
 

HOTĂRÂREA NR.127 

din 31 august 2017 
 

privind modificarea Hotărârii nr. 89/29.06.2017 privind aprobarea  
Acordului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş                                      

şi S.C. Gotransylvania Regional Development S.R.L. în vederea        
promovării judeţului Mureş prin intermediul aplicaţiei GoTransylvania 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 17.951 / 24.08.2017 a Direcţiei Amenajare 

Teritoriu şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, precum şi avizele 

comisiilor de specialitate, 

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (6), litera „a” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 89/29.06.2017 privind aprobarea 

Acordului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi S.C. Gotransylvania 

Regional Development S.R.L. în vederea promovării judeţului Mureş prin 

intermediul aplicaţiei GoTransylvania se modifică după cum urmează: 

1. Anexa la Hotărârea nr. 89/29.06.2017 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 89/29.06.2017 

rămân neschimbate. 

Art.III. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcţia Amenajare 

Teritoriu şi Urbanism din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

Contrasemnează 

SECRETAR 

Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea Hotărârii nr. 89/29.06.2017 privind aprobarea 

Acordului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi S.C. 

Gotransylvania Regional Development S.R.L. în vederea promovării 

judeţului Mureş prin intermediul aplicaţiei GoTransylvania 

 

Dezvoltarea turismului şi valorificarea potenţialului acestui segment este una din 

priorităţile autorităţii publice judeţene şi face parte integrantă din Strategia de 

Dezvoltare a judeţului Mureş pe perioada 2014-2020.  

În acest sens, prin hotărârea nr. 89 / 29.06.2017 s-a aprobat Acordul de 

colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi S.C. Gotransylvania Regional 

Development S.R.L. în vederea promovării judeţului Mureş prin intermediul 

aplicaţiei GoTransylvania. Întrucât în momentul semnării acordului de către 

reprezentanții S.C. Gotransylvania Regional Development S.R.L., aceștia și-au 

exprimat intenția de a efectua unele modificări în capitolul IV reprezentând 

"Obligațiile părților", art. 5 din cadrul Acordului de colaborare, propunem 

aprobarea Acordului de colaborare cu modificările propuse de reprezentanții S.C. 

Gotransylvania Regional Development S.R.L.. 

Modificările propuse sunt evidențiate în detaliu în anexa la expunerea de motive. 

Menționăm că restul prevederilor din Acord rămân neschimbate, inclusiv faptul că 

în cadrul acestei colaborări Consiliul Judeţean Mureş nu va avea obligaţii 

financiare, punând la dispoziţia partenerului privat doar materialele de promovare 

sus-menţionate, în schimb obţinând dreptul de utilizare şi distribuire gratuită a 

aplicaţiei realizate de către acesta din urmă.  

 

 
VICEPREȘEDINTE 

Alexandru Cîmpeanu 

ARHITECT ŞEF 

Arh. Răzvan Şipoş 

 

 

 

Întocmit: Adrian Gorea 

Anexe: 1 filă 

   Nr. 17.951 / 24.08.2017 

   Dosar VIII.D/1 
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Anexa la Expunerea de motive nr. 17.951 / 24.08.2017 

 

Mai jos se regăsește tabelul comparativ între varianta aprobată prin hotărârea nr. 

89/29.06.2017 și varianta propusă spre aprobare (modificările sunt evidențiate cu 

culoarea roșie). 

 

VARIANTA APROBATĂ PRIN 

HOTĂRÂREA NR. 89 / 29.06.2017 
VARIANTA PROPUSĂ SPRE APROBARE 

(1) S.C. Gotransylvania Regional 
Development S.R.L. va dezvolta 
aplicaţia GoTransylvania cu materialele 
furnizate de către Consiliul Judeţean 
Mureş. 

(1) S.C. Gotransylvania Regional 
Development S.R.L. va dezvolta 
aplicaţia GoTransylvania utilizând 
materialele furnizate de către Consiliul 
Judeţean Mureş pentru localitățile din 
județul Mureș. 

(2) S.C. Gotransylvania Regional 
Development S.R.L. va utiliza 
materialele furnizate de către partener 
strict în scopul dezvoltării aplicaţiei. 

(2) S.C. Gotransylvania Regional 
Development S.R.L. va utiliza 
materialele furnizate de către partener 
strict în scopul dezvoltării aplicaţiei și a 
promovării acesteia. 

(3) S.C. Gotransylvania Regional 
Development S.R.L. va include 
obligatoriu în aplicaţie locaţiile şi 
obiectivele specificate de Consiliul 
Judeţean Mureş. 

(3) S.C. Gotransylvania Regional 
Development S.R.L. va include în 
aplicaţie locaţiile şi obiectivele stabilite 
de comun acord între Consiliul Judeţean 
Mureş și S.C. Gotransylvania Regional 
Development S.R.L.. 

(5) S.C. Gotransylvania Regional 
Development S.R.L. va lansa aplicaţia 
doar după primirea acordului Consiliului 
Judeţean Mureş. 

   

 

(5) S.C. Gotransylvania Regional 
Development S.R.L. va lansa aplicaţia în 
versiunea conținând materialele 
furnizate de Consiliul Judeţean Mureş 
doar după primirea acordului Consiliului 
Judeţean Mureş. 

(7) S.C. Gotransylvania Regional 
Development S.R.L. nu va promova prin 
intermediul aplicaţiei sau a oricărui alt 
mijloc asociat acesteia convingeri 
politice, religioase, economice sau de 
orice altă natură care lezează 
interesele Consiliului Judeţean Mureş. 

(7) S.C. Gotransylvania Regional 
Development S.R.L. nu va promova prin 
intermediul aplicaţiei sau a oricărui alt 
mijloc în legătură cu aceasta convingeri 
politice sau religioase în asociere cu 
imaginea Consiliului Judeţean Mureş. 
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