
   
   ROMÂNIA                                                                      
   JUDEŢUL MUREŞ                          PROIECT                                                     
   CONSILIUL JUDEŢEAN     
 

                                                
      

                  HOTĂRÂREA NR.____ 
din 30  septembrie 2010 

privind aprobarea participării Bibliotecii Judeţene Mureş în cadrul Programului 
„American Corners”, derulat de Ambasada Statelor Unite ale Americii 

 

             Consiliul Judeţean Mureş, 
   Având în vedere solicitarea formulată de Biblioteca judeţeană Mureş prin adresa cu nr. 

14385/ 21.09.2010, Expunerea de motive nr.______/___.09.2010 a Direcţiei Economice, precum 
şi avizele comisiilor de specialitate,  

 
              În exercitarea competenţelor reglementate de art. 91 alin.(1) lit.„d”, respectiv art.123, 
alin.(1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 
              În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, republicată, 
      
              În temeiul art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, 
                                   hotărăşte: 
 
         Art.1. Se aprobă participarea Bibliotecii Judeţene Mureş în cadrul Programului „American 
Corners”, conform Acordului de colaborare cuprins în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

   Art.2. Consiliul Judeţean Mureş se obligă să identifice spaţiul necesar desfăşurării activităţii 
propuse. 

   Art.3. De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcţia Economică şi 
Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş. 

   Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi Bibliotecii Judeţene Mureş. 

 

                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
            PREŞEDINTE       SECRETAR 
      Lokodi Edita Emőke Aurelian Paul Cosma 
 
 
 



 
 
 
 ROMÂNIA                                                                      
 JUDEŢUL MUREŞ                                                         
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                         
 Direcţia Economică 
 Nr. _______/ ____.09.2010 
 

EXPUNEREA DE MOTIVE 

privind aprobarea participării Bibliotecii Judeţene Mureş în cadrul Programului 
„American Corners”, derulat de Ambasada Statelor Unite ale Americii 

            Ambasada Statelor Unite ale Americii, prin Secţia de Presă şi Cultură a lansat iniţiativa 

înfiinţării de centre de informare şi resurse „American Corners” în România. Acest proiect se 

desfăşoară în parteneriat cu instituţii de cultură sau de învăţământ din oraşele mari ale ţării ( au 

fost deja implementate în Cluj, Baia-Mare, Bacău, Bucureşti, Constanţa, Iaşi, Timişoara) şi 

reprezintă, concret,  puncte de comunicare şi cooperare între cele două ţări, prin lectură, diferite 

programe privind arta modernă, noi concepte şi concepţii orientate prin schimburi de experienţă 

şi cursuri organizate în SUA, workshop-uri pentru tineri şi copii, activităţi culturale desfăşurate în 

şcoli, învăţarea şi aprofundarea limbii engleze pentru toate categoriile de vârstă, divertisment 

cultural, jurnalism şi o importantă sursă de carte americană.  

   În scopul implementării proiectului de înfiinţare a unui astfel de centru şi înTîrgu-Mureş, 

Biblioteca Judeţeană Mureş în prealabil contactată, solicită susţinerea Consiliului Judeţean 

Mureş, având în vedere minimul cerut pentru punerea în aplicare a propunerii lansate de 

Ambasada Statelor Unite la Bucureşti: identificarea unui spaţiu corespunzător  şi asigurarea 

personalului specializat (din BJM). Astfel, proiectul se derulează prin Biblioteca Judeţeană 

Mureş, care va înfiinţa în cadrul instituţiei Centrul de informare şi resurse „American Corners”. 

Toate cheltuielile aferente înfiinţării şi menţinerii acestui centru – mobilier, calculatoare, scanner, 

imprimantă, videoproiector, sistem VSH, documente specifice de bibliotecă, respectiv asigurarea 

unui buget propriu alimentat printr-un cont deschis separat, vor reveni Ambasadei Statelor Unite 

la Bucureşti. 

  Întrucât,  consiliul judeţean  asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul 

necesar şi pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind cultura, respectiv 

având în vedere cele mai sus prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

                                                                          VAZUT  
                          DIRECTOR ECONOMIC                                  VICEPRE ŞEDINTE  
                           Bartha Iosif                          Szabó Arpád  
 
 
Întocmit: consilier Mihaela Iordache 
 



 
 
 



 
 
 
 



 

 
 



 
 
 



 
 
 



 

 


