
 

 

                                                                                                
                                                                                                     

                                

     HOTĂRÂREA NR.45 

      din 6 martie 2014 

 

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia  

„Euro – Media Advertising”, în vederea organizării Galei Tineretului Mureşean  

                     

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.3.724/5.III.2014 a Direcţiei Economice pentru aprobarea 

cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Euro – Media Advertising”, în 

vederea organizării Galei Tineretului Mureşean, 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 „Euro – Media 

Advertising” în vederea organizării Galei Tineretului Mureşean, 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 „Euro – Media Advertising”, str. Moldovei, nr. 8/11, 

Tîrgu-Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

  

                                                           

 PREŞEDINTE             Contrasemnează

                                              SECRETAR 

 Ciprian Dobre                                                                                                Paul Cosma 

 

 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot026_2012.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot026_2012.doc
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                    EXPUNEREA DE MOTIVE 

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia 

„Euro – Media Advertising”, în vederea organizării Galei Tineretului Mureşean 

 

Asociaţia „Euro – Media Advertising”, în data de 14 martie 2014, în intervalul orar 

17.00-21.00, organizează Gala Tineretului Mureşean care presupune un spectacol 

susţinut de 16 elevi selectaţi din 8 licee târgmureşene, finalişti ai concursului 

desfăşurat pe etape. Evoluţia lor este cuprinsă într-un spectacol-program care 

include un concurs de talente (demonstraţie dansuri din Germania, Ungaria, Spania, 

Italia, România, Franţa şi Irlanda)/ frumuseţe/ inteligenţă pe o temă care concordă 

cu preocupările dezvoltării tineretului mureşean - Europa. Susţinuţi în principal de 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, organizatorii prin adresa cu nr. 3460/ 

28.02.2014 solicită sprijinul Consiliului Judeţean Mureş în realizarea evenimentului 

mai sus menţionat, întrucât costurile şi anvergura evenimentului la care se aşteaptă 

participarea a peste 500 de tineri mureşeni, depăşesc limita suportabilităţii 

financiare a organizatorilor.  

Având în vedere semnificaţia şi atenţia acordată de către tinerii mureşeni acestei 

manifestări culturale, prin activităţile întreprinse, respectiv posibilitatea de 

promovare a patrimoniului cultural al judeţului în rândul tinerilor, oferită prin 

organizarea Galei Tineretului Mureşean, propunem participarea Consiliului Judeţean 

la realizarea acestui eveniment cultural, sprijinind acţiunea prin acordarea utilizării 

spaţiului din Palatului Culturii Tîrgu-Mureş, în regim gratuit. În acest sens, supunem 

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

integrantă a acestuia.  

 

 

                         PREŞEDINTE                                                                  DIRECTOR EXECUTIV 
                         Ciprian Dobre                                                                            Bartha Iosif 
                                                          

                           
                                

                                                   

 
 
 
 

                              Întocmit: Mihaela Iordache, consilier 
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