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PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. _______ 

din __ noiembrie 2015 

privind modificarea și 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.22.241/17.11.2015 a Cabinetului Demnitarului, 

precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

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 nr.1, după pct.7 al secțiunii A „Activităţi proprii ale Consiliului 

Judeţean Mureş”, se introduce un punct nou, nr.8, având conținutul 

cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

2. La anexa 2, se introduce un nou punct, având următorul cuprins:  

 „FII AMBASADOR 

PENTRU 

TRICOLOR!”  

CJ Mureș 

Biblioteca Județeană Mureș 

Muzeul Județean Mureș 

30 noiembrie - 1 

decembrie 2015 

45.000 lei 
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 Centrul Județean pt. Cultură 

Tradițională și Educație 

Artistică Mureș 

 

 

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

Mureş, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREȘEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

Avizat pentru legalitate 

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 

 

 

Ziua Națională a României - 1 Decembrie - constituie cea mai importantă 

sărbătoare oficială pentru românii de pretutindeni. Este momentul istoric care ne 

definește ca națiune, ca stat de sine stătător și independent.  

În fiecare an, Ziua Națională a României este marcată în întreaga țară prin 

organizarea unor evenimente de stradă, cu participarea masivă a publicului larg. 

Responsabilitatea conceperii și punerii în practică a programului zilei revine 

autorităților locale, respectiv județene.  

Programul Zilei de 1 Decembrie 2015 va fi așadar rezultatul colaborării dintre 

Instituția Prefectului Mureș, Consiliul Județean Mureș, Primăria Municipiului Tîrgu 

Mureș, cu concursul principalelor instituții de stat din județ: armata, forțele de 

ordine, instituții de cultură, biserica etc.  

În baza competențelor pe care le deține în conformitate cu legislația în vigoare, 

participarea Consiliului Județean Mureș în organizarea și derularea evenimentelor 

dedicate Zilei Naționale a României s-a amplificat în ultimii ani, iar activitățile au 

fost bine primite de opinia publică, dovada clară fiind numărul mare de 

participanți, precum și reacțiile în diverse medii de comunicare. 

În organizarea acestor activități, o componentă esențială a vizat zona socio-

culturală, sub toate aspectele ei: promovarea și revigorarea valorilor specifice 

locale în context național și internațional, educarea și dezvoltarea continuă a 

spiritului civic, educarea în spiritul solidarității civice, sociale și culturale, precum 

și afirmarea ideii apartenenței la valori comune. 

În acest an, intenția Consiliului Județean Mureș este de a marca Ziua Națională a 

României prin derularea unui proiect mai amplu, cu titlul  „FII AMBASADOR 

PENTRU TRICOLOR!”  

Proiectul constă în 2 etape distincte: 

   Nr. 22.241/17.11.2015 

   Dosar VI D/1 
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 prima se constituie într-o campanie de promovare a simbolului național - 

drapelul - care va fi distribuit gratuit;    

 a doua acțiune are în vedere organizarea manifestărilor specifice Zilei 

Naționale a României și marcarea evenimentului la nivelul reședinței de 

județ.  

 

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 cu aceste considerente şi având în vedere faptul că evenimentul mai sus 

prezentat, prin scopul şi obiectivele urmărite, este 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.  

De asemenea, având în vedere complexitatea evenimentului inițiat de Consiliul 

Județean Mureș, precum și importanța Zilei Naționale a României, propunem 

aprobarea sumei de 45.000 lei, care constituie bugetul evenimentului. Finanţarea 

activităţilor specifice proiectului se asigură din bugetul Consiliului Judeţean 

Mureş, de la capitolul 870250.  

Din perspectiva celor de mai sus, propunem spre aprobare implementarea de 

către Consiliul Judeţean Mureş a proiectului „FII AMBASADOR PENTRU 

TRICOLOR!”, conform proiectului de hotărâre anexat. 

 

PREȘEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Ancuța Precup-Mătieș, consilier 

Verificat: Mara Togănel, Director cabinet 
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