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HOTĂRÂREA NR.58 

din 27 aprilie 2017 

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 34/2017 
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. 8085/20.04.2017 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitările înregistrate la Consiliul Judeţean Mureş, sub numerele 
6864/04.04.2017, 6409/28.03.2017, 7040/05.04.2017, 7034/05.04.2017, 
7144/06.04.2017, 7595/12.04.2017, 

Luând în considerare prevederile art.5 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr. 34/30.03.2017 pentru aprobarea  participării Consiliului Judeţean Mureş la 
organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes 
public judeţean, cu modificări şi completări ulterioare, 

În  temeiul prevederilor  art.91 alin. (1) Iit. 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 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

hotărăşte: 
 

Art.I. Anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 34/30.03.2017 pentru 
aprobarea  participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 
finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

1. La anexa nr.1, după punctul 39 al secţiunii A „ Activităţi realizate de Consiliul 
Judeţean Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii” se introduc punctele 40, 41, 
42, 43, 44, 45  având conţinutul cuprins în  Anexa nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

2. La anexa nr.2, după punctul 39 al Secţiunii A „ Activităţi realizate de Consiliul 
Judeţean Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii”, se introduc punctele 40, 41, 
42, 43, 44, 45 având conţinutul cuprins în Anexa nr.2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.II.  Dispozițiile adoptate în ședința Consiliului Județean Mureș din data de 30 martie, 
referitoare la condiționarea participării financiare a Consiliului Județean Mureș la 
Festivalul AWAKE, de păstrarea operelor de arta create în patrimoniul Consiliului 
Judetean Mures, se revocă.  

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş, 
care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 
 

PREȘEDINTE                                                                               Contrasemnează 

Péter Ferenc          SECRETAR 

                            Paul Cosma 

                                                                                                                    

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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              Nr. 8085/20.04.2017 

              Dosar VI/D/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor 1 şi 2 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 34/2017 pentru aprobarea participării 
Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor 
activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 34/2017 s-a aprobat participarea Consiliului 

Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi 

sociale de interes public judeţean, activităţile fiind grupate pe trei secţiuni: 

- Secţiunea A: Activităţi realizate de Consiliul Judeţean Mureş, în parteneriat cu 

instituţii şi organizaţii; 

-  Secţiunea B: Activităţi proprii ale Consiliului Judeţean Mureş; 

-  Secţiunea C: Activităţi privind programul manifestărilor prilejuite de Centenarul Marii 

Uniri şi al Primului Război Mondial. 

Activităţile de la Secţiunea A se propun a fi completate cu evenimente noi, importante 

din punct de vedere cultural şi ştiinţific aducând în atenţie manifestări cu implicare 

internaţională, aşa cum reiese din solicitările înregistrate.  

Astfel, pentru perioada următoare, se propun spre realizare alte 6 evenimente, după 

cum urmează: 

- Conferinţa de Horticultură şi Peisagistică din Transilvania care va fi urmată de o 

Expoziţie horticolă cu participare internaţională, iar Universitatea „Sapintia” – 

Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Tîrgu-Mureş va găzdui un program 

complex, cu acţiuni adiacente, prin care se urmăreşte dezvoltarea posibilităţilor de 

cunoaştere prin activităţile proprii de cercetare, dar şi de diversificare a ceea ce 

înseamnă peisagistică din punct de vedere ştiinţific şi tehnic. Evenimentul se 

desfăşoară  în perioada 05-07 mai 2017; 

- Congresul Internaţional al Rasei Bălţată Românească tip Simmental, organizat la 

Tîrgu-Mureş urmată de o Expoziţie de animale, în special din rasa Bălţată 

Simmental, cu premierea celor mai frumoase exemplare. Dezbaterile care vor avea 

loc în cadrul Congresului vor avea tematici specifice – genetică, ameliorare bovine, 

probleme de reproducţie, activităţi specifice creşterii animalelor. Partea ştiinţifică 

se va desfăşura în Sala mare a Palatului Administrativ, iar partea practică şi 

expoziţia şi celelalte activităţi adiacente, se vor desfăşura în Tîrgu-Mureş, la 

Depozitul de armăsari din str. Insulei, în perioada 01-02 septembrie; 

- Festivalul-concurs naţional de folclor pentru tineri interpreţi „In memoriam Vasile 

Conţiu”, care va avea loc la Tîrgu-Mureş, în perioada 18-20 iulie 2017, îşi propune 

să valorizeze din punct de vedere muzical-interpretativ, tinerele talente, evaluând 

şi subliniind autenticitatea cântecului tradiţional românesc dar şi a portului  
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- popular. Totodată, festivalul reprezintă un mic tribut adus celui care a fost 

profesor, formator al multor generaţii de interpreţi, etnomuzicolog, autor de 

culegeri de folclor, dar şi interpret al cântecului popular din Câmpia Transilvană – 

Vasile Conţiu, originar din localitatea Rîciu, jud. Mureş; 

- Conferinţa Internaţională „Interdisciplinaritate în Inginerie” Inter-Eng 2017, 

organizată de Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, concentrează o serie de 

cercetări ştiinţifice mureşene din domeniul ingineriei şi alte domenii adiacente, 

oferind un punct de vedere în dezvoltarea tehnologică, la o dimensiune naţională şi 

internaţională, în perioada 05-06 octombrie 2017; 

- Conferinţa medicală „Durerea - De la Morfopatologie la Tratament – Abordare 

Multidisciplinară” care are drept scop aprofundarea cunoştinţelor moderne legate 

de fenomenul durerii, cu detalierea aspectelor generale, în contextul mai multor 

specialităţi aplicate, din perspectiva socioculturală – extrapolarea vindecării şi 

ameliorarea unor diagnostice, prin artă, muzică, dans, etc. Evenimentul este 

organizat de Fundaţia „Sf. Blasius” Tîrgu-Mureş, în parteneriat cu Universitatea de 

Medicină şi Farmacie, Asociaţia Studenţilor Maghiari din Tîrgu-Mureş şi Fundaţia 

„Studium Prospero”; 

- Concertul Extraordinar de Folclor în Interpretare Coral-instrumentală, susţinut de 

Corala bărbătească „Armonia” şi Orchestra folclorică „Muzica Divertis”, premiate la 

nivel mondial cu locul I, cu un caracter educaţional şi de divertisment care să 

transmită noilor generaţii importanţa trecutului, oferă un condei muzical autentic, 

aducând cântecul popular în înţeles de vers cântat, desprins din interiorul creaţiei 

străvechi, o notă de nobleţe, printr-o înaltă calitate interpretativă. Evenimentul 

are loc în data de 10 mai 2017. 

Având în vedere cele mai sus prezentate, ţinând cont de faptul că, în aplicarea 

strategiei culturale a judeţului Mureş, educarea publicului, prin prezentarea valorilor 

autohtone autentice reprezintă un obiectiv prioritar, se propune aprobarea proiectului 

de hotărâre alăturat. 

                             PREŞEDINTE                                                                      DIRECTOR EXECUTIV 

                             Péter Ferenc                                                                             Alin Mărginean 

                    

                                                

            

 

                       

                                 Întocmit: Mihaela Iordache, consilier 
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