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 HOTĂRÂREA NR._____ 

din _______________ 2019 

privind modificarea și 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. 15268/18.06.2019 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.12417/24.05.2019, 11357/15.05.2019, 9880/24.04.2019, 13612/07.06.2019, 13208/ 

03.06.2019 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), 

şi ale art. 91 alin. (6) lit. „a”, precum și cele ale 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 modifică și 

se completează, după cum urmează:  

 

1. La anexa 1, după punctul 70, se introduc punctele 71, 72, 73, 74, 75, 76 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 70, se introduc punctele 71, 72, 

73, 74, 75, 76 având conținutul cuprins în Anexa II.  

 

3. La punctul 18 din Anexa nr.1 și  punctul 18 din Anexa 2, Capitol A. Activități 

realizate de Consiliul Judeţean Mureş, în parteneriat cu instituţii şi organizaţi,  

perioada desfășurării evenimentului este 20.09.2019. 
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(2) Anexele I și II fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Asociației ”Clubul Sportiv - Ring Box”, Asociației 

”The Tiberius Festival”, Asociației ”Teatrul Șură Călugăreni”, Universității de Medicină, 

Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Asociației Pedagogilor Sociali ”Cheia”, 

Asociației Culturale SIMFEST pentru Sprijinirea și Promovarea Creatorilor din Media și 

Arte Vizuale, Asociației Organizatorilor de Evenimente din Transilvania, respectiv  

Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea 

sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                 Avizat pentru legalitate  

Péter Ferenc                  SECRETAR  
                                                                                                            Paul Cosma  

 

 

 

 



    1/2 

 

 
 
Nr.15268/18.06.2019 
Dosar. VI D/1 

                  
             EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea și 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 turismului cultural. În acest 
sens, se propun spre analiză cinci proiecte mari, de importanță județeană, prin 
intermediul cărora se poate oferii comunității mureșene un plus de valoare 
culturală, susținând performanța și mediul universitar mureșan, după cum urmează: 
 
-    Asociația ”Club Sportiv Ring Box” organizează Finala Campionatului Național de 
Seniori la Box, în perioada 21-26 octombrie 2019, în Târgu Mureș, la Sala 
Sporturilor, unde vor participa cei mai valoroși boxiori și antrenori din țară, asistați 
de conducerea Federației Române de Box; 
 
-    Asociația ”The Tiberius Festival” organizează Festivalul Tiberius în perioada 03-
04 octombrie 2019. Acesta este un eveniment internaţional de muzică de cameră 
itinerant, cu muzică clasică  și cursuri de măiestrie pentru cvartete; 
 
-  Zilele Teatrului Șură este un eveniment organizat de Asociația ”Teatru Șură-
Călugăreni”, în perioada 1-20 iulie 2019, într-un context cultural în care se continuă 
tradiția locală, evidențiind și localitatea Călugăreni care va fi încă o dată un 
adevărat punct geografic al artei și al culturii. Proiectul precedă și intercalează alte 
evenimente care dau definiția istorică și culturală a zonei, aducând în prim plan 
tradițiile și arta teatrală dar și importante evenimente muzicale dedicate tinerilor 
în special, dar și celorlalte categorii de vârstă; 
 
-  Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș 
organizează, în perioada 03-04 octombrie 2019, o manifestare științifică cu o largă 
participare internațională - cea de-a XIII-a ediție a Conferinței INTER-ENG. Lucrările 
prezentate vor avea un circuit internațional, evidențiindu-se interdisciplinaritatea, 
luându-se în considerare dezvoltarea industriei durabile, noutăților din industrie sau 
protecția mediului. Toate acestea, vor continua să fie o prioritate și vor fi 
dezbătute în sesiunile plenare, și pe secțiuni, unde se vor discuta probleme de 
actualitate ale ingineriei; 
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-    în perioada 26 august-1 septembrie 2019, Asociația Culturală SIMFEST pentru 
Sprijinirea și Promovarea Creatorilor din Media și Arte Vizuale organizează  
Festivalul Internațional al Televiziunilor și Producătorilor Independenți SIMFEST-
2019, o manifestare culturală complexă care cuprinde, pe lângă competiția de 
specialitate, numeroase alte evenimente: proiecții publice de filme artistice și 
documentare; masterclass-uri susținute de personalități de valoare, recunoscute pe 
plan internațional; lansări de carte; recitaluri de muzică și poezie; vizitarea de 
obiective culturale, istorice și economice din județ.  
 
