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                                  PROIECT 

                                              

  HOTĂRÂREA NR. …. 

din _______________ 2019 
privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 

47/17.04.2019 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. 10808/08.05.2019 a Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcției Economice, raportul Serviciului Juridic, 

precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

 

Având în vedere solicitarea înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.10316/03.05.2019 cu privire la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea acţiunilor de 

interes public judeţean,  

 
În temeiul prevederilor art.91 alin. (1) lit. ”d” și „e” , coroborate cu cele ale alin. (5), 
precum şi ale art. 91 alin. (6) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
Ținând cont de prevederile art.43 alin. (1) Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale 
art.41 alin.(4) lit. ”e” din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului 
Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 
172/23.11.2017, 
 
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
hotărăşte:  
 

Art.I. (1) Anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.47/17.04.2019 

pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, se 

completează, după cum urmează:  

 

1. La anexa 1, după punctul 68, se introduce un nou punct, punctul 69, având 

conținutul cuprins în Anexa I.  

2. La anexa nr.2, Capitol A. Activități realizate de Consiliul Judeţean Mureş, în 

parteneriat cu instituţii şi organizaţii, după punctul 68, se introduce un nou punct, 

punctul 69,  având conținutul cuprins în Anexa II.  

 

(2) Anexele I și II fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Asociației “Deo Volente-Egyesület” și Direcţiei 

Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la 

îndeplinire. 
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PREŞEDINTE               Avizat pentru legalitate  

Péter Ferenc                SECRETAR  
                                                                                                          Paul Cosma  
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Nr.10808/8.05.2019 

Dosar. VII D/1 

           

                   EXPUNERE DE MOTIVE 

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 

47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 

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

public judeţean 

 

Consiliul Judeţean Mureş iniţiază şi implementează programe de interes public 

judeţean, programe al căror obiectiv general îl reprezintă conturarea unui segment 

strategic pentru dezvoltare socială şi pentru valorizarea patrimoniului şi a turismului 

cultural.  

 

Scopul acțiunii propuse – Expoziția de Flori din satul Curteni, ca și al celorlalte 

acțiuni de acest tip, este de a promova judeţului Mureş în spaţiul social şi cultural al 

României, având drept obiective: creşterea calităţii serviciilor publice în domeniul 

cultural şi social, popularizarea la nivel naţional a patrimoniului cultural şi 

arhitectural local, oferind turiştilor experienţe legate de patrimoniul construit 

(Biserica Reformată-Calvină, Biserica Ortodoxă, sau anumite case, având în vedere 

că localitatea este atestată din 1332), de patrimoniu imaterial sau experienţe legate 

de obiceiuri locale, tradiţii şi diferite evenimente muzicale etc. Astfel, se contribuie 

la ridicarea nivelului economic al zonei, din considerarea celor subscrise turismului, 

dar și prin încurajarea antreprenoriatului. 

 

Drept urmare, Asociația ”Deo Volente – Egyesület” propune realizarea în comun a 

acțiunii culturale de interes public județean, prin care se organizează  un eveniment 

floral destinat tuturor iubitorilor de flori și muzică, în aer liber. Anul acesta 

producătorii de plante din comuna Sântana de Mureș vor ieși în fața vizitatorilor cu 

zeci de soiuri de flori și arbuști. Întreprinzătorii care locuiesc pe strada principala a 

localității vor ieși în fața porții lor cu cele mai alese produse – ex. begonii, mușcate, 

crăițe, crizanteme, petunii, diferite tipuri de flori curgătoare și arbuști, iar cei care 

locuiesc pe străzile laterale ale satului vor veni în expoziție,începând cu orele 8:00.  

În partea a doua a zilei (16:00), se vor bucura alături de ceilalți participanți de un 

program cultural menit să atragă câți mai mulți vizitatori. 

     

PREŞEDINTE                                                                                                                                                                                                                         

Péter Ferenc 
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  Nr.10811 din 8 mai 2019 

  Dosar: VI D/1 

                      RAPORT DE SPECIALITATE 

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 

47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 

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

public judeţean 

 

Consiliul Judeţean Mureş iniţiază şi implementează programe de interes public 

judeţean, programe al căror obiectiv general îl reprezintă conturarea unui segment 

strategic pentru dezvoltare socială şi pentru valorizarea patrimoniului şi a 

turismului cultural. 

