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                                                                 HOTĂRÂREA NR. 
            din 28 martie 2013 

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Fundaţia „Pro Vita Cristiana” pentru 
organizarea Concursului de Creativitate Religioasă Romano-Catolică 

                     
 
 
               Consiliul Judeţean Mureş, 
               Văzând Expunerea de motive nr. 5383/21.03.2013 a Direcţiei Economice pentru aprobarea cooperării 
dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Fundaţia „Pro Vita Cristiana” din Tîrgu-Mureş în vederea organizării 
Concursului de Creativitate Religioasă Romano-Catolică, 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 Fundaţia „Pro Vita Cristiana” din Tîrgu-
Mureş în vederea organizării Concursului de Creativitate Religioasă Romano-Catolică, 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 şi Fundaţiei „Pro 
Vita Cristiana” din Tîrgu-Mureş, str. Trandafirilor, nr. 61, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

  

 
 
                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
            PREŞEDINTE       SECRETAR 
            Ciprian Dobre       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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EXPUNEREA DE MOTIVE 
privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Fundaţia „Pro Vita Cristiana” pentru 

organizarea Concursului de Creativitate Religioasă Romano-Catolică 
 
 
 

Fundaţia „Pro Vita Cristiana” din Tîrgu-Mureş, în perioada 19-20.04.2013, organizează la Tîrgu-Mureş, 
Concursul de Creativitate Religioasă, ediţia a V-a, cu tema „Anul Credinţei”, o activitate demarată în anul 2009, 
care are un caracter ecumenic şi este deschisă tuturor elevilor, indiferent de confesiune. Având în vedere 
experienţa anilor anteriori, organizatorii au împărţit concursul pe 11 secţiuni, după cum urmează: recitaluri, 
literatură, desen, machetare, fotografie, realizare afişe, interpretare/realizare scenete, realizare filme scurt metraj, 
sport, dans. Această activitatea susţinută şi de profesorii de religie târgmureşeni face parte din programele de 
specialitate aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi este  încadrată la categoria Concursuri interdisciplinare. 

La ediţia din acest an s-au înregistrat un număr mare de elevi (561) din şcolile judeţelor Mureş, Alba, 
Covasna, Cluj, Harghita şi Hunedoara, de vârste diferite - ciclul primar, gimnazial şi liceal, motiv pentru care 
Fundaţia „Pro Vita Cristiana” solicită Consiliului Judeţean Mureş să suporte o parte din cheltuielile de organizare, 
în valoare de 3.000 lei, pentru desfăşurarea în bune condiţii a concursului devenit tradiţie care aduce în atenţia 
naţională, judeţul Mureş.  

Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
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. În acest sens, propunem participarea Consiliului Judeţean 
Mureş la organizarea evenimentului mai sus menţionat şi supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat şi 
Convenţia de cooperare, parte integrantă al acestuia.  
 

 
 
 
 

Preşedinte 
Ciprian Dobre 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Mihaela Iordache 
Verificat:  dir. Bartha Iosif 
 



 



 

 
 
 