Totodată, din motive ce țin de situații privind disponibilitatea unor participanți, se 
înaintează și solicitarea de amânare a evenimentului Conferința Internațională 
”ADHD - stare de nestare” propus de Asociația Pedagogilor Sociali CHEIA și aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean  Mureș nr.47/17.04.2019, pentru data de 20 
septembrie 2019.  
 
Întrucât, diversitatea culturală, respectiv educarea tinerilor, sunt obiective reale 
asumate de autoritatea publică județeană, dat fiind și interesul comunității  locale 
pentru astfel de evenimente, apreciem că astfel de parteneriate sunt justificate. 
Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și dezbatere, proiectul de 
hotărâre alăturat. 
 
     

 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                                                                                                                                                                                         
Péter Ferenc 
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  Nr.15272/18 iunie 2019 

  Dosar: VI D/1 

                  RAPORT DE SPECIALITATE 
privind modificarea și 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 turismului cultural. În acest 
sens, se propun spre analiză cinci proiecte mari, de importanță județeană, prin 
intermediul cărora se poate oferii comunității mureșene un plus de valoare culturală, 
susținând performanța și mediul universitar mureșan. 
 
Astfel, în perioada 21-26 octombrie 2019, în Târgu Mureș, la Sala Sporturilor, se  
organizează Finala Campionatului Național de Seniori la Box, unde vor participa cei 
mai valoroși boxiori și antrenori din țară, asistați de conducerea Federației Române 
de Box. La acest eveniment sunt înscrisi peste 80 de sportivi, boxeri de la aproximativ 
40 de cluburi de profil din România. Conferința de presă va fi programată și 
organizată chiar în Ringul de Box, la Sala Sporturilor, unde va avea loc și cântarul 
oficial cu tragerea la sorți, asigurată de  Asociația ”Club Sportiv Ring Box”. 
 
Totodată, se propune parteneriatul Asociației ”The Tiberius Festival”, pentru 
organizarea Festivalului Tiberius în perioada 03-04 octombrie 2019, un eveniment 
internaţional de muzică de cameră itinerant, o încununare a muzicii clasice organizat 
în Târgu Mureş, Sighișoara, Reghin, Sovata, Miercurea Niraj, Odorheiu Secuiesc, 
Sfântu Gheorghe, Bistrița. Evenimentul găzduiește artiști renumiți ca James 
Campbell/ clarinet (Canada), Gulyás Márta/ pian (Ungaria), Lakatos György/ fagot 
(Ungaria), Frank Van de Laar/ pian (Olanda), Székely Attila/ pian (Germania), Artur 
Kaganovskiy/ vioară (USA) etc, iar profesorii vor fi Constantin Stanciu, James 
Campbell (Canada), Gulyás Márta (Ungaria), Margaret Clements (SUA). Festivalul este 
unic în România şi Europa de Est, dată fiind organizarea de cursuri de măiestrie 
pentru cvartete. 
 
Festivalul de la Călugăreni, din perioada 1-20 iulie 2019, este un eveniment care 
continuă tradiția, evidențiind totodată localitatea Călugăreni care va fi încă o dată un 
adevărat punct geografic al artei, al culturii. Proiectul precedă și intercalează alte 
evenimente care dau definiția istorică și culturală a zonei, aducând în prim plan 
tradițiile și arta teatrală dar și importante evenimente muzicale dedicate tinerilor în 
special, dar și celorlalte categorii de vârstă. Astfel, vor fi puse în valoare vestigiile 
istorice - Castrul Roman, Biserica Evangelică, evidențiate și prin serbarea zilei 
arheologilor alături de Muzeul Județean Mureș, parte în implementarea proiectelor de 
vară din zonă. Zilele Teatrului Şură sunt organizate în vederea păstrării tradiţiilor 
specifice zonale care au ca scop principal promovarea culturii teatrale tradiţionale şi  
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moderne, sub forma teatrului de vară la nivelul artiştilor profesionişti şi amatori, și 
sunt organizate de Asociația ”Teatru Șură-Călugăreni”. 
 
