 
în Europa, din 09-10 octombrie 2021, în 01-03  septembrie 2021; 
 
Din perspectiva celor de mai sus, proiectul de hotărâre privind privind modificarea 
anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 100/2021 pentru aprobarea 
participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor 
activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, poate fi supus dezbaterii și 
aprobării consiliului județean. 

                       

                         DIRECTOR EXECUTIV 

                      Alin Mărginean 

                                Întocmit: Mihaela Iordache , consilier                      
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.100/24.06.2021 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.22941/20.08.2021 şi în considerarea celor reținute în 

raportul de specialitate nr.22996/20.08.2021 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.100/24.06.2021 autoritatea publică județeană a aprobat 

participarea Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea 

unor activități culturale și sociale de interes public județean. 

Organizatorii unor acțiuni, în speță - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Văii 

Târnavelor, Outward Bound România, Asociatia Culturală „Straja Cetății Mureșene” 

au solicitat autorității publice județene modificarea datelor de desfășurare a 

activităților aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.100/24.06.2021, 

care din motive obiective nu pot avea loc la data stabilită inițial. 

Astfel, prin actul administrativ supus aprobării se propune modificarea punctelor 

nr.21, nr.28 și nr.58 din anexa nr.1 și a punctelor nr.21, nr.28 și nr.58 din anexa nr.2 

la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.100/24.06.2021, în sensul modificării 

perioadelor de desfășurare a evenimentelor. 

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 

Nr.23036/20.08.2021 

Dosar. IX/B/1 

Văzut,                                                              

Director executiv 

Genica Nemeș 
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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 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr.100/24.06.2021 

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.  

 

 

ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szövérfi Gabriella /2 ex. 
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