
 

 

                                                                                                            

 

HOTĂRÂREA NR.19 
din 30 ianuarie 2014 

 
pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia 

Studenţilor Maghiari din Tîrgu-Mureş, în vederea organizării celei de-a XXI-a 

ediţii a Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
 
Văzând expunerea de motive nr. 418/23.01.2013 a Direcţiei Economice, pentru 

aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Studenţilor Maghiari 

din Tîrgu-Mureş, în vederea organizării celei de-a XXI-a ediţii a Sesiunii Ştiinţifice 

Studenţeşti, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

 
În temeiul prevederilor art. 91, alin.(6), litera "a" 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 Studenţilor 

Maghiari din Tîrgu-Mureş, în vederea organizării celei de-a XXI-a ediţii a Sesiunii 

Ştiinţifice Studenţeşti, 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 Studenţilor Maghiari din Tîrgu-Mureş, str. 

Gh. Marinescu, nr. 38, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

   
 
     

 PREŞEDINTE                                                           Contrasemnează 

 Ciprian Dobre                                                                            SECRETAR 

                                                                                                Paul Cosma 

 

                    

 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/hot013_2013.htm#exp#exp


 

 

 

 
Nr. 418/23.01.2014 
Dosar VI D/1 

 
EXPUNEREA DE MOTIVE 

 
pentru aprobarea cooperării dintre Consiliului Judeţean Mureş şi Asociaţia 

Studenţilor Maghiari din Tîrgu-Mureş, în vederea organizării celei de-a XXI-a 

ediţii a Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti 

 
Asociaţia Studenţilor Maghiari din Tîrgu-Mureş, în perioada 27 - 29 martie 2014, 

organizează cea de-a XXI-a ediţie a Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti care implică studenţii 

Universităţii de Medicină, Farmacie şi Stomatologie - Secţia Maghiară. 

 
Ediţia anului 2014 presupune participarea unui număr de aproximativ 200 de studenţi 

din Ungaria şi România, alături de profesori universitari şi reprezentanţi din ţările 

participante şi SUA. Având în vedere semnificaţia şi atenţia acordată acestei manifestări 

ştiinţifice, care şi-a demonstrat de-a lungul ediţiilor anterioare eficienţa, viabilitatea şi 

importanţa, dobândite din activităţile de cercetare ştiinţifică în domeniul medicinei 

generale, stomatologiei şi farmaciei, întreprinse de studenţi şi profesori participanţi, 

Asociaţia Studenţilor Maghiari din Tîrgu-Mureş prin adresa nr. 418/13.01.2014 a solicitat 

şi în acest an, sprijinul Consiliului Judeţean Mureş pentru organizarea evenimentului 

menţionat. 

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

republicată, cu modificările ulterioare, consiliile judeţene pot încheia convenţii de 

cooperare cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi 

cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, 

lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. 

 

Având în vedere posibilitatea de promovare a patrimoniului cultural şi a potenţialului 

turistic al judeţului, oferită prin organizarea Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti, propunem 

participarea Consiliului Judeţean la realizarea acestui eveniment cultural, sprijinind 

acţiunea prin acordarea utilizării sălilor din Palatului Culturii şi permiterea vizitării, în 

regim gratuit, a expoziţiilor de bază din edificiul cultural menţionat. În acest sens, 

supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat şi Convenţia de cooperare, parte 

integrantă a acesteia.  

  
PREŞEDINTE                     DIRECTOR EXECUTIV 
Ciprian Dobre                         Bartha Iosif 
 

Întocmit: Mihaela Iordache, consilier 
1 ex. 
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