În același context, se propune parteneriatul cu Universitatea de Medicină, Farmacie, 
Științe și Tehnologie din Târgu Mureș care este gazda celei de-a XIII-a ediții a 
Conferinței INTER-ENG, o manifestare științifică cu o largă participare internațională. 
Zilnic vor fi prezentate peste 160 de lucrări științifice din peste 20 de țări de pe patru 
continente. Datorită calității acestora, ținând cont și de edițiile anterioare, multe din 
lucrări aparțin UMFST Târgu Mureș și Universității Sapienția din Târgu Mureș, un lucru 
notabil pentru performanță în învățământul mureșean. Lucrările prezentate vor avea 
un circuit internațional, evidențiindu-se interdisciplinaritatea, luăndu-se în 
considerare dezvoltarea industriei durabile, noutăților din industrie sau protecția 
mediului. Toate acestea, vor continua să fie o prioritate și vor fi dezbătute în 
sesiunile plenare, și pe secțiuni, unde se vor discuta probleme de actualitate ale 
ingineriei.  Conferinţa Internaţională 'Interdisciplinaritate în Inginerie- Inter-Eng' şi-a 
câştigat un statut binemeritat de eveniment remarcabil al cercetării ştiinţifice 
mureşene, reuşind focalizarea interesului pentru ramura inginerească a ştiinţei şi 
cercetării. Aceasta reprezintă un important forum profesional şi ştiinţific devenit, de 
la o ediţie la alta, un eveniment de referinţă în viaţa ştiinţifică a oraşului prin 
numărul crescând al specialiştilor români şi străini participanţi.  
 
Nu în ultimul rând, Asociația Culturală SIMFEST pentru Sprijinirea și Promovarea 
Creatorilor din Media și Arte Vizuale, care organizează în perioada 26 august-1 
septembrie 2019, Festivalul Internațional al Televiziunilor și Producătorilor 
Independenți SIMFEST-2019, propune parteneriatul pentru o manifestare culturală 
complexă care cuprinde, pe lângă competiția de specialitate, numeroase alte 
evenimente: proiecții publice de filme artistice și documentare; masterclass-uri 
susținute de personalități de valoare, recunoscute pe plan internațional, precum 
Ovidiu Gyarmath, Laura Baron, Copel Moscu din România și Charles Fletcher, MBE din 
Scoția; expoziții; lansări de carte; recitaluri de muzică și poezie; vizitarea de 
obiective culturale, istorice și economice din județul Mureș. 
 
Totodată, din motive ce țin de situații privind disponibilitatea unor participanți, se 
înaintează și solicitarea de amânare a evenimentului Conferința Internațională ”ADHD 
- stare de nestare” propus de Asociația Pedagogilor Sociali CHEIA și aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean  Mureș nr.47/17.04.2019, pentru data de 20.09. 2019.  
 
Întrucât, diversitatea culturală, respectiv educarea tinerilor, sunt obiective reale 
asumate de autoritatea publică județeană, dat fiind și interesul comunității  locale 
pentru astfel de evenimente, apreciem că astfel de parteneriate sunt justificate și 
propunem spre aprobare proiectul de hotărâre aprobat. 
 
                                                                                DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                                      Alin Mărginean 
                          

                                  Întocmit: Mihaela Iordache, consilier    



    1/2 

 

 

 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind modificarea și 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.15268/21.06.2019 şi raportul de specialitate 
nr.15272/18.06.2019 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 programele: 

– Finala Campionatului Național de Seniori la Box, organizat la Sala Sporturilor din 
Târgu Mureș de către Asociația „Club Sportiv Ring Box”; 

– Festivalul TIBERIUS, care se va desfășura în mai multe localități: Târgu Mureș, 
Sighișoara, Reghin, Sovata, Miercurea Niraj, Odorheiu Secuiesc, Sfântu Gheorghe 
și Bistrița, festival organizat de Asociația „The Tiberius Festival”; 

