
 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/2 
 

                                                                                                                                                                                        

      

         

                                          

    HOTĂRÂREA NR.126 

 din 31 august 2017 

 

privind modificarea și 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. 17990/25.08.2017 a Direcţiei Economice, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitările înregistrate la Consiliul Judeţean Mureş sub numerele 16392 

din 1 august 2017, 16736 din 7 august 2017 și 16774 din 7 august 2017, completată cu 

adresele nr.17175 din 11 august 2017 și nr.17862 din 23.08.2017, 

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, cu modificările 

şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La Anexa nr.1, după punctul 51 al secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul   

Judeţean Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii” se introduc punctele 52, 53 și 

54 având conţinutul cuprins în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

2. La Anexa nr.2, după punctul 51 al Secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul 

Judeţean Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii”, se introduc punctele 52, 53 și 

54 având conţinutul cuprins în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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3. La Anexa nr.1, secţiunea C „Activităţi privind programul manifestărilor prilejuite de 

Centenarul Marii Uniri şi al Primului Război Mondial”, se modifică următoarea poziţie: 

 

- poziţia nr.10, Programul „Conferinţa Naţională „Marea Unire din 1918 şi consolidarea 

culturii române moderne”, alineatul „data”, va avea următorul cuprins: „27-28 

octombrie 2017”; 

4.  La Anexa nr.2, secţiunea C „Activităţi privind programul manifestărilor prilejuite de 

Centenarul Marii Uniri şi al Primului Război Mondial”, se modifică următoarea poziţie: 

- poziţia nr.10, Programul „Conferinţa Naţională „Marea Unire din 1918 şi consolidarea 

culturii române moderne”, coloana „perioada”, va avea următorul cuprins: „27-28 

octombrie 2017”. 

 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Muzeului Judeţean Mureş, Universităţii „Petru 

Maior” din Tîrgu Mureş, Asociației “Punți de lumină”, Asociației “ Junior Sport” şi 

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

sa la îndeplinire. 

 

 

PREȘEDINTE                                                                               Contrasemnează  

Péter Ferenc                                                                                       SECRETAR  

                                                                                                        Paul Cosma               
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            Nr.17.990/25.08.2017 

            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 un  eveniment cultural și un 

eveniment de promovare a sportului în rândurile tineretului, acțiuni cu un puternic 

impact la nivel local.  

1.Evenimentul cultural propus a fi înscris la Secţiunea A „Activităţi realizate de 

Consiliul Judeţean Mureş, în parteneriat cu instituţii şi organizaţii”, poziţia 52, 

constă în manifestarea cultural-artistică „Punţi de lumină, ediţia a V-a”, organizată de 

Asociația Culturală “ Punți de lumină”.(adresa 16736/07.08.2017) 

 Proiectul  se desfăşoară în perioada 22 -23 septembrie 2017 şi presupune prezenţa unor 

personalităţi şi scriitori din domeniul culturii naţionale precum şi a unor artişti 

profesionişti de muzică clasică din Republica Moldova. 

Programul cultural-artistic „Punţi de lumină, ediţia a V-a”, este organizat în colaborare 

cu Uniunea Ziariştilor Profesionişti Români, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Mureş , 

Despărţământul Judeţean Mureş al ASTREI  şi Fundaţia Internaţională „Sun Rise House” . 

Simezele vor fi susţinute de pictorii Rodica Olteanu  din Bucureşti şi Marcel Naste din 

Reghin, judeţul Mureş. 

Programul provizoriu include lansarea unor cărţi noi ale scriitorilor: Nicolae Băciuţ, 

Mariana Cristescu, Theodor Curpaş (Satu Mare), Răzvan Ducan (Târnăveni), Ioan 

Lăcătuşu (Sfântu Gheorghe), Dan Lupescu (Craiova), Lazăr Lădariu, Valentin Marica,  
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Gheorghe Şincan, Alexandru Florin Ţene – preşedintele Ligii Scriitorilor Români, Ionuţ 

Ţene, Titina Nica Ţene (Cluj-Napoca). 

Debutul editorial va fi prezentat de către doamna profesor Lucia Cetină cu o monografie 

post-mortem în memoria fiului său, traducător avocat Nicolae Dan Cetină. 

Va exista şi un moment poetic prezentat de către personalităţile culturale: Nicolae 

Băciuţ, Simina Cota şi Cristinela Olăreanu. 

Aceste manifestări cultural-artistice vor avea loc în cursul zilei de vineri, 22 septembrie 

2017, începând cu orele 11.00, la Hotel Continental Tîrgu Mureş - Sala „Tonitza”.  

Programul manifestărilor cultural-artistice va continua şi sâmbătă, 23 septembrie 2017, 

între orele 18.00-20.00, în Sala Mică a Palatului Culturii din Tîrgu Mureş, unde va fi 

prezentat un recital de muzică clasică, cu arii din opere şi partituri din repertoriul 

universal al muzicii religioase.  

