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 HOTĂRÂREA NR.158 
din 21 octombrie 2021 

privind modificarea Hotărârii 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, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 28407/15.10.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice nr.28518/15.10.2021, raportul 

Serviciului juridic nr.28562/15.10.2021, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitările înregistrate la Consiliul Județean Mureș sub  

nr.25430/15.09.2021, nr.25760/17.09.2021, nr. 26874/29.09.2021, nr.18484/06.07.2021 și 

nr. 26534/27.09.2021,  

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. 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, cu modificările și completările ulterioare, se modifică 

după cum urmează: 

1. La punctul 2 din Anexa nr.1 și punctul 2 din Anexa 2, Capitol A. Activități desfășurate de 

Consiliul Județean Mureș, în parteneriat cu instituții și organizații, perioada desfășurării 

evenimentului este 30.10.2021 – 10.11.2021; 

2. La punctul 36 din Anexa nr.1 și punctul 36 din Anexa 2, Capitol A. Activități desfășurate 

de Consiliul Județean Mureș, în parteneriat cu instituții și organizații, perioada desfășurării 

evenimentului este 19 - 21.11.2021; 

3. La punctul 52 din Anexa nr.1 și punctul 52 din Anexa 2, Capitol A. Activități desfășurate 

de Consiliul Județean Mureș, în parteneriat cu instituții și organizații, perioada desfășurării 

evenimentului este 30.10.2021 – 10.11.2021. 

4. După 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, se introduc două noi 

puncte, punctul 59 și 60, având conținutul cuprins în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Valea 

Mureșului, Asociației ”Natura 2000 Dealurile Târnavelor”, Asociației Studenților Maghiari din 

Târgu Mureș, Asociației Culturale ”Grai Ardelean” și Fundației Comunitare Mureș, care 

răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

PREŞEDINTE                                                                                                Contrasemnează 
Péter Ferenc                     SECRETAR GENERAL 
                                   Paul Cosma 
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Nr.28407/15.10.2021 

Dosar. IX B/1 

       

REFERAT DE APROBARE  

privind modificarea Hotărârii 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, cu 

modificările și completările ulterioare 

 
 
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: 
 
- Festivalul Văii Mureșului pentru care organizatorii au solicitat modificarea 

programul din august – 30 septembrie 2021, în 30 octombrie – 10 noiembrie 
2021; 

 
- Proiectul ”Tinerii pentru un mediu curat” pentru care se solicită modificarea 

perioadei de desfășurare din 15 septembrie -15 noiembrie 2021, în 30 octombrie 
– 30 noiembrie 2021; 

 
- Festivalul ”Zilele Studenților din Târgu Mureș” pentru care se solicită 

modificarea perioadei desfășurării activităților, din octombrie 2021, în 19-21 
noiembrie 2021. 

 
Totodată, se propune sprijinirea Fundației Comunitare Mureș pentru desfășurarea 
Proiectului  ”Educație pentru siguranță – delincvența juvenilă”, proiect propus în 
sprijinul  copiilor din județul Mureș, din clasele V-VII. 
 
De asemenea, în contextul apropierii Zilei Naționale a României, 01 decembrie, 
Asociația Culturală ”Grai Ardelean” propune organizarea serbării Zilei Naționale a 
României, în condițiile în care situația pandemică va permite. Activităţile propuse 
în cadrul proiectului au rolul de a reliefa aspecte fundamentale privind contextul 
realizării Unirii de la 1 Decembrie 1918 şi consecinţele acestui moment istoric în 
evoluţia neamului românesc. Totodată, oamenii au prilejul de a - și reaminti și a 
redescoperi elemente etnogeografice şi folclorice specifice. 
 
Având în vedere cele mai sus prezentate, supunem spre dezbatere și aprobare, 
proiectul  de hotărâre alăturat. 

 
 

PREŞEDINTE                                                                                                                                                                                                                                 

Péter Ferenc 
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Nr.28518/15.10.2021 

Dosar: IX B/1 

 

                        RAPORT DE SPECIALITATE 

privind privind modificarea Hotărârii 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, cu modificările 

și completările ulterioare 

 
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, se consideră de către autoritatea județeană 

oportunități ce pot aduce beneficii pe mai multe segmente. 

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, oferindu-se experienţe multiple 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 de date. 

 

În acest sens, acțiunile pentru care, din motive obiective, se solicită schimbări sunt: 

 

         -  Festivalul Văii Mureșului pentru care organizatorii au solicitat modificarea 

programul se datorează unor modificări ale documentelor asociației și actualizarea 

contului acesteia. Din aceste motive se propune modificarea perioadei de desfășurare a 

evenimentului din august – 30 septembrie 2021, în 30 octombrie – 10 noiembrie 2021; 

 

         -  Proiectul ”Tinerii pentru un mediu curat” pentru care, datorită solicitărilor 

venite din partea instituțiilor de învățământ care și–au definitivat diferit orarul și 

corelarea acestuia cu un program corespunzător proiectului propus, a dus la solicitarea 

de modificarea perioadei de desfășurare din 15 septembrie -15 noiembrie 2021, în 30 

octombrie – 30 noiembrie 2021; 

 

- Festivalul ”Zilele Studenților din Târgu Mureș” pentru care se solicită 

modificarea perioadei desfășurării activităților datorită situației incerte a prezenței 

studenților care, în perioada lunii octombrie  2021, au desfășurat cursuri on line, motiv 

pentru care se solicită modificarea perioadei desfășurării din octombrie 2021, în 19-21 

noiembrie 2021.  
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De asemenea, în contextul apropierii Zilei Naționale a României, 01 decembrie, 

Asociația Culturală ”Grai Ardelean” propune organizarea serbării Zilei Naționale a 

României, în condițiile în care situația pandemică ne va permite.  

