
 

 

                                                                                                  
   

                                     HOTĂRÂREA NR. 44 

                din 6 martie 2014 

 

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Palatul Copiilor 

din Tîrgu-Mureş, în vederea organizării unui spectacol dedicat femeilor,  

sub genericul „E ziua ta…” 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.3.723/5.III.2014 a Direcţiei Economice pentru 

aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Palatul Copiilor din Tîrgu-

Mureş, în vederea organizării unui spectacol dedicat femeilor, sub genericul „E ziua 

ta…”, 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 Palatul Copiilor din 

Tîrgu-Mureş pentru organizarea unui spectacol dedicat femeilor, sub genericul „E 

ziua ta…”, în condiţiile prevăzute de 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 Palatului Copiilor din Tîrgu-Mureş, B-dul 1 

Decembrie 1918, nr. 93, Tîrgu-Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

          PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                             SECRETAR 

                                                                  Paul Cosma               

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/hot031_2013.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa_hot031_2013.doc
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Nr. 3.723/5.III.2014 
Dosar VI D/1 

 

EXPUNEREA DE MOTIVE 

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliului Judeţean Mureş şi Palatul 
Copiilor Tîrgu-Mureş, în vederea organizării unui spectacol dedicat femeilor, 

sub genericul „E ziua ta...” 
 

Consiliul Judeţean Mureş şi-a propus organizarea unui spectacol dedicat 

femeilor, sub genericul „E ziua ta...”, în data de 10 martie 2014, invitând 

alături copiii care activează în diferite cercuri de activităţi şcolare 

extracurriculare aflate în coordonarea Palatul Copiilor din Tîrgu-Mureş.  

Palatul Copiilor a conceput un program artistic dedicat femeilor, intenţionând 

să solicite sprijinul Consiliului Judeţean Mureş în vederea realizării, prin 

punerea la dispozţie a Sălii Mari şi a Sălii Mici din Palatul Culturii. Astfel, 

apreciem oportun ca autoritatea publică să ofere sprijin pentru desfăşurarea 

în condiţii deosebite a evenimentului cultural menţionat. Întrucât ediţia din 

acest an presupune prezenţa unui număr mult mai mare de participanţi -  

aproximativ 300 de copii alături de profesori şi părinţi, Consiliul Judeţean 

Mureş ar vrea să asigure accesul gratuit în Sala Mare şi în Sala Mică a Palatului 

Culturii şi să ofere premii în cărţi şi materiale promoţionale pentru cei 12 

elevi care au câştigat Premiul I la Campionatul European de Dans desfăşurat în 

anul 2013, la Budapesta. În acest fel, Consiliul Judeţean Mureş ar veni în 

întâmpinarea solicitării Palatului Copiilor din Tîrgu-Mureş exprimată prin 

adresa nr. 3496/03.03.2014.  

Această manifestare este organizată pentru a promova şi valorifica tinerele 

talente pregătite în diferite domenii cultural-artistice. Drept urmare, vor 

evolua pe scenă copiii din grupele de avansaţi şi grupele de performanţă ale 

cercurilor de dans modern, contemporan şi clasic, grupele de elevi de la 

cercul de canto, precum şi membrii Cenaclului literar “Amadeus” , alături de  

Trupa de teatru “Dicentis”.  Programul va fi completat cu o paradă a modei 

dedicată copiilor prin prezentarea unei vestimentaţii adecvată anotimpului - 

primăvară.  

Având în vedere semnificaţia şi atenţia acordată acestei manifestări culturale, 

care şi-a demonstrat an de an eficienţa şi viabilitatea în susţinerea evoluţiei 

personale şi emoţionale a copiilor în societate alături de familie şi colectiv, 

supunem spre aprobare Proiectul de hotărâre alăturat şi Convenţia de 

cooperare, parte integrantă al acestuia.  

                                              PREŞEDINTE                                                          DIRECTOR EXECUTIV 

                                Ciprian Dobre                                                                    Bartha Iosif 

 

    Întocmit: Mihaela Iordache, consilier 
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