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                                                               HOTĂRÂREA NR.34 
                                                    din 24 martie 2022 

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

26/28.02.2022 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. 7124/21.03.2022 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice nr.7134/21.03.2022, raportul 

Serviciului juridic nr.7142/21.03.2022, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitările înregistrate la Consiliul Județean Mureș sub  

nr.4723/22.02.2022, nr.5885/07.03.2022, nr.4558/21.02.2022, nr.6785/17.03.2022, 

nr.6925/18.03.2022, nr.6023/08.03.2022 și nr. 7348/23.03.2002 cu privire la organizarea, 

desfăşurarea şi finanţarea acţiunilor de interes public judeţean, 

În considerarea prevederilor art.173 alin. (1) lit.„e”, alin. (7) lit.”a”, precum şi ale 

art.135 alin.(8), coroborate cu cele ale art. 182 alin. (1) și (2) 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. 26/28.02.2022 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, Capitol A. Activități realizate de Consiliul Judeţean Mureş, în 

parteneriat cu instituţii şi organizaţii, după punctul 85, se introduc șapte puncte noi, 

punctele 86, 87, 88, 89, 90, 91 și 92 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 85, se introduc punctele 86, 87, 88, 

89, 90, 91 și 92 având conținutul cuprins în Anexa II.  

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

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Școlar Județean Mureș, Centrului 

Județean de Excelență Mureș, Asociației ”Club Rotary Târgu Mureș - Maris” 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.7124/21.03.2022 

Dosar. IX B/1 

               

REFERAT DE APROBARE  

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 26/ 
28.02.2022 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, 
desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public 
judeţean 
 
Prin Hotărârea nr. 26/28.02.2022 autoritatea publică județeană a aprobat 

participarea Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea 

unor activități culturale și sociale de interes public județean. 

 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș solicită sprijin financiar pentru organizarea 

olimpiadelor școlare, după cum urmează:  

 - Olimpiada Națională de Religie Romano-catolică de Limbă Maghiară, 

clasele V-XII; 

 -  Olimpiada Națională de Limba Germană Modernă; 

 -  Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă, clasele V-VIII; 

 -  Olimpiada Națională de Istorie, clasele V-XII. 

 

Autoritatea județeană sprijină demersurile orientate spre performanţă, valorizând 

interesele elevilor, în sensul pregătirii şi asigurării unor contexte stimulative de 

învăţare. 

 

De asemenea, Asociația ”Club Rotary Târgu Mureș  - Maris” solicită sprijin pentru 

realizarea unui proiect socio-cultural ”Rotary omagiază și dăruiește”, care 

reprezintă, în fapt, o formă publică de mulțumire adusă personalului medical din 

Târgu Mureș, Reghin, Târnăveni, Luduș și Sighișoara, care a fost implicat direct în 

tratarea virusului SARS-COV-2, prin organizarea unei reuniuni în care să fie acordate 

distincții omagiale – plachete, diplome, flori. 

 

În aceeași notă, pentru data de 2 aprilie 2022, se solicită utilizarea gratuită a Sălii 

mici și a Sălii de cor din Palatul Culturii Târgu Mureș pentru desfășurarea  

Conferinței ”Rolul gândirii creative în formarea elevului cu potențial pentru 

excelență”, de către Centrul  Județean de Excelență Mureș, instituție subordonată 

Inspectoratului Școlar Județean Mureș. 

 

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

proiectul  de hotărâre alăturat. 

PREŞEDINTE                                                                                                                                                                                                                                 

Péter Ferenc 
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Nr.7134/21.03.2022 

Dosar: IX B/1 

 

 

 

                        RAPORT DE SPECIALITATE 

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 26/ 
28.02.2022 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, 
desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean 

 

Prin Hotărârea nr. 26/28.02.2022 autoritatea publică județeană a aprobat participarea 

Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități 

culturale și sociale de interes public județean. 

