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                                  PROIECT 

                                              

Nr.18.409/22.07.2019 

Dosar VI D/1 

  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 referatul de aprobare nr.18410/22.07.2019 al 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.16626/02.07.2019 cu privire la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor acţiuni 

de interes public judeţean,  

 

În temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit.„e” , coroborate cu cele ale alin. (7), litera 

”a”, precum şi ale art. 182 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

 

 
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 76, se introduce un nou punct, punctul 77, 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 76, se introduce un nou punct, 

punctul 77,  având conținutul cuprins în Anexa II.  

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

 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Societății pentru Inovație, și Direcţiei Economice 

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

 

PREŞEDINTE                 Avizat pentru legalitate  

Péter Ferenc                  SECRETAR  
                                                                                                            Paul Cosma  
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  Nr.18.410/ 22.07 

  Dosar: VI D/1 

               REFERAT DE APROBARE 

pentru 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 

 

Având în vedere solicitarea de colaborare a Societății pentru Inovație, Dezvoltare și 

Educație Medicală, înregistrată sub numărul 16626/02.07.2019, referitoare la 

organizarea Congresului Național cu participare internațională INSIDE, ediția 

T.U.M.O.R – Treatments Used in Multidisciplinary Oncological Rehabilitation, 

organizat sub egida UMFST Târgu Mureș, care se va desfășura în perioada 20-24 

noiembrie 2019, ținând cont de importanța evenimentelor de acest tip pentru 

comunitatea medicală și pentru susținerea învățământului de performanță, 

eveniment apreciat și susținut de profesori participanți din Austria, Turcia, Suedia, 

Rusia, SUA și România. 

 

Luând în considerare 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 în general, se propune spre analiză un proiect de impact în lumea științei 

medicale, de importanță județeană, prin intermediul cărora se poate oferii 

comunității mureșene un plus de valoare cultural-științifică. Astfel, se propune 

organizarea Congresului Național cu participare internațională INSIDE, ediția 

T.U.M.O.R – Treatments Used in Multidisciplinary Oncological Rehabilitation. 

Congresul urmăreşte facilitarea înţelegerii complexităţilor terapiei oncologice, de la 

tehnici şi inovaţii în abordările rezecţionale până la terapiile oncologice 

individualizate moderne, cu recunoaşterea importanţei pe termen lung a cercetărilor 

ştiinţifice în domeniu.  

 

Întrucât, pentru învățământul universitar, diversificarea posibilităților de 

specializare reprezintă un real progres în susținerea învățământului de performanță,  

apreciem că astfel de parteneriate sunt justificate. 

 

Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și dezbatere, prezentul 

proiect de hotărâre. 

                                                                                

                                                     

                                                     PREȘEDINTE 

           Péter Ferenc 
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  Nr.18493/23.07. 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 turismului cultural. În acest 

sens, se propun spre analiză un alt proiect, de importanță județeană, prin intermediul 

cărora se poate oferii comunității mureșene un plus de valoare cultural-științifică, 

susținând turismul, performanța și mediul universitar mureșan. 

 

În acest sens, Societatea pentru Inovație, Dezvoltare și Educație Medicală propune 

organizarea în comun a Congresului Național cu participare internațională INSIDE, 

ediția T.U.M.O.R – Treatments Used in Multidisciplinary Oncological Rehabilitation, 

organizat sub egida UMFST Târgu Mureș, care se va desfășura în perioada 20-24 

noiembrie 2019, la Târgu Mureș, un eveniment apreciat și susținut de profesori 

participanți din Austria, Turcia, Suedia, Rusia, SUA și România.  

Congresul urmăreşte facilitarea înţelegerii complexităţilor terapiei oncologice, de la 

tehnici şi inovaţii în abordările rezecţionale până la terapiile oncologice 

individualizate moderne, cu recunoaşterea importanţei pe termen lung a cercetărilor 

ştiinţifice în domeniu.  

Multidisciplinaritatea actului medical, ansamblul interrelațiilor între ramurile 

oncologice ce intervin în tratarea pacientului și comunicarea între echipele medicale 

urmăresc acelaşi rezultat: diminuarea indicelui recidivant, prelungirea vieţii 

pacientului şi îmbunătăţirea calităţii acesteia, încă de la momentul diagnosticului. 

Invitaţii, care au o vastă experienţă în tratarea pacientului oncologic, vor prezenta 

managementul și tehnicile utilizate dovedite a fi cele mai eficiente în atingerea cu 

succes a acestor obiective.  

 

Luând în considerare 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 în 

general, se propune spre analiză un proiect de impact în lumea științei medicale, de 

importanță județeană, prin intermediul cărora se poate oferii comunității mureșene 

un plus de valoare cultural-științifică. Astfel, se propune organizarea Congresului 

Național cu participare internațională INSIDE, ediția T.U.M.O.R – Treatments Used in  

Multidisciplinary Oncological Rehabilitation.  
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Întrucât, pentru învățământul universitar, diversificarea posibilităților de specializare 

reprezintă un real progres în susținerea învățământului de performanță,  apreciem că 

astfel de parteneriate sunt justificate. 

Având în vedere cele prezentate, proiectul de hotărâre alăturat, poate fi supus 

dezbaterii și aprobării consiliului județean. 

 

 

 

                                                                                 

 

                                                                                 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 

referatul de aprobare nr.18410/22.07.2019 şi raportul de specialitate nr.18493/23.         

.07.2019 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. 173 alin.(1) lit. „e”, coroborate 

cu cele ale alin.(7) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ.  

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 programul Congresul Național 

cu participare internațională INSIDE, ediția T.U.M.O.R. – Treatments Used in 

Multidisciplinary Oncological Rehabilitation 

În considerarea prevederilor art.173 alin.(1) lit. „e” din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, autoritatea publică județeană 

exercită atribuții privind cooperarea interinstituţională pe plan intern și extern, sens 

în care, potrivit alin.(7) lit.„a” al aceluiași text de lege consiliul județean hotărăşte, 

în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, 

Nr. 18631/24.07.2019 

Dosar. VI/D/1  
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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, opinăm 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, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi 

aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de 

specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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