 

Într-o lume în permanentă schimbare, există momente în care privirea trebuie să ni se 

întoarcă spre trecut, astfel încât viitorul să se contureze pe temelia specificului 

naţional, care, o dată cunoscut, să permită asimilarea raţională a valorilor europene. 

Activităţile propuse în cadrul proiectului au rolul de a reliefa aspecte fundamentale 

privind contextul realizării Unirii de la 1 Decembrie 1918 şi consecinţele acestui moment 

istoric în evoluţia neamului românesc. Totodată, oamenii au prilejul de a - și reaminti și 

a redescoperi elemente etnogeografice şi folclorice specifice întregului teritoriu 

românesc. 

 

Proiectul are drept scop reconsiderarea valorilor reale în spiritul respectului faţă de 

tradiţia românească şi în sensul cunoaşterii adevărului istoric și cultural al ţării căreia îi 

aparţinem. Proiectul este dedicat zilei naționale, iar obiectivul principal este 

sărbătorirea conştiinţei de neam şi ţară. 

 

Se consideră importantă organizarea acestui eveniment cultural educațional prin care se 

dorește promovarea culturii acestei zone, trezirea spirituală a dragostei de neam și 

țară, atrăgând atenția tinerilor asupra importanței valorizării istoriei și a noastră, a 

tuturor. Deși tinerii sunt captivați de lumea virtuală, se oferă și o altă perspectivă, o 

direcție de urmat punând accent și pe dezvoltarea personală, aducând în atenție directă 

elemente cu care aceștia se identifică.  

 

Totodată, Fundația Comunitară Mureș propune susținerea programului educațional 

pentru copiii din  clasele V-VII, în domeniul creșterii siguranței și prevenirii criminalității 

și mai multe campanii de conștientizare organizate de alți parteneri ai programului 

”Educație pentru siguranță”. Este un program demarat cu scopul reducerii criminalității 

și a accidentelor de circulație în rândul tinerilor, construit din mai multe părți care se 

desfășoară trimestrial. Astfel, în trimestrul IV, se propune desfășurarea proiectului 

Educație pentru siguranță – delincvența juvenilă care presupune activități educaționale 

pentru copiii din școlile mureșene și tipărirea de flayere, a cărților și caietelor de lucru 

pentru profesori și copii.  

 

Finanţarea celor două proiecte în acest program, se asigură din bugetul Consiliului 

Judeţean Mureş, de la Capitolul 870250 – Alte acţiuni economice, din sumele rămase 

necheltuite ca urmare a renunțării la finanțare de către două ONG-uri, Asociația de 

Dezvoltare Sântioana de Mureș (pentru proiectul – Campionatul Național de Atelaje) și 

Asociația ”Microregionala Târnava Mică” ( pentru proiectul Festivalul Văii Târnavei Mici 

2021). 
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Activităţile aferente acțiunilor realizate în parteneriat sunt grefate pe posibilitatea 

conferită de lege autorităţilor publice locale de a coopera sau de a se asocia cu 

persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în 

vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni de interes public judeţean. 

Prin fiecare din acţiuni, se urmăreşte stimularea accesului la cultură al publicului larg, 

conştientizarea rolului pe care participarea la actul cultural îl joacă în educaţia şi 

dezvoltarea personală individuală, promovarea unor servicii publice de calitate, ceea ce 

va contribui la creşterea notorietăţii şi a prestigiului judeţului Mureş. 

 
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 Hotărârii 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, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

referatul de aprobare nr. 28407/15.10.2021 şi în considerarea celor reținute în 

raportul de specialitate nr.28518/15.10.2021 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 Valea 

Mureșului, Asociația Studenților Maghiari din Târgu Mureș și Asociatia Administrația 

Natura 2000 Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului 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.2, nr.36 și nr.52 din anexa nr.1 și a punctelor nr.2, nr.36 și nr.52 din anexa nr.2 la 

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

perioadelor de desfășurare a evenimentelor. 

De asemenea, din referatul de aprobare și raportul de specialitate reiese că, prin 

actul administrativ supus aprobării se mai propune completarea activităților realizate 

Nr.28562/15.10.2021 

Dosar. IX/B/1 

Văzut,                                                              

Director executiv 

Genica Nemeș 
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de Consiliul Județean Mureș în parteneriat cu alte instituții și organizații, prevăzute 

la punctul II litera A din anexa 1 și punctul II litera A din anexa 2 la HCJ Mureș 

nr.100/24.06.2021, cu programele „Educație pentru Siguranță – Delincvență Juvenilă” 

și „Ziua Națională a României” – 1 Decembrie”, care se vor desfășura în perioada 25 

octombrie - 25 noiembrie 2021 în primul caz, respectiv în data de 1 decembrie 2021, 

în cel de-al doilea caz.  

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 

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 la întocmirea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere 

prevederile 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 Hotărârii 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, cu modificările și 

completările ulterioare, 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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