Nr. 15590 /21.06.2019 

Dosar. VI/D/1  
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– Zilele Teatrului Șură – ediția a XVII-a, organizat la Călugăreni de către Asociația 
„Teatrul Șură-Călugăreni”; 

– Conferința Internațională „Interdisciplinaritate în Inginerie”, organizată de 
UMFST Târgu Mureș, la sediul universității din Târgu Mureș; 

– Festivalul Internațional al Televiziunilor și Producătorilor Independenți SIMFEST, 
organizat la Târgu Mureș de către Asociația Culturală SIMFEST pentru Sprijinirea 
și Promovarea creatorilor din Media și Arte Vizuale. 

De asemenea, din motive obiective evenimentul Conferința Internațională „ADHD – 
stare de nestare” propus de Asociația Pedagogilor Sociali CHEIA, nu se poate 
desfășura în perioada inițial aprobată, sens în care se  impune modificarea perioadei 
de desfășurare a acestei activități culturale nominalizată în proiectul de hotărâre 
analizat. 

În considerarea prevederilor art.91 alin.(1) lit. „d” și „e” din Legea nr.215/2001, 
autoritatea publică județeană exercită 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.  

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 
modificarea și 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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  Nr.16054/ 26 iunie 2019 

  Dosar: VI D/1 

              NOTĂ 

privind modificarea și 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 

 

Doamnelor și domnilor consilieri. Având în vedere solicitarea de colaborare a 

Asociației Organizatorilor de Evenimente din Transilvania, înregistrată sub numărul 

15824/24.06.2019, referitoare la organizarea unui eveniment aniversar, important 

pentru comunitate din punct de vedere istoric și turistic, prin care se serbează 700 

de ani de la înființarea localității Gornești, propunem următoarea modificare, după 

cum urmează: 

Ținând cont de faptul că autoritatea județeană iniţiază şi implementează programe 

de interes public judeţean al căror obiectiv general îl reprezintă conturarea unui 

segment strategic pentru dezvoltare socială şi pentru valorizarea turismului cultural, 

se propun spre analiză șase proiecte mari, de importanță județeană, prin 

intermediul cărora se poate oferii comunității mureșene un plus de valoare culturală.  

ZILELE CULTURALE – ISTORICE GORNEȘTI/ ANIVERSARE – 700 DE ANI DE LA 

ÎNFIINȚAREA LOCALITĂȚII 

Evenimentul va fi organizat în comuna Gornești în colaborare cu Primăria Gornești, 

pe domeniul Castelului Teleki, în perioada 18-21 iulie 2019. 

În cadrul evenimentului se vor organiza conferințe cu teme istorice susținute de 

invitați în domeniu, programe speciale pentru vârstnici, prezentări de carte legate 

de monografia comunei Gornești, programe cultural-istorice dedicate copiilor, cu 

includerea unui concurs de cunoștințe, interactiv, pe teme istorice, denumit ”Micul 

istoric”. Mai mult, în perioada 18-19 iulie se vor desfășura în exclusivitate, programe 

dedicate aniversării a 700 de ani de la înființarea localității Gornești.  

Scopul evenimentului cultural-istoric este acela de a promova comunitatea 

mureșeană, subliniind valoarea istorică a comunei și a edificiilor acesteia, dar și 

acela de a oferii localnicilor o susținere în timp, arătăndu-li-se că nu au doar un 

trecut, ci și un prezent susținut, respectiv un viitor cert.  

Întrucât, diversitatea culturală, respectiv educarea tinerilor, sunt obiective reale 

asumate de autoritatea publică județeană, dat fiind și interesul comunității  locale 

pentru astfel de evenimente, apreciem că astfel de parteneriate sunt justificate. 

Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și dezbatere, proiectul de 

hotărâre alăturat, modificat conform celor de mai sus. 

 

                                                                                   PREȘEDINTE 

                                                                       Péter Ferenc 

                         

                                Verificat: dir.executiv Alin Mărginean 

                                   Întocmit: Mihaela Iordache, consilier    
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