
 

 

                                                                                                
                                                                                                    

                                

 HOTĂRÂREA NR.67 

 din 16 aprilie 2014 

 

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia 

„BookLand” Bucureşti, în vederea organizării la Tîrgu-Mureş a conferinţelor practice 

„BookLand Evolution” 

                

      

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.5.857/9.IV.2014 a Direcţiei Economice pentru aprobarea 

cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia  „BookLand” Bucureşti, în vederea 

organizării la Tîrgu-Mureş a conferinţelor practice „BookLand Evolution”, 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 „BookLand” 

Bucureşti în vederea organizării la Tîrgu-Mureş a conferinţelor practice „BookLand 

Evolution”, 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 „BookLand” Bucureşti, str. Dr. Mihail Petrini nr. 

15, et. 1, ap. 2, camera 8, sect. 5, Bucureşti, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

                                                 

 PREŞEDINTE        Contrasemnează                                               

 Ciprian Dobre         SECRETAR 

                                                                                                         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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Nr. 5.857/9.IV.2014 
Dosar VI D/1 

 

                    EXPUNEREA DE MOTIVE 

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia 

„BookLand” Bucureşti, în vederea organizării la Tîrgu-Mureş a conferinţelor 

practice „BookLand Evolution” 

 

Prin adresa cu nr. 5195/ 27.03.2014, Asociaţia “BookLand” Bucureşti solicită 

sprijinul Consiliului Judeţean Mureş pentru organizarea la Tîrgu-Mureş a 

conferinţelor practice “BookLand Evolution”. Proiectul asociaţiei mai sus 

menţionate, a fost lansat în urmă cu trei ani în ideea de a veni în sprijinul tinerilor, 

aducându-le la îndemână cărţile din care să se inspire şi care să-i ajute să-şi 

dezvolte imaginaţia, limbajul şi aşteptările. 

Timp de 600 zile – cu eforturi logistice solicitante, aceştia au reuşit să mute 

(săptămânal) dintr-un oraş în altul Târgul de carte mobil, vizitând peste 40 oraşe, 

aducând cărţile în cele mai aglomerate locuri: pieţe, parcuri, mall-uri. Totuşi, 

judecând şi după rezultatele nemulţumitoare obţinute de mulţi din tinerii noştii, 

aceştia şi-au propus să facă şi ei un efort suplimentar de a le explica importanţa 

lecturii continue şi a educaţiei. Drept urmare, au lăsat vânzarea de carte la o parte 

şi au demarat în acest an, prima ediţie a conferinţelor practice pentru tineri, 

BookLand Evolution. Aceştia au decis să se adreseze elevilor de liceu, pentru că ei 

se află la început de drum şi încă mai pot face alegerile potrivite, care să le 

influenţeze pozitiv viaţa. Anul trecut, cu acordul Ministerului Educatiei, au adus în 

302 licee din 17 oraşe, prima biblioteca digitală: peste 100 cărţi oferite integral şi 

gratuit copiilor (download cu cod QR). 

 În acest an, au reuşit să parcurgă deja 5 oraşe, iar în perioada 22-25 aprilie aceştia 

doresc să ajungă la Tîrgu-Mureş. Întrucât, în fiecare judeţ au avut sprijinul 

autorităţilor locale sau direct al instituţiilor culturale, organizatorii solicită 

Consiliului Judeţean Mureş, pentru a putea desfăşura conferintele practice 

Bookland Evolution la Tîrgu-Mureş, sprijin prin punerea la dispoziţie a Sălii Mici din 

Palatul Culturii (în regim gratuit), în intervalul 22-25 aprilie, interval orar 17:00-

19:30. Totodată, dat fiind că în ziua de 24 aprilie se va organiza şi o sesiune de 

selecţie şi premiere a celor mai bune proiecte de antreprenoriat (rezultate din 

activităţile întreprinse), aceştia au rugămintea să li se permită accesul în sală şi în 

intervalul orar 13:00-15:00 si 19:30-20:30. 

Printre speakerii care li s-au alăturat deja pot fi enumeraţi următorii: Andi 

Vasluianu, Andreea Marin, Andreea Raicu, Berti Barbera, Cezar Ouatu, Cristina 

Cioran, Dana Savuica, Dragos Anastasiu, Florin Chilian, Florentina Opris, Marius 

Ghenea, Mihaela Tatu, Ovidiu Tender, Roxana Ciuhulescu, Rucsandra Hurezeanu, 

Vasile Calofir, dar şi multe personalitati locale, care au atins performanţă în  
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business, artă, sport, etc. În Tîrgu-Mureş, organizatorii au confirmarea domnilor 

Marius Munteanu, Călin Sarchiz, Alexandru Cistelecan, Liviu Pancu şi Adrian 

Despot, însă Lista speakerilor va fi finalizată abia pe 11 aprilie. 

Accesul este GRATUIT iar speakerii vor povesti propriile poveşti de succes şi le vor 

sugera cărţi care lor le-au schimbat viaţa, răspunzându-le la întrebări şi 

introducându-i în cercurile lor pe cei care îşi doresc să urmeze acelaşi traseu 

profesional.  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 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, ţinând cont de 

implicarea responsabilă în susţinerea învăţământului şi a educaţiei tinerilor, 

propunem participarea Consiliului Judeţean la realizarea evenimentului cultural 

menţionat. 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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