Recitalul va fi susţinut de către invitatele de onoare: soprana Lilia Şolomei – Artist 

Emerit al Republicii Moldova, solistă a Teatrului de Operă şi Balet „Maria Bieşu” şi 

pianista Marina Mamaliga – concert maestru la Academia de Muzică, Teatru şi Arte 

Plastice (AMTAP) din Chişinău.  

În cadrul parteneriatului propus, Consiliul Județean Mureș va pune la dispoziție Sala Mică 

a Palatului Culturii, sâmbătă 23 septembrie 2017 , pentru susținerea recitalului de 

muzică clasică. 

Proiectul cultural „Punţi de lumină, ediţia a V-a” oferă oportunităţi tinerilor şi 

comunităţii târgumureşene, care au posibilitatea de a participa în mod gratuit la toate 

manifestările organizate, putând astfel relaţiona şi interfera în mod direct cu atmosfera  

cultural-artistică deosebită, prilejuită de acest eveniment.  

2.Evenimentul de promovare a sportului propus la Secțiunea A, poziția 53 din Anexele 

1 și 2 la HCJ nr.34/2017 se numește “ Junior Sport- Mureș”, proiect complex de 

educație și cultură sportivă pentru copiii din România, care  va fi  organizat de Asociația 

“Junior Sport”.(ad.nr.16774/07.08.2017,17175/11.08.2017,17862/23.08.2017) 

Demarat la București, proiectul se dorește a fi extins și la nivelul județelor, prin 

publicarea și distribuirea revistei Junior Sport-formă tipărită(format A4,full color,88 

pagini, coperți plastifiate lucios) dar și on line, prin dezvoltarea unei platforme 

www.juniorsport.ro,prin canalul youtube și pe facebook. 

Publicația este o platformă de afirmare a competițiilor de juniori, o tribună de la care 

se fac mai bine cunoscute unitățile școlare cu program sportiv și cluburile sportive 

școlare dar și  cluburile sportive de performanță și, nu în ultimul rand, o rampă de  

 

http://www.juniorsport.ro/
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lansare spre marea performanță a celor mai talentați juniori, din toate ramurile 

sportive. 

Consiliul Județean Mureș va participa la publicarea a 3000 ex. care vor fi distribuite 

gratuit în școli. Contribuția Consiliului Județean Mureș se propune a fi de  

60 000lei(solicitat 60690lei) , din care 48000lei vor fi alocați în anul 2017 pentru editarea 

revistei și 12000 lei în anul 2018, pentru distribuție revistă. 

Valoarea totală a proiectului se estimează la suma de 142 800lei( 120 000lei+TVA-19%), 

sumă ce  urmează a fi acoperită și prin contribuția altor autorități publice sau entități 

private. 

Revista va fi  lansată în 9 decembrie 2017, când va avea loc la Palatul Culturii  acțiunea 

“Concertul sportului mureșan”, în cadrul căruia micii sportivi de la Cluburile din județul 

Mureș vor efectua demonstrații, în prezența unor mari nume ale sportului românesc, 

originare din zonă. Cu această ocazie, se va desfășura   și Gala de premiere “Născut 

pentru sport”, în cadrul căreia Asociația Junior Sport, împreună cu invitații săi 

speciali(mari campioni ai României) și reprezentanți ai Consiliului Județean va premia 

pe cei mai merituoși sportivi mureșeni din ultimii 2 ani(juniori, dar și mari campioni 

seniori activi sau retrași din activitate). 

În prima parte a anului 2018,vor avea loc campanii de promovare așa cum este acțiunea 

“Azi sunt profu tău de sport”, cu participarea unor personalități –mari campioni 

originari din județul nostru, care, vor susține ore de educație fizică la unele școli și vor 

vorbi celor mici despre frumusețea și importanța sportului în general, dar și despre ce a 

însemnat și înseamnă pentru ei sportul care i-a consacrat. Cu această ocazie, Revista 

Junior Sport Mureș  va fi distribuită gratuit elevilor. 

La toate evenimentele și acțiunile din cadrul proiectului va fi promovată și imaginea 

Consiliului Județean Mureș și acțiunile sale ce au tangență cu activitatea sportivă. 

3. La Secţiunea C „Activităţi privind programul manifestărilor prilejuite de 

Centenarul Marii Uniri şi al Primului Război Mondial”, Anexa 2, poziţia nr.10, 

Programul „Conferinţa Naţională „Marea Unire din 1918 şi consolidarea culturii române 

moderne”,  din motive organizatorice va avea loc în perioada 27-28 octombrie 2017 şi nu 

în perioada 22-23 iunie 2017, aşa cum s-a prevăzut iniţial.(ad.16392/1.08.2017). 

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

de hotărâre alăturat. 

    

                             PREŞEDINTE                                                             DIRECTOR EXECUTIV 

                             Péter Ferenc                                                                   Alin Mărginean 

 

 

Întocmit:  Monica Dohotariu, consilier     
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