PROIECT
HOTĂRÂREA NR. _______
din 25 februarie 2016
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. _________ a Cabinetului Preşedintelui, 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,
În temeiul prevederilor art.91 alin. (1) lit. „d” şi „e” , coroborate cu cele ale alin.
(5) lit. „a” pct.4, precum şi ale art. 91 alin. (6) lit. „a” din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

hotărăşte:

Art.1. (1) Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Mureş la organizarea,
desfăşurarea şi finanţarea activităţilor culturale şi sociale de interes public
judeţean, cuprinse în anexa nr.1.
(2) Pentru organizarea, desfăşurarea şi finanţarea activităţilor culturale şi sociale
de interes public judeţean iniţiate de Consiliul Judeţean Mureş, acesta poate
atrage alte autorităţi sau instituţii publice ori persoane juridice de drept privat.
Art.2. Se aprobă cooperarea Consiliului Judeţean Mureş cu organizatorii acţiunilor
de interes public judeţean prevăzute în anexa nr.1, al căror iniţiator nu este
autoritatea publică judeţeană.
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Art.3. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş – domnul Ciprian
Dobre, să încheie, în numele şi pe seama autorităţii publice judeţene, convenţiile
de colaborare prevăzute la art.1 alin. (2) şi art.2, cu încadrarea în limita
referitoare la contribuţia financiară a acestuia, conform anexei nr.2.
Art.4. (1) În sensul prevederilor art.1 şi 2, convenţiile de colaborare vor fi
încheiate cu respectarea procedurilor interne ale autorităţii publice şi vor
cuprinde clauze obligatorii referitoare la:
- vizibilitatea Consiliului Judeţean Mureş şi comunicarea publică, respectiv:
o

o

o

menţionarea în toate documentele, materialele de promovare şi
comunicatele mass-media referitoare la manifestarea culturală
(spoturi publicitare, anunţuri de orice fel, articole de presă etc.) a
parteneriatului cu Consiliul Judeţean Mureş;
afişarea în locuri vizibile a mash-ului şi bannerelor Consiliului
Judeţean Mureş, care atestă participarea la realizarea
evenimentului;
asigurarea de către organizatori, prin mijloacele specifice şi proprii
fiecărei manifestări în parte, a posibilităţii de promovare de către
Consiliul Judeţean Mureş a potenţialului cultural - artistic şi turistic
al judeţului Mureş, la orice activitate întreprinsă.

punerea la dispoziţia organizatorilor, în mod gratuit, a Sălii Mari şi a Sălii
Mici din Palatul Culturii, precum şi a altor spaţii de spectacole în care îşi
desfăşoară activitatea instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Mureş;
menţionarea distinctă a contribuţiei fiecărui partener, din fonduri proprii
sau atrase, la finanţarea activităţii ce face obiectul colaborării;
implicarea/participarea instituţiilor subordonate ale Consiliului Judeţean
Mureş, cu sprijin logistic (personal artistic şi tehnic de specialitate), recuzită,
precum şi cu momente artistice.
(2) Convenţiile de colaborare încheiate în condiţiile art.1 alin.(2) din prezenta
hotărâre vor putea cuprinde cerinţele specifice ale partenerilor, cu condiţia ca
acestea să nu contravină dispoziţiilor art.4 alin.(1).
(3) Prin semnarea convenţiilor de colaborare în condiţiile prevăzute la alin.(1),
Consiliul Judeţean Mureş dobândeşte calitatea de partener la organizarea şi
desfăşurarea acţiunii de interes judeţean în vederea căreia a fost încheiată
respectiva convenţie. Acestea nu vor putea fi, însă, încheiate decât după
verificarea îndeplinirii de către co-partener a cerințelor legale la data semnării.
Art.5. (1) Susţinerea financiară a acţiunilor cuprinse în anexa nr.1 se asigură din
bugetul judeţean, de la capitolul 870250.
(2) Până la finele exercițiului bugetar 2016, anexele 1 și 2 vor putea fi completate
și cu alte acțiuni, respectiv programe de interes public județean, cu aprobarea
autorității deliberative la propunerea motivată a inițiatorilor și cu respectarea
dispozițiilor legale.
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Art.6. Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică direcţiilor de specialitate şi
compartimentelor/serviciilor independente ale Consiliului Judeţean Mureş, care
răspund de aducerea sa la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Avizat pentru legalitate
SECRETAR
Paul Cosma
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Nr. _________/__________
Dosar _________________

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea,
desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes
public judeţean

În ultimii ani, Consiliul Judeţean Mureş a iniţiat şi implementat programe de
interes public judeţean, al căror obiectiv general a fost dezvoltarea şi impunerea
în conştiinţa publică locală, naţională şi internaţională a vieții culturale și sociale
din județul Mureș.
Impactul acestor programe şi reacţiile pozitive de care s-au bucurat în rândul
opiniei publice, ne determină să propunem realizarea şi în anul 2016 a unor
activităţi de interes public judeţean în domeniul cultural şi social, care urmează
să se deruleze pe durata întregului an.
Obiectivul general al acestor acţiuni constă în afirmarea judeţului Mureş în spaţiul
social şi cultural al României, având ca obiective specifice: creşterea calităţii
serviciilor publice în domeniul cultural şi social, popularizarea la nivel naţional şi
internaţional a patrimoniului cultural şi arhitectural local, atragerea publicului
către instituţiile de cultură şi sociale subordonate Consiliului Judeţean Mureş.
Activităţile avute în vedere au fost elaborate pe două direcţii de interes, respectiv
acţiuni proprii Consiliului Judeţean Mureş şi acţiuni realizate în parteneriat cu alte
instituţii publice sau organizaţii aparţinând societăţii civile.
Activităţile proprii au fost iniţiate de autoritatea publică judeţeană, în
considerarea competenţelor sale şi în condiţiile legii, în vederea asigurării
cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind
cultura.
În acest context, dată fiind diversitatea modalităţilor în care se poate asigura
accesul la cultură, activităţile ce urmează a fi derulate de Consiliul Judeţean
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Mureş vizează atingerea unor publicuri țintă diferite, pe paliere distincte din
punctul de vedere al vârstei, etniei și al zonelor județului Mureș.
Activităţile aferente

acțiunilor

realizate în

parteneriat sunt grefate pe

posibilitatea conferită de lege autorităţilor publice locale de a coopera sau de a se
asocia cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din
societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni de
interes public judeţean.
Prin toate aceste acţiuni, se urmăreşte stimularea accesului la cultură al
publicului larg, conştientizarea rolului pe care participarea la actul cultural îl
joacă în educaţia şi dezvoltarea personală individuală, promovarea unor servicii
publice de calitate şi nu în ultimul rând, atragerea unui număr cât mai mare de
turişti, ceea ce va contribui la creşterea notorietăţii şi a prestigiului judeţului
Mureş.
Finanţarea activităţilor cuprinse în acest program se asigură din bugetul Consiliului
Judeţean Mureş, de la capitolul 870250.
Din perspectiva celor de mai sus, propunem spre aprobare participarea Consiliului
Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale
şi sociale de interes public judeţean, conform proiectului de hotărâre anexat.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Întocmit:
Sergiu Zereş
Ancuța Precup- Mătieș
Damian Samoilă

Verificat:
Mara Togănel
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