
 

                                                                                                  
       

                                                                                                  

                                       HOTĂRÂREA NR.78 

               din 27 mai 2014 

 
privind aprobarea utilizării gratuite a  Sălii Mari şi a holului Palatului Culturii de către 

Spitalul Clinic Judeţean Mureş pentru organizarea unui eveniment caritabil, denumit 

„Artă pentru suflet” 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.8.157/20.V.2014 a Direcţiei Economice pentru 

aprobarea utilizării gratuite a  Sălii Mari şi a holului Palatului Culturii de către Spitalul 

Clinic Judeţean Mureş pentru organizarea unui eveniment caritabil, denumit „Artă 

pentru suflet”, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

În temeiul prevederilor art. 97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 68/2011 privind 

administrarea Palatului Culturii, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă utilizarea gratuită a Sălii Mari şi a holului Palatului Culturii de către  

Spitalul Clinic Judeţean Mureş în colaborare cu Asociaţia Transilvană pentru Cultură,  

pentru organizarea unui eveniment caritabil, denumit „Artă pentru suflet”, în data de 

28.05.2014, intervalul orar 18.30 – 22.00, respectiv vizitarea gratuită a Palatului 

Culturii şi a Turnului cu Ceas. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean 

Mureş, Muzeului Judeţean Mureş şi Spitalului Clinic Judeţean Mureş, cu sediul în Tîrgu-

Mureş, str. Bernády György, nr. 6, 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
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Nr. 8.157/20.V.2014 
Dosar VI D/1 

 

           EXPUNEREA DE MOTIVE 

privind aprobarea utilizării gratuite a  Sălii Mari şi a holului Palatului Culturii de către 
Spitalul Clinic Judeţean Mureş pentru organizarea unui eveniment caritabil, denumit 

„Artă pentru suflet” 

 
 
Prin adresa cu nr. 8157 din 13.05.2014, Spitalul Clinic Judeţean Mureş în parteneriat  

cu Asociaţia Transilvană pentru Cultură organizează un eveniment caritabil ”Artă 

pentru suflet”, în vederea  creării unui centru de transplant de ligament, transplant de 

cornee şi transplant de ţesut osos, la Spitalul Clinic Judeţean Mureş. În acest scop, se 

solicită sprijinul Consiliul Judeţean Mureş pentru realizarea evenimentului mai sus 

menţionat prin asigurarea gratuităţilor pentru utilizarea Sălii Mari şi a holului central 

din  Palatul  Culturii din Tîrgu-Mureş, în data de 28.05.2014, începând cu orele 18.30, 

respectiv pentru vizitarea Palatului Culturii şi a Turnului cu Ceas.  

 

Se consideră că acest eveniment va marca un moment important în dezvoltarea şi 

afirmarea Spitalului Clinic Judeţean Mureş ca fiind o unitatea sanitară în care se 

realizează intervenţii chirurgicale de mare complexitate, prin aplicarea unor tehnici 

moderne existente pe pan mondial, păstrând brandul de performanţă şi tradiţie 

medicală la Tîrgu-Mureş. 

 

Această manifestare presupune implicarea artiştilor din judeţul Mureş în strângerea de 

fonduri necesare achiziţiei a două aparate medicale şi accesoriilor legate de acestea, 

de care are nevoie Spitalul Clinic Judeţean Mureş pentru a fi acreditat să realizeze 

intervenţii chirurgicale de transplant de ligament, transplant de cornee şi transplant 

de ţesut osos. Astfel, artiştii plastici vor dona lucrări proprii care vor fi expuse în holul 

Palatului Culturii şi vor putea fi achiziţionate de către cei interesaţi, iar pentru o parte 

din lucrări, se va organiza o licitaţie publică deschisă cu strigare.  

 

Pentru nuanţarea constructivă a evenimentului mai sus menţionat, pianistul Bogdan 

Ota, invitat al Asociaţiei Transilvane pentru Cultură, va susţine un concert tematic, iar 

fondurile astfel obţinute vor fi utilizate în sprijinul Spitalului Clinic Judeţean Mureş, în 

vederea achiziţionării celor două aparate medicale. 

 

 Având în vedere posibilitatea de promovare a patrimoniului cultural, ţinând cont de     

implicarea responsabilă în susţinerea activităţilor de profil, supunem spre aprobare 

proiectul de hotărâre alăturat.  

 

                         PREŞEDINTE                                                                        DIRECTOR EXECUTIV 

                            Ciprian Dobre                                                                                  Bartha Iosif 

                           Întocmit: Mihaela Iordache, consilier 
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