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CONVENŢIE DE COLABORARE  

 

 

PREAMBUL 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. e) şi alin. (7) lit. a), precum şi ale art. 182  alin. (1) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 45 

/25.03.2021;  

1. PĂRŢILE: 

1.1. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ cu sediul în Tîrgu - Mureş, P-ţa Victoriei, nr.1, având 

cod fiscal 4322980, telefon 0265 – 263.211, fax: 0265 – 268.718, având  cod IBAN RO27 

TREZ 24A8 7500 0591 100X, deschis la Trezoreria Municipiului Tîrgu-Mureş, reprezentat 

prin Preşedinte – Péter Ferenc, pe de o parte        

şi 

1.2. FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV, cu sediul în București, str. Popa 

Savu nr.7, Sector 1, telefon: 0213195211, fax: 0213195210, Număr Certificat de 

Înregistrare Sprotivă B/C/00002/2005, Cod Fiscal 17852686, având contul curent 

RO65RNCB0084001043510001, deschis la Banca BCR, Sucursala Mihai Bravu,  reprezentat 

prin Norris Marcu Măgeanu,  pe de altă parte,au convenit încheierea prezentei convenţii de 

cooperare, în următoarele condiţii: 

2. SCOPUL CONVENŢIEI  

Scopul convenţiei îl reprezintă reabilitarea automobilismului de competiție în Județul 

Mureș     
 

3. OBIECTUL CONVENŢIEI   

Obiectul convenţiei constă în asigurarea colaborării între părţile semnatare în vederea 

realizării activităţilor ce fac obiectul prezentei convenții. 

4. DURATA  

Prezenta convenţie de cooperare  intră în vigoare  de la data semnării sale de către 

ambele părţi şi încetează la 31 decembrie 2021. 

 

   Nr. _________/_________ 

   Dosar _________________ 

 

                              Nr. _________/_________ 

                    Dosar _________________ 

 

 

 
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE 

AUTOMOBILISM SPORTIV 
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5.PLATA  

5.1. (1) Obligația de plată a tarifului de închiriere datorat de Federația Română de 

Automobilism Sportiv în baza prezentei convenții este de 90.776,00 lei, din care  se va  

deduce suma datorată pentru serviciile de promovare in valoare de 65.000,00 lei. 

Diferența de 25.776,00 lei din suma datorată de Federația Română de Automobilism 

Sportiv pentru închirierea circuitului și serviciile prestate de către acesta, va fi virată în 

contul Județului Mureș, până la data de 23.12.2021. 

(2)  Detailerea obligațiilor părților prevăzute la alin.(1) este cuprinsă în anexa la prezenta 

convenție. 

5.2. (1) Pe lângă tariful de închiriere datorat Federația Română de Automobilism Sportiv  

va constitui o garanție pentru eventualele daune cauzate,  prin poliță de asigurare în 

cuantum de 90.776,00 lei.  

(2) Perioada de valabilitate a poliței de asigurare va acoperi întreaga durată a 

evenimentelor convenite și cel puțin încă 30 de zile după încheierea acestora. Garanţia 

trebuie să fie irevocabilă și necondiționată. 

(3) Neconstituirea garanției în termen de 10 zile de la semnarea convenției atrage 

încetarea de drept a convenției. 

 

6. Obligaţii comune: 

6.1. Părţile se obligă să asigure aducerea la îndeplinire a obiectului convenției de la art.3. 

6.2. 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. 

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

prezentei convenţii, se vor transmite Consiliului Județean Mureș.  

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

autorităţii publice judeţene şi reprezentanţii Federației Române de Automobilism Sportiv, 

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

impune. 

6.5. Părțile se obligă să respecte prevederile Regulamentului de utilizare a complexului 

Transilvania Motor Ring aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.86/9.08.2018. 

