
 

 

                                                                                                
                                                                                                      

                                

 HOTĂRÂREA NR.68 

 din 16 aprilie 2014 

 

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Liga Studenţilor 

Tîrgu-Mureş, în vederea organizării Congresului Internaţional pentru Studenţi, Tineri 

Medici şi Farmacişti „Marisiensis” 

                     

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.5.856/9.IV.2014 a Direcţiei Economice pentru aprobarea 

cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Liga Studenţilor Tîrgu-Mureş, în vederea 

organizării Congresului Internaţional pentru Studenţi, Tineri Medici şi Farmacişti 

„Marisiensis”, 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 Liga Studenţilor Tîrgu-

Mureş în vederea organizării Congresului Internaţional pentru Studenţi, Tineri Medici şi 

Farmacişti „Marisiensis”, 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 Ligii Studenţilor Tîrgu-Mureş, str. Gh. Marinescu nr.38, 

camera 241, Tîrgu-Mureş, 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. 5.856/9.IV.2014 
Dosar VI D/1 

 

                    EXPUNEREA DE MOTIVE 

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Liga 

Studenţilor Tîrgu-Mureş, în vederea organizării Congresului Internaţional pentru 

Studenţi, Tineri Medici şi Farmacişti „Marisiensis” 

 

Susţinuţi în principal de Universitatea de Medicină si Farmacie, Liga Studenţilor din 

Tîrgu-Mureş prin adresa cu nr. 4586/18.03.2014 solicită sprijinul Consiliului 

Judeţean Mureş în organizarea Congresului Internaţional pentru Studenţi, Tineri 

Medici şi Farmacişti „Marisiensis”, întrucât costurile şi anvergura evenimentului la 

care se aşteaptă participarea a peste 600 de studenţi, 150 de cadre universitare şi 

100 de cadre medicale, depăşesc limita suportabilităţii financiare a organizatorilor.  

Marisiensis este cea mai importantă manifestare știinţifică studenţească, 

desfășurată în mediul universitar din Tîrgu-Mureș.  Aflată la ediţia a XVIII-a şi 

organizată în perioada 7-11 mai 2014, manifestarea beneficiază de o remarcabilă 

credibilitate, confirmată şi prin participări internaţionale - profesori invitaţi pentru 

cursuri şi workshopuri din Marea Britanie, Italia, Turcia, Serbia, Macedonia, 

Republica Moldova, Slovacia. 

Desfăşurarea conferinţei constă în prezentarea lucrărilor de cercetare ale 

studenţilor şi tinerilor medici şi farmacişti, în susţinerea de numeroase cursuri şi 

desfăşurarea de workshopuri sau traininguri pe secţiuni, în sălile Universităţii de 

Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. Programul include şi deschiderea oficială, 

care va avea loc în Sala Mare a Palatului Culturii din Tîrgu-Mureş, în data de 

07.05.2014, în intervalul orar 17.30-21.30, în condiţiile în care Consiliul Judeţean 

Mureş va decide susţinerea evenimentul mai sus menţionat. 

Având în vedere semnificaţia şi atenţia acordată acestui eveniment care va marca 

un moment important în susţinerea brandului – performanţă şi tradiţie medicală la 

Tîrgu-Mureş,  dar şi posibilitatea de promovare a patrimoniului cultural al judeţului 

Mureşţ, propunem participarea Consiliului Judeţean la realizarea acestui eveniment 

cultural-ştiinţific, 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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