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HOTĂRÂREA NR. _______ 

din 28 mai 2015 

privind completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr. 45/2015 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la 

organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale 

de interes public  județean 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive nr. 9931/21 mai 2015 a Cabinetului Demnitarului, 

precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitările de participare a autorităţii publice judeţene la 

organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor acţiuni de interes public judeţean, 

formulate prin adresele nr.7248/23.04.2015 şi nr. 9748/20.05.2015,  

În considerarea prevederilor art.5 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr. 45/2015 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 

organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de 

interes public judeţean,  

În temeiul prevederilor art.91 alin. (1) lit. „d” şi „e”, coroborate cu cele ale alin. 

(5) lit. „a” pct.4 şi ale art. 91 alin. (6) lit. „a”, precum şi a celor ale art.97 alin. 

(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.I. Anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 45/2015 pentru 

aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean se 

modifică și se completează după cum urmează:  

1. La anexa 1, după punctul 22 al Secţiunii „B.Activităţi realizate de Consiliul 

Judeţean Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii” se introduc două noi 

puncte, punctele 23 şi 24, având conţinutul cuprins în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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2. Anexa 2, punctul 11, se modifică după cum urmează: 

Târgul fetelor – 

obiceiuri de pe 

Valea Gurghiului 

Asociația 

Comunităților Văii 

Gurghiului  

iunie 15.000 

  

3. La anexa 2,  se introduc două noi puncte, având următorul cuprins:  

Galopiada 

mureșeană 

Asociația 

Wurttemberg 

Sandor – 

7248/23.04.2015 

iunie 45.000  

Conferința 

Națională de 

Farmacoeconomie și 

management 

Sanitar 

UMF Tîrgu-Mureș –  

CCPSM și Asociația 

Suryam 

octombrie Palatul Culturii 

Sala Mare  

 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean 

Mureş, Asociației Comunităților Văii Gurghiului, Asociației Wurttemberg Sandor,  

UMF Tîrgu-Mureș – CCPSM și Asociației Suryam, care răspund de aducerea sa la 

îndeplinire.  

  

 

PREȘEDINTE                    Avizat pentru legalitate 

  

Ciprian Dobre           SECRETAR 

                     Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea și completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr. 45/2015 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean 

Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi 

sociale de interes public  judeţean 

 

 

Prin adresa nr. 7248/23.04.2015, Asociaţia Wurttemberg Sandor a propus autorităţii 

publice judeţene participarea în calitate de partener la organizarea celei de-a III-a 

ediţii a manifestării intitulate „Galopiada mureşană”.  

Evenimentul  organizat pentru prima dată în anul 2013, are ca obiectiv principal 

reîmprospătarea unor tradiții ale zonei încă din anii `50, reformularea ei cu elemente 

moderne şi actuale, popularizarea și promovarea sportului ecvestru în rândul 

populaţiei din judeţul Mureş şi nu in ultimul rând, crearea unui eveniment specific 

numai mureşenilor, asemenea altor judeţe vecine cum ar fi: Harghita, Covasna, 

Bistriţa, care au creat un astfel de  „brand” propriu.   

Intenţia organizatorilor este ca în acest an, pe lângă manifestările ecvestre, o atenţie 

deosebită să fie acordată și programelor culturale, prin realizarea unui eveniment care 

să imprime în memoria participanţilor o amintire plăcută.    

Evenimentul se propune a fi organizat la Sângeorgiu de Pădure, în proximitatea lacului 

Bezid.  

Participarea autorităţii publice judeţene la realizarea acestei acţiuni presupune 

aprobarea unei contribuţii financiare în cuantum de 45.000 de lei.  

De asemenea, prin adresa nr 9748/20.05.2015, Asociaţia Suryam a solicitat sprijinul 

Consiliului Judeţean Mureş pentru organizarea la Tîrgu-Mureş a Conferinței Naționale 

de Farmacoeconomire și Management Sanitar, ediția a II-a, sprijin constând în punerea 

la dispoziţia organizatorilor a spaţiilor din Palatul Culturii (Sala Mare, Sala Mică şi holul 

Palatului), respectiv a sălii de ședințe a Palatului Administrației, în perioada 14-17 

octombrie 2015.  

 

   Nr. 9931/21 mai 2015 

   Dosar IV/A/2 
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Acest eveniment își propune să fie un eveniment de referință pentru profesioniștii 

sistemului sanitar din România, Ungaria, Moldova și Bulgaria. 

 

Având în vedere complexitatea evenimentului inițiat de Asociația Comunităților Văii 

Gurghiului și transmis pentru parteneriat Consiliului Județean Mureș, prin adresa nr. 

4161 din 06.03.2015, propunem suplimentarea sumei aprobate prin Hotărârea nr.45 

din 23 aprilie 2015, cu 5.000 de lei, până la suma de 15.000 lei.  

Potrivit prevederilor art. 5 alin.(2) din Hotărârea nr.45 din 23 aprilie 2015 a Consiliului 

Judeţean Mureş privind aprobarea participării autorităţii publice judeţene la 

organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes 

public  judeţean, până la sfârşitul exerciţiului bugetar 2015, anexele 1 şi 2 ale 

acesteia pot fi completate cu alte acţiuni sau programe de interes public judeţean.  

În raport de aceste considerente şi având în vedere că acţiunile mai sus prezentate, 

prin scopul şi obiectivele urmărite sunt de interes public judeţean, supunem spre 

aprobare modificarea și completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 45 din 23 aprilie 

2015 privind aprobarea participării autorităţii publice judeţene la organizarea, 

desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public  

judeţean, conform proiectului de hotărâre anexat.  

  

  

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

  

 

 

 

  

  

  

Întocmit: Sergiu Zereș, consilier 

Verificat: Mara Togănel, director cabinet 
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