6.6. Părțile se vor consulta în ceea ce privește planificarea/replanificarea desfășurării 

evenimentelor în cazul în care se vor decala, în funcţie de calendar, respectiv de 

contextul epidemiologic existent la nivel local, cu respectarea normelor de prevenire a 

răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autorităţile competente, conform legislației 

în vigoare. 
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7.Consiliul Judeţean Mureş se obligă: 

 

7.1. Să închirieze Federației Române de Automobilism Sporitv complexul Transilvania 

Motor Ring cu toate dotările aferente în vederea executării prezentei convenţii de 

colaborare pe durata competițiilor sportive după cum urmează :  

17-18.04.2021, orele 10-12 – Campionat Național Klausenburg Retro Racing  

22-23.05.2021, orele 10-12 – Campionat Național de Time Attack 

15.05.2021, orele 10-12 – Campionat Național Klausenburg Youngtimer Trophy 

05-06.06.2021, orele 10-12 – Campionatul Național de Drift  

13.06.2021, orele 10-12  – Campionat Național Klausenburg Youngtimer Trophy 

19.06.2021, orele 10-12 – Campionat Național de Vehicule Istorice 

20.06.2021, orele 10-12 – Campionat Național de Anduranță 

14-15.08.2021, orele 10-12 – Campionat Național de Anduranță 

21-22.08.2021, orele 10-12 – Campionat Național de Time Attack 

28-29.08.2021, orele 10-12 – Campionat Național Klausenburg Retro Racing 

 

8.1.  Federația Română de Automobilism Sportiv se obligă: 

- să realizeze și să posteze un Banner și logo pe site-ul oficial al Federației de 

Automobilism Sportiv cu circuitul Transilvania Motor Ring din data de 01.04.2021 până la 

31.12.2021 cu specificațile : Banner în slider, banner în altă zonă a site-ului alocată 

sporturilor cu motor; Logo sub slider cu trimitere spre pagina circuitului și Logo în footer; 

- să precizeze în comunicatele Federației Române de Automobilism Sportiv faptul că 

Transilvania Motor Ring este circuit omologat de Federația Română de Automobilism 

Sportiv atât cu nume cât și menționarea paginii web : www.transilvaniamotorring.com ; și 

pe pagina www.fras.ro ; 

- să promoveze pe pagina de Facebook a Federației Române de Automobilism Sportiv a 

evenimentelor oficiale organizate pe Transilvania Motor Ring după cum urmează : în cadrul 

evenimentelor Facebook circuitul să fie trecut ca și co-host,iar evenimentele să fie 

postate pe pagina Facebook a Federației Române de Automobilism Sportiv; 

- să promoveze pe pagina de InstaGram a Federației Române de Automobilism Sportiv a 

evenimentelor oficiale organizate pe Transilvania Motor Ring cu mențiunea de a include 

hashtagurile #tmr și #transilvaniamotorring ;  

- dreptul de a transmite live pe pagina de Facebook  a circuitului Transilvania Motor Ring a 

evenimentelor transmise live de către FRAS. 

 

 

http://www.fras.ro/
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9.  În cazul în care, pe parcursul desfăşurării evenimentelor se aduc prejudicii de orice fel 

imaginii Consiliului Judeţean Mureş, Federația Română de Automobilism Sportiv se obligă 

să aducă remedii imediate şi dezminţiri publice, în termen de 5 zile de la încheierea 

activităţilor. 

 

10. ÎNCETAREA CONVENŢIEI 

10.1. Prezenta convenţie încetează la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de către 

părți.       

10.2. Prin acordul părţilor, prezenta convenţie poate să înceteze şi înainte de termen. 

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

notifica celeilalte părţi, cel puţin cu 5 zile înainte de data la care încetarea urmează să - 

şi producă efectele.     

11. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR  

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

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

daune-interese. 

12. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 

12.1. 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 punctul 1. 

12.2. 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. 

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

după ce a fost expediată. 

12.4. 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. 

13. LITIGII 

13.1. 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. 

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

adresa instanţelor judecătoreşti competente. 
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14. DISPOZIŢII FINALE 

14.1 Prezenta Convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat 
prin act adiţional. 

14.2.Prezenta Convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat 
prin act adiţional. 

14.3. Prezenta convenţie de colaborare s-a încheiat azi___________în două exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN  MUREŞ FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM 

SPORTIV 
 

p.PREŞEDINTE 

SZÁSZ ZOLTÁN-TIBOR 
Administrator public  
 
 
 

PREȘEDINTE  
NORRIS MARCU MĂGEANU 

 
SECRETAR GENERAL 
Paul Cosma 
 
 
 
 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit : Lukacs Annamaria, referent 
Verificat : Moldovan Thomas – Răzvan, șef serviciu  