 

Întrucât, organizarea olimpiadelor școlare pe discipline de studiu și domenii de 

pregătire au ca obiectiv general stimularea elevilor cu performanțe școlare deosebite, 

promovând valorile culturale și etice fundamentale, spiritul de fair-play, 

competitivitatea, comunicarea interpersonală, creativitatea şi gândirea critică, se 

consideră că putem adăuga la motivația necesară procesului de învățare, pentru a 

contribui la dezvoltarea personală și profesională a elevilor. 

 

Drept urmare, pentru că examenele naţionale, promovabilitatea elevilor la diferite 

nivele de şcolarizare, abandonul şcolar, și nu numai, sunt subiecte importante și de 

interes public, autoritatea județeană sprijină demersurile orientate spre performanţă, 

valorizând interesele tinerilor, în sensul pregătirii şi asigurării unor contexte stimulative 

de învăţare. 

 

Copiii şi tinerii capabili de performanţe trebuie să beneficieze de programe educative 

care să le respecte particularităţile de învăţare şi de orientare a acestora. Aceste 

programe de aprofundare a învăţării, de grupare pe abilităţi și  accelerare a promovării 

după ritmul individual de învăţare ajută la identificarea și dezvoltarea talentelor, 

abilităților și cunoștințelor, contribuind la dezvoltare din toate punctele de vedere.  

 

Astfel, Inspectoratul Școlar Județean Mureș solicită sprijin financiar pentru organizarea 

olimpiadelor școlare, după cum urmează:  

 -  Olimpiada Națională de Religie Romano-catolică de Limbă Maghiară, clasele V-XII; 

 -  Olimpiada Națională de Limba Germană Modernă; 

 -  Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă, clasele V-VIII; 

 -  Olimpiada Națională de Istorie, clasele V-XII. 
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În aceeași notă, pentru data de 2 aprilie 2022, se solicită utilizarea gratuită a Sălii mici 

și a Sălii de cor din Palatul Culturii Târgu Mureș pentru desfășurarea  Conferinței ”Rolul 

gândirii creative în formarea elevului cu potențial pentru excelență”, de către Centrul 

Județean de Excelență Mureș,  instituție subordonată Inspectoratului Școlar Județean 

Mureș. 

 

Totodată, Asociația ”Club Rotary Târgu Mureș  - Maris” solicită sprijin pentru realizarea 

unui proiect socio-cultural ”Rotary omagiază și dăruiește”, care reprezintă, în fapt, o 

formă publică de mulțumire adusă personalului medical care a fost implicat direct în 

tratarea virusului SARS-COV-2, din Târgu Mureș, Reghin, Târnăveni, Luduș și Sighișoara, 

prin organizarea unei reuniuni în care să fie acordate distincții omagiale – plachete, 

diplome, flori. 

 

Din perspectiva celor de mai sus, proiectul de hotărâre privind completarea anexelor 1 

şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.26/28.02.2022 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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Văzut, 

Director executiv 

Genica Nemeș 

 

RAPORT  

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

Consiliului Județean Mureș nr.26/28.02.2022 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. 7214/21.03.2022 şi în considerarea celor reținute în 

raportul de specialitate nr. 7134/21.03.2022 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:  

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 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Prin Hotărârea nr.26/28.02.2022 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 litera A din anexa 1 și punctul II litera A din anexa 2 la HCJ Mureș 

nr.26/28.02.2022, cu următoarele programe: 

-   Olimpiada Națională de Religie Romano-catolică de Limbă Maghiară, clasele V-XII; 

-   Olimpiada Națională de Limbă Germană Modernă; 

-   Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă, clasele V-VIII; 

-   Olimpiada Națională de Istorie, clasele V-XII; 

Nr.7142/21.03.2022 

Dosar. IX/B/1 
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-   Proiectul  „Rotary omagiază și dăruiește”; 

- Conferința „Rolul gândirii creative în formarea elevului cu potențial pentru 

excelență”. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm 

că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„e”, autoritatea publică județeană 

exercită atribuții privind cooperarea interinstituţională, 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.  

Menționăm totodată că, la elaborarea 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 pentru 

completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/28.02.2022 

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 
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