
 

 

                                                                                                
                                                                                                                

                  HOTĂRÂREA NR. 158 

      din 30 octombrie 2014 

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia 

„Institutul pentru Comunicare, Educaţie, Cultură şi Sport” în vederea organizării 

Jubileului aniversar ASA Tîrgu-Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Având în vedere expunerea de motive nr. 18.446/23.10.2014 a Direcţiei Economice, 

adresa cu nr. 17847/15.10.2014 a Asociaţiei „Institutul pentru Comunicare, Educaţie, 

Cultură şi Sport,” 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 între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Institutul pentru 

Comunicare, Educaţie, Cultură şi Sport” pentru organizarea Jubileului aniversar ASA 

Tîrgu-Mureş, în condiţiile prevăzute de Convenţia de cooperare 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 şi 

Asociaţiei „Institutul pentru Comunicare, Educaţie, Cultură şi Sport”, cu sediul în Tîrgu-

Mureş, str. Rămurele, Nr. 11/19, judeţul Mureş, care răspund de aducerea sa la 

îndeplinire. 

   

                                       

PREŞEDINTE                                     Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                                                    SECRETAR                                                                                                     

                                                                                                  Paul Cosma 

 

   

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot021_2011.htm#exp#exp
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                                        Nr. 18.446/23.X.2014 
                                        Dosar VI D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Institutul 

pentru Comunicare, Educaţie, Cultură şi Sport” în vederea organizării Jubileului 

aniversar ASA Tîrgu-Mureş 

 

Prin adresa cu nr. 17847/15.10.2014 Asociaţia „Institutul pentru Comunicare, 

Educaţie, Cultură şi Sport” solicită Consiliului Judeţean Mureş sprijin pentru 

organizarea Jubileului aniversar ASA Tîrgu-Mureş, manifestare menită să marcheze 

împlinirea celor 50 de ani de la înfiinţarea celui mai vizibil brand al sportului 

mureşean – ASA Tîrgu-Mureş (1964-2014). 

 

 In luna august a acestui an s-au împlinit 50 de ani de la fuziunea echipei de fotbal 

ASA Tîrgu-Mureş cu echipa de fotbal divizionara B a Clubului „Mureşul”, formându-

se echipa ASA – Mureşul Tîrgu-Mureş care, din anul 1964 şi-a început activitatea în 

fotbalul de performanţă, participând cu rezultate bune în competiţiile divizionare A 

şi B, precum şi în competiţii internaţionale - Cupa UEFA şi Cupa Balcanică.  

 

Din considerentul că activitatea fotbalistica la nivel local, judeţean, naţional şi 

internaţional a fost reprezentată cu succes de echipa mureşeană, Asociaţia 

„Institutul pentru Comunicare, Educaţie, Cultură şi Sport” împreună cu un comitet 

de organizare, a luat iniţiativa de a marca acest eveniment prin organizarea unei 

reuniuni a foştilor componenţi ai echipei, alături de mass-media locală, 

simpatizanţi ai fotbalului mureşean, invitând şi instituţii reprezentative mureşene. 

 

Având în vedere semnificaţia şi atenţia acordată acestei manifestări sportive şi 

posibilitatea de a promova valorile culturale şi turistice ale judeţului Mureş, 

propunem participarea Consiliului Judeţean la realizarea acestui eveniment sportiv, 

sprijinind acţiunea prin acordarea utilizării gratuite a Sălii Mici din Palatului Culturii 

Tîrgu-Mureş, sprijin financiar în valoare de 1.500 lei şi un număr de 15 albume – 

Tradiţii. Avangardă. Modernism. În acest sens, 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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