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       HOTĂRÂREA  NR.____ 
         din  14 noiembrie  2013 

 
pentru modificarea Programului e interes public județean ”Oamenii, orașul, palatul, 

strada„ aprobat prin HCJM nr.103/4 iulie 2013 
 

 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr.21.646/12.11.2013 a Direcţiei Juridice şi 

Administraţie Publică,  
În temeiul prevederilor art.91 alin. (1) lit. „d” şi alin. (5) lit. „a” pct.4, precum şi 

cele ale art.97 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

h o t ă r ă ş t e :  
 
  Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.103 din 4 iulie 2013 -
Programul de interes public judeţean „Oamenii, oraşul, palatul, strada” se modifică după 
cum urmează: 

1. Punctul 1.3. „Durata” va avea următorul cuprins: 
„4 luni (septembrie – decembrie 2013)” 

2. Punctul 4.2. „Planul de acţiune” va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Filarmonicii de Stat Tîrgu-Mureş, Bibliotecii 
Judeţene Mureş, Muzeului Judeţean Mureş, Centrului pentru Cultură Tradiţională şi 
Educaţie Artistică Mureş, Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul” şi echipei de 
implementare a programului, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.  

 

 

 

        PREŞEDINTE     
         
          Ciprian Dobre                           AVIZAT PENTRU LEGALITATE         
                    SECRETAR       
                
                                                                           Paul Cosma  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/expmot_hot156_2005.doc
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

pentru modificarea Programului e interes public județean ”Oamenii, orașul, palatul, 
strada„ aprobat prin HCJM nr.103/4 iulie 2013 

 

 
  

În cadrul programului de interes public judeţean „Oamenii, oraşul, palatul, strada”, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 103 din 4 iulie 2013, printre activităţile 
stabilite a se realiza în vederea atingerii obiectivelor programului, în cadrul secţiunii „Muzică” 

a fost prevăzută organizarea unor spectacole (de muzică clasică, uşoară, populară, pop-rock, 
jazz,etc.).  

În acest sens, s-a stabilit prezentarea în data de 15 noiembrie 2013 a spectacolului 

intitulat „Folclorul şi Palatul Culturii” - Kilyen Ilka şi invitaţii săi. În vederea realizării acestei 
activităţi au fost îndeplinite procedurile de achiziţie a serviciilor artistice prestate de Asociaţia 
Culturală Lorántffy Zsuzsanna, producătoarea şi realizatoarea acestui spectacol.  

Anterior încheierii contractului de servicii artistice, prin adresa înregistrată la Consiliul 
Judeţean Mureş sub nr.21238/05.11.2013, Asociaţia a solicitat modificarea datei prevăzute 
pentru prezentarea spectacolului, din 15 noiembrie în 7 decembrie 2013, justificată de 

suprapunerea acestei activităţi cu alte manifestări ce se desfăşoară în aceeaşi zi în Palatul 
Culturii cu ocazia Târgului de carte şi care vizează acelaşi public ţintă. 

Întrucât prin H.C.J. Mureş nr.103/2013 s-a stabilit că perioada de desfăşurare a 

programului este de 3 luni, respectiv septembrie-noiembrie 2013, în vederea implementării 
acestei activităţi, se impune modificarea duratei acestuia de la 3 luni la 4 luni, respectiv în 

perioada septembrie-decembrie 2013. 
Din perspectiva celor de mai sus, propunem spre aprobare modificarea anexei la 

H.C.J.Mureş nr.103/2013 - Programul de interes public judeţean  „Oamenii, oraşul, palatul, 

strada”,  conform proiectului de hotărâre anexat. 
  
 
 

 

PREŞEDINTE, 
CIPRIAN DOBRE 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Întocmit: Adriana Farkas 

Verificat: Director executiv, Genica Nemeş 
 



Anexa la H.C.J Mureş nr.      /14 noiembrie 2013 
  

 
 

 
4.2.Planul de acţiune 
Perioada de implementare a programului este septembrie – decembrie 2013, aceasta fiind 

precedată de activităţile  pregătitoare ale manifestărilor şi urmată de analiza impactului şi a 
rezultatelor acestuia, după cum urmează: 

 
Luna Ziua Activitatea 

IULIE  2-4 Avizare program comisii de specialitate CJM 

 4 Aprobarea programului prin hotărâre CJM 

 5-31 
Pregătire activităţi din program 

AUGUST 1-30 

SEPTEMBRIE-DECEMBRIE toată perioada Derularea programului 

DECEMBRIE 9-20 Sondaj de opinie/focus grup 

 20-24 Pregătire raport 

IANUARIE 2014 Şedinţa ordinară Prezentare raport 

 



 


