
 

                                                                                                                                                                                                           
PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. ___ 

din 24 septembrie 2015 

privind modificarea şi 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 
                     

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.17.967/17.09.2015 a Direcţiei Economice privind modificarea şi 
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, precum şi avizele comisiilor de 
specialitate, 

Având în vedere solicitarea de participare a autorităţii publice judeţene la organizarea, 
desfăşurarea şi finanţarea unor acţiuni de interes public judeţean, formulate prin adresele nr. 
16588/27.08.2015 şi 16866/31.08.2015, 

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.”e”, coroborate cu cele ale alin.(6), litera "a", 
precum şi cele ale art. 97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
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 şi se completează după cum 
urmează: 

1. La anexa nr.1, după pct.25 al secţiunii B ”Activităţi realizate de Consiliul Judeţean Mureş în 
parteneriat cu instituţii şi organizaţii” se introduc două puncte noi, nr.26 şi 27, având 
conţinutul cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

2. La anexa 2 se introduc două puncte, cu următorul cuprins: 

Finala Campionatului 
Naţional de Atelaje 

Asociaţia „Clubul Sportiv 
Krigel”  

1-4 octombrie 
2015 

30.000 

Seminarul naţional 
„Protejarea patrimoniului 
mondial: managementul 
situaţiilor de urgenţă şi 
planificarea turismului 
durabil” 

Ministerul Culturii, Biroul 
Regional UNESCO Veneţia, 
Consiliul Judeţean Mureş şi 
Primăria Sighişoara (acţiune 
comună) 

30 septembrie – 3 
octombrie 2015 

20.000 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş şi 
Asociaţiei „Clubul Sportiv Krigel”, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.  

                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
 PREŞEDINTE                                                                                                        SECRETAR 
 Ciprian Dobre                                                                                           Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot026_2012.htm#exp#exp
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Nr. 17967/17.09.2015 
Dosar VI D/1 
 

 
EXPUNEREA DE MOTIVE 

privind modificarea şi 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 

 
 

Biroul Regional UNESCO pentru Ştiinţă şi Cultură din Europa (Veneţia) împreună cu   
Ministerul Culturii din România, cu sprijinul Primăriei din Sighişoara şi al Consiliului 
Judeţean Mureş, intenţionează să organizeze la Sighişoara,  Seminarul naţional 
„Protejarea  patrimoniului mondial: managementul situaţiilor de urgenţă şi 
planificarea turismului durabil”, în perioada 30 septembrie – 03 octombrie 2015. 
În acest sens, prin adresa nr. 17677/14.09.2015 Ministerul Culturii propune 
autorităţii publice judeţene participarea în calitate de coorganizator al 
evenimentului menţionat. 
    
Pentru că proprietăţile Patrimoniului Mondial, precum şi resursele de patrimoniu    
cultural şi natural, în general, sunt din ce în ce mai afectate de dezastre şi situaţii 
de conflict la nivel mondial care rezultă dintr-o serie de factori de bază inclusiv 
dezastre naturale, schimbări climatice şi instabilitate politică, Centrul 
Patrimoniului Mondial UNESCO a dezvoltat Programul privind Patrimoniul Mondial şi 
Turismul Durabil pentru a cataliza schimbări pozitive în vederea protejării şi 
păstrării siturilor, îmbogăţind, în acelaşi timp, vieţile comunităţilor locale şi 
îmbunătăţind experienţa    turiştilor.  
 
Acest seminar va fi organizat cu scopul general de a contribui la dezvoltarea unei 
planificări durabile a turismului şi a gestionării riscului de dezastre pentru 
proprietăţile Patrimoniului Mondial.  
 
Seminarul se adresează, în special, managerilor de situri aparţinând Patrimoniului 
Mondial din România şi va permite stabilirea unei baze pentru dezvoltarea unei 
abordări de management bazată pe valori care vizează managementul potenţialelor 
ameninţări şi provocări cu care se confruntă proprietăţile Patrimoniului Mondial din 
ţară.  
 
Participanţii la acţiunea menţionată vor fi din Italia, Germania şi România (un 
număr de 65 de persoane), iar Seminarul se va ţine la Sighişoara, la Centrul 
Naţional de Informare şi Promovare Turistică (Turnul cu Ceas), în limbile engleză şi 
română. 
 
Pentru onorarea obligaţiilor generate şi desfăşurarea în bune condiţii a întregii 
acţiuni, participarea Consiliului Judeţean Mureş presupune achitarea cheltuielilor 
generate de asigurarea a două mese de prânz, patru coffe break-uri (pauze de 
cafea între workshop-uri), cina din seara zilei de 1 octombrie şi cazarea a doi 
invitaţi din partea Consiliului Judeţean Mureş, costuri estimate la un maxim de 
20.000 lei. 
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De asemenea, Asociaţia „Clubul Sportiv Krigel” organizează în Tîrgu-Mureş, la 
Hipodrom, în perioada 01-04 octombrie 2015, Finala Campionatului Naţional de 
Atelaje. În acest sens, prin adresa nr. 16588/27.08.2015, Asociaţia „Clubul Sportiv  
Krigel” a propus autorităţii publice judeţene participarea în calitate de partener la 
organizarea evenimentului menţionat. 
 
Competiţia va avea în desfăşurare probe de concurs - obstacole, maraton, dresaj, 
precum şi o gală de premiere. Organizarea Finalei Campionatului Naţional de 
Atelaje, cu participarea echipelor judeţelor reprezentative pentru sportul hipic de 
atelaje din România, presupune eforturi financiare deosebite pentru găzduirea a cel 
puţin 100 de persoane - arbitri, sportivi şi personal de întreţinere, cai pentru 
concurs, precum şi asigurarea mediului corespunzător pentru desfăşurarea 
acţiunilor pe parcursul a 4 zile consecutive. Întrucât, asigurarea celor necesare - 
masa şi cazarea celor implicaţi, asigurarea amplasamentelor corespunzătoare 
pentru cai şi trăsuri, amenajarea terenului de concurs (amplasarea obstacolelor), 
asigurarea publicităţii, premierea câştigători şi altele, depăşesc, în parte, bugetul 
limitat al organizaţiei, se solicită sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Mureş, 
adică participarea cu suma de 30.000 lei. 
 
În sensul celor mai sus prezentate, propunem aprobarea proiectul de hotărâre 
alăturat. 
 
 

 PREŞEDINTE                                                                    DIRECTOR EXECUTIV 
 Ciprian Dobre                                                                         Alin Mărginean 
                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

Întocmit: consilier Mihaela Iordache     
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