
 

 

                                                                                                            

 

                          HOTĂRÂREA NR.18 
din 30 ianuarie 2014 

 
privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia 

„Împreună pentru copiii cu cancer”, în vederea sprijinirii organizării unor acţiuni 

culturale cu scop caritabil 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 24.254/23.01.2014 a Direcţiei Economice pentru 

aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Împreună pentru 

copiii cu cancer”, în vederea sprijinirii organizării unei acţiuni culturale cu scop 

caritabil, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

 
În temeiul prevederilor art. 91, alin.(6), litera "a", precum şi ale art. 97, alin.(1) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Împreună 

pentru copiii cu cancer”, în vederea sprijinirii organizării unor acţiuni culturale cu scop 

caritabil, în condiţiile prevăzute în convenţia cuprinsă în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Se împuterniceşte domnul Ciprian Dobre, preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu semnarea actului prevăzut la art.1.  

 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş, 

Muzeului Judeţean Mureş şi Asociaţiei  „Împreună pentru copiii cu cancer” din Tîrgu-

Mureş, str. Sg.maj. Ionel Giurchi, nr. 35, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

            PREŞEDINTE                                                           Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                SECRETAR 

                                                                    Paul Cosma 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot043_2012.htm#exp#exp
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Nr. 24.254/23.I.2014 
Dosar VI D/1 

 

EXPUNEREA DE MOTIVE 

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Împreună 

pentru copiii cu cancer”, în vederea sprijinirii organizării unor acţiuni culturale cu 

scop caritabil 

 
Asociaţia „Împreună pentru copiii cu cancer” din Tîrgu-Mureş, fiind o organizaţie cu caracter 

umanitar, nonprofit, organizează anual spectacole caritabile prilejuite de Ziua Internaţională 

a Cancerului la Copil (15 februarie) – o competiţie de dans sub genericul „Dance for Life” 

(14.02.2014, orele 18.00-21.00), de mişcarea internaţională a practicanţilor de arte marţiale 

pentru lupta împotriva cancerului sub genericul „Fight for Life” (03.10.2014, orele 18.00-

21.00) sau alte evenimente deosebite care pot oferi sprijin şi ajutor copiilor bolnavi de 

leucemie şi cancer, aflaţi în evidenţă şi trataţi la Clinica de Hemato-Oncologie Pediatrică a 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş. 

 
Scopul proiectului propus de Asociaţia „Împreună pentru copiii cu cancer” din Tîrgu-Mureş 

este acela de a le oferi copiilor bolnavi, o diversitate activă prin care să beneficieze de 

activităţi sportive, plimbări, drumeţii, jocuri, ateliere de lucru, seri distractiv-educative, şi 

alte activităţi utile, fără grijile obişnuite, sub supraveghere şi îndrumare de specialitate - 

tabere, cursuri etc. În acest scop, organizaţia solicită sprijinul Consiliului Judeţean Mureş 

pentru realizarea unor spectacole umanitare, mai exact punerea la dispoziţie, în regim 

gratuit a Sălii Mari din Palatul Culturii. Întrucât astfel de acţiuni reprezintă o bună ocazie 

pentru dezvoltarea spiritului de întrajutorare al societăţii mureşene, ţinând cont de impactul 

constructiv pe care evenimentele derulate în acest scop îl poate avea pentru comunitate, 

propunem participarea Consiliului Judeţean Mureş la realizarea a patru astfel de evenimente 

culturale, prin punerea la dispoziţie a spaţiului necesar - Sala Mare a Palatului Culturii, 

asigurarea vizitării gratuite a Turnului cu Ceas şi a sălilor de expoziţie din Palatul Culturii de 

către un grup 20 de persoane, în perioada programată pentru derularea fiecărui eveniment. 

Programările evenimentelor ulterioare, vor fi făcute prin adrese distincte.  

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, consiliile judeţene pot încheia convenţii de cooperare 

cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri 

sociali, în vederea realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes 

public judeţean. În acest sens, supunem aprobării proiectul de hotărâre alăturat şi convenţia 

de cooperare care face parte integrantă din acesta.  

  
PREŞEDINTE                     DIRECTOR EXECUTIV 
Ciprian Dobre                         Bartha Iosif 

 
Întocmit: Mihaela Iordache, consilier 



 


	hot 18
	hot 18 expunere
	hot 18 scan
	hot 18 cerere



