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                                                                           ASOCIAȚIA – CLUB SPORTIV  

                                                                                        TÂRGU MUREȘ 1898 

Nr._______/___________                                  Nr.________/_____________ 

 

       

  CONVENŢIE DE COOPERARE 

 

Având în vedere prevederile art.173 alin.(1)  lit. „e” precum şi alin.(7) lit. „a” din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 65/22.04.2021 privind aprobarea 

Programului de interes judeţean „Start spre performanță” şi a convenţiei de cooperare 

pentru implementarea lui, 

 

1. PĂRŢILE: 

1.1 CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, autoritate publică constituită la nivelul unităţii 

administrativ-teritoriale, cu sediul în Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.1, având cod fiscal 

4322980, cod IBAN RO27TREZ24A875000591100X, deschis la Trezoreria Municipiului 

Târgu Mureş, reprezentat prin domnul Péter Ferenc, în calitate de Preşedinte, pe de o 

parte 

şi 

1.2  ASOCIAȚIA – CLUB SPORTIV TÂRGU MUREȘ 1898, cu sediul în Târgu Mureş, str. 

Marton Aron, nr. 11, jud. Mureş, având cod fiscal 42820235, telefon/fax 0265/263211 - 

0265268718, cont bancar deschis la Banca Transilvania, Târgu Mureş, nr. 

RO94BTRLRONCRT0555234501, reprezentată prin Csibi Attila-Zoltán în calitate de 

Preşedinte, pe de altă parte, au convenit la încheierea prezentei convenţii de 

cooperare, în următoarele condiţii: 

  

2. OBIECTIVULCONVENȚIEI 

2.1. Obiectivul convenţiei îl constituie creșterea gradului de practicare a activităţilor 

sportive prin atragerea copiilor și tinerilor către sport, dar și prin crearea unui format 

competitiv, în scopul formării și dezvoltării de cetățeni activi, educați și responsabili. 

 

3. OBIECTUL CONVENŢIEI  

3.1. Obiectul convenţiei constă în asigurarea cadrului legal necesar colaborării între 

părţile semnatare în vederea realizării activităţilor cuprinse în Programul de interes 

public judeţean „Start spre performanță”, care constituie anexă la prezenta 

convenţie. 

 

Anexa nr.2 la HCJ Mureș nr.65 /22.04.2021 
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4. DURATA CONVENŢIEI 

4.1. Prezenta Convenţie de cooperare începe să producă efecte de la data semnării 

sale de către ambele părţi şi încetează la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate 

de către acestea. 

 

5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

5.1. Obligaţii comune 

5.1.1. Părţile se obligă să asigure aducerea la îndeplinire a programului de interes 

public judeţean menţionat la art.3 şi să se susţină reciproc în vederea atingerii 

obiectivului comun. 

5.1.2. Părţile se vor informa reciproc asupra stadiului şi modului de îndeplinire a 

sarcinilor care le revin în derularea activităţilor programului, prin rapoarte prezentate 

în cadrul unor întâlniri bilaterale. 

5.1.3. Informaţiile şi suportul lor material, primite de părţi, în conformitate cu 

prevederile prezentei convenţii, vor putea fi transmise unei terţe părţi numai cu 

aprobarea prealabilă a părţii furnizoare. 

5.1.4. Părţile vor acţiona în vederea îmbunătăţirii comunicării între factorii de decizie 

ai autorităţii publice judeţene şi reprezentanţii organizaţiilor partenere, prin 

realizarea unor întâlniri de dialog la iniţiativa oricărei părţi, ori de câte ori situaţia o 

impune. 

5.2. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ se obligă: 

a. să asigure sprijin financiar pentru implementarea programului în valoare de 500.000 

de lei, sumă care va fi virată prin transfer bancar în contul Asociației „Club Sportiv 

Târgu Mureș 1898”, în două tranşe: 250.000 lei în termen de 5 zile de la semnarea 

convenţiei de cooperare, iar diferenţa de 250.000 lei în termen de 15 zile de la 

depunerea integrală a documentelor justificative aferente organizării acțiunilor din 

cadrul Programului. 

5.3. ASOCIAȚIA – CLUB SPORTIV TÂRGU MUREȘ 1898 se obligă: 

a. să asigure o contribuţie proprie pentru implementarea programului în valoare totală 

de 130.000 de lei. 

b. să utilizeze fondurile în scopul acordat şi să deruleze în mod direct activităţile care 

îi revin potrivit programului ce face obiectul convenţiei, respectiv:  

1) să încheie convenţii de colaborare cu unităţile de învăţământ şi autorităţile publice 

de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale în care se vor realiza activităţile 

prevăzute în program, urmărindu-se continuarea acestora şi după finalizarea 

programului. 

2) să realizeze activitățile de promovare prevăzute în program. 

3) să desfășoare activitățile de identificare şi selecţie a copiilor talentați și interesaţi de 

practicarea fotbalului. 
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4) să organizeze și să deruleze activităţile sportive - antrenamentele, turneele și meciurile 

amicale de fotbal care se vor desfășura în următoarele orașe: Târgu Mureș (1 eveniment), 

Luduș, Reghin, Sighișoara, Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de Pădure, Târnăveni, Iernut, 

Sărmașu și Sovata, în vederea promovării fotbalului și dezvoltării strategice la nivel de 

județ a educației sportive ale tinerilor, conform calendarului. 

5) să justifice cheltuirea sumei de 500.000 lei, alocată de către Consiliul Judeţean 

Mureş, pentru desfăşurarea activităţilor ce îi revin potrivit programului, în termen de 

10 zile lucrătoare de la încheierea acestuia, prezentând un raport detaliat însoţit de 

documente justificative, financiar-contabile (contracte, facturi, chitanţe sau ordine de 

plată şi extrase de cont, după caz). 

c. la desfășurarea activităților aferente Programului să se respecte normele de 

prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autorităţile competente, 

conform legislației în vigoare.  

 

6.ÎNCETAREA CONVENŢIEI 

6.1. Prezenta convenţie încetează la expirarea duratei pentru care a fost încheiată. 

6.2. Prezenta convenţie încetează în cazul în care una dintre părţi nu îşi execută una 

dintre obligaţiile enumerate la capitolul 5. 

6.3. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentei convenţii o va 

notifica celeilalte părţi, cel puţin înainte de data la care încetarea urmează să-şi 

producă efectele. 

 

7. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR  

7.1. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credinţă, a 

obligaţiilor asumate prin prezenta Convenţie, partea în culpă datorează celeilalte părţi 

daune-interese. 

 

8. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 

8.1. În accepţiunea părţilor, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte 

este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea 

introductivă a prezentei convenţii respectiv la art. 1. 

8.2. În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă, prin scrisoare 

recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data 

menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 

8.3. Dacă confirmarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi 

lucrătoare după ce a fost expediată. 

8.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt 

confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele 

precedente. 
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9. LITIGII 

9.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentei convenţii 

de colaborare sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acesteia să fie 

rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 

9.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se 

vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

 

10. DISPOZIŢII FINALE 

10.1 Prezenta Convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor, 

exprimat prin act adiţional. 

10.3. Prezenta convenţie de colaborare s-a încheiat azi___________în 2 (două) 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Consiliul Judeţean Mureş 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

Asociația – CLUB SPORTIV 

TÂRGU MUREȘ 1898 

PREȘEDINTE 

Csibi Attila-Zoltán 

 

 

 

Secretar general 

 

Paul Cosma  

  

 

 

Director economic  

Alin Mărginean  

 

      

 

 

  