 

Scopul acțiunii propuse – Expoziția de Flori din satul Curteni, ca și al celorlalte acțiuni 

de acest tip, este de a promova judeţului Mureş în spaţiul social şi cultural al 

României, având drept obiective: creşterea calităţii serviciilor publice în domeniul 

cultural şi social, popularizarea la nivel naţional a patrimoniului cultural şi 

arhitectural local, oferind turiştilor experienţe legate de patrimoniul 

construit(Biserica Reformată-Calvină, Biserica Ortodoxă, sau anumite case, având în 

vedere că localitatea este atestată din 1332), de patrimoniu imaterial sau experienţe 

legate de obiceiuri locale, tradiţii şi diferite evenimente muzicale etc, contribuind la 

ridicarea nivelului economic al zonei, din considerarea celor subscrise turismului, dar 

și încurajării antreprenoriatului. 

 

Astfel, se propune parteneriatul în sensul realizării acțiunii culturale de interes 

public județean,  în vederea organizării unui eveniment floral destinat tuturor 

iubitorilor de flori și muzică, în aer liber. Anul acesta producătorii de plante din 

comuna Sântana de Mureș vor ieși în fața vizitatorilor cu zeci de soiuri de flori și 

arbuști. Întreprinzătorii care locuiesc pe strada principala a localității vor ieși în 

fața porții lor cu cele mai alese produse – ex. begonii, mușcate, crăițe, crizanteme, 

petunii, diferite tipuri de flori curgătoare și arbuști, iar cei care locuiesc pe străzile 

laterale ale satului vor veni în expoziție,începând cu orele 8:00.  În partea a doua a 

zilei (16:00), se vor bucura alături de ceilalți participanți de un program cultural 

menit să atragă câți mai mulți vizitatori. 

Prin aceste tipuri de acțiuni se intervine direct în creșterea calității vieții, din 

punct de vedere economic și cultural,  ținându-se cont și de faptul că acțiunea 

țintește susținerea antreprenoriatului, oferindu-se locuitorilor o certificare a muncii 

lor. 

Cu ocazia acestui eveniment se vor dezvoltate o serie de cheltuieli precedate de 

executarea unor activități din care trebuie să rezulte și alte elemente –  

 

 



 

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ```````` ```   /2 
 

2 

 

 

 

 

contractarea de servicii artistice sau organizatorice, etc, motiv pentru care se 

solicită susținerea financiară.                              

 

Întrucât, diversitatea culturală și îmbunătățirea calității vieții, sunt obiective reale 

asumate de autoritatea publică județeană, dat fiind și largul interes al comunității  

locale pentru astfel de evenimente, apreciem că un astfel de parteneriat este 

justificat, ținând cont și de data desfășurării evenimentului – 12.05.2019. 

Având în vedere cele mai sus prezentate, supunem spre analiză și dezbatere, 

proiectul   de hotărâre alăturat. 

     

                                                

                                                DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                      Alin Mărginean 

                                                                

                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                     Întocmit: Mihaela Iordache, consilier 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean nr.47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului 

Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități 

culturale și sociale de interes public județean  

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

expunerea de motive nr.10808/08.05.2019 şi raportul de specialitate nr.10811/       

08.05.2019 al Direcţiei Economice - Compartimentul Patrimoniu, Servicii Publice,   

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 

23.11.2017, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens 

în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile art.91 alin.(1) lit.„d” și „e”, art.91 

alin.(5), precum și cele ale art.91 alin.(6) lit.„a” din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Prin Hotărârea nr.47/17.04.2019 autoritatea publică județeană a aprobat 

participarea Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea 

unor activități culturale și sociale de interes public județean. 

Din expunerea de motive și raportul de specialitate reiese că prin actul administrativ 

supus aprobării se propune completarea activităților realizate de Consiliul Județean 

Mureș în parteneriat cu alte instituții și organizații, prevăzute la punctul II din anexa 

1 și punctul A din Anexa 2 la HCJ Mureș nr.47/2019 cu organizarea celei de a XIX-a 

ediții a Expoziției de Flori din satul Curteni, comuna Sântana de Mureș.  

Autoritate publică județeană exercită potrivit art.91 alin.(1) lit.„e” atribuții privind 

cooperarea interinstituţională, sens în care, potrivit alin.(6) lit.„a” al aceluiași text 

de lege consiliul județean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu 

persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în 

vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte 

de interes public judeţean.  

Nr.10812/08.05.2019 

Dosar. VI/D/1  
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Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.  

Față de argumentele anterior expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr.47/17.04.2019 

pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea 

și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean, 

îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului 

Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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