
        
          ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

   PROIECT 

  
 

HOTĂRÂREA NR.____ 
din 29 aprilie 2010 

privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Studioul Regional de Radio 
Tîrgu Mureş în vederea organizării celei de-a X-a ediţii a Proiectului „CARAVANA 

BICICLETA” 
 

  
 
          Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 4512/21.04.2010 a Direcţiei Juridice şi 
Administraţie Publică, la proiectul de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul 
Judeţean Mureş şi Studioul Regional de Radio Tîrgu Mureş în vederea organizării celei de-a 
X-a ediţii a Proiectului „CARAVANA BICICLETA”, precum şi avizele comisiilor de 
specialitate, 

Având în vedere dispoziţiile art.91 alin. (6) lit. „a” din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

hotărăşte: 
 

Art.1. Se aprobă cooperarea între Consiliul Judeţean Mureş şi Studioul Regional de 
Radio Tîrgu Mureş pentru organizarea celei de-a X-a ediţii a Proiectului „CARAVANA 
BICICLETA”, în condiţiile prevăzute de Convenţia de cooperare cuprinsă în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte doamna Lokodi Edita Emőke, preşedintele Consiliului 
Judeţean Mureş, cu semnarea actului prevăzut la art.1. 

Art.3. (1) Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Mureş şi se 
comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, Studioului Regional de Radio Tîrgu-Mureş şi 
Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş. 

(2) De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcţia Economică. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Lokodi Edita Emőke 

 
AVIZAT PENTRU  LEGALITATE 

SECRETAR 
Aurelian Paul Cosma 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 4512 din 21.04.2010 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean 
Mureş şi Studioul Regional de Radio Tîrgu Mureş în vederea organizării celei 

de-a X-a ediţii a Proiectului “CARAVANA BICICLETA” 
 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş cu nr.4512/26.03.2010, 
Studioul Regional de Radio Tîrgu Mureş solicită Consiliului Judeţean Mureş sprijin 
pentru desfăşurarea Proiectului „CARAVANA BICICLETA”, ediţia a zecea. 

„Caravana Bicicleta” organizată în fiecare an de Studioul Regional de Radio 
Târgu Mureş, prin traversarea aproximativ a 100 de localităţi, îşi propune vizitarea 
unor locuri din aria de acoperire, un mod inedit şi mult mai apropiat de întâlnire cu 
ascultătorii. 

La fiecare ediţie participanţii la Caravană s-au întâlnit cu ascultătorii Radio 
Târgu Mureş, au aflat părerea lor despre emisiunile realizate, au făcut relatări în 
direct zilnic, au realizat interviuri şi au fost invitaţi la alte posturi de radio şi TV din 
zonă. În fiecare an, Caravana a parcurs peste 500 de km. 

De-a lungul timpului „Caravana Bicicleta” având ca un prim obiectiv 
sensibilizarea populaţiei faţă de problemele ce decurg din integrarea omului în 
mediul înconjurător, s-a bucurat de sprijinul autorităţilor, respectiv a Ministerului 
Mediului şi Dezvoltării Durabile şi a Consiliului Naţional al Audiovizualului. 

Anul 2010 marchează ediţia jubiliară a Caravanei. Acest eveniment, cu 
importanţă deosebită pentru organizatori şi pentru ascultătorii Radio Tîrgu Mureş, se 
vrea a fi un punct de referinţă în istoria Caravanei, ocazie cu care se vor vizita 
obiective turistice naturale şi culturale şi se vor promova trasee cicloturistice în 
judeţele parcurse: Braşov, Covasna, Harghita, Sibiu şi Mureş. 

Se vor străbate aproape 100 de localităţi, pe un itinerar de 528 de km, făcând 
relatări în direct în limbile română, maghiară şi germană. 

După cele zece zile de traseu, Caravana se va „muta” în eter, timp de o lun ă de 
zile, în emisiunile Radio Tîrgu Mureş, urmând a se face o retrospectivă a Caravanei 
realizată cu ajutorul înregistrărilor din timpul derulării proiectului. 

De asemenea, echipa Caravanei va realiza un material video – sinteză a celor 
zece ani împliniţi de „Caravana Bicicleta” – a cărui proiecţie va avea loc după 
reîntoarcerea din circuit, în prezen ţa ascultătorilor Radioului Tîrgu Mureş, a 
membrilor Caravanei, a sponsorilor, partenerilor şi a colegilor din Radio Tîrgu Mureş 
şi ai celor din presa scrisă şi audio-vizuală. 

Costurile pe care le implică organizarea acestei manifestări se ridică la o 
valoare estimativă de 10.950 lei, sumă detaliată pe două categorii de cheltuieli, aşa 
cum rezultă din Anexa nr. 2 la Convenţia de cooperare. 

Considerăm că prin acţiuni de acest gen putem promova eficient imaginea 
judeţului Mureş, contribuind la conştientizarea populaţiei asupra protejării mediului 
înconjurător, a patrimoniului natural, precum şi a celui arhitectonic din judeţ, 
menţinerea la un nivel cât mai scăzut a poluărilor prin utilizarea unui mijloc de 



 

 

deplasare nepoluant, dar şi dezvoltarea cicloturismului prin diversificarea ofertei şi 
prin stimularea practicării unui stil de viaţă sănătos. 

Recunoscând oportunitatea promovării judeţului Mureş din punct de vedere 
cultural şi turistic, având în vedere prevederile art. art.91 alin.(6) lit. „a” din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora consiliile judeţene pot încheia convenţii de cooperare cu alte 
persoane juridice, în vederea finanţării şi realizării unor acţiuni comune, vă rugăm să 
aprobaţi participarea Consiliului Judeţean Mureş la organizarea Proiectului 
„CARAVANA BICICLETA”, ediţia 2010, potrivit proiectului de hotărâre alăturat şi 
convenţiei care face parte integrantă din acesta, urmând ca în calitate de partener, 
Consiliul Judeţean Mureş să contribuie cu suma de 2000 lei. 

Faţă de toate considerentele mai sus arătate, propunem adoptarea proiectului 
de hotărâre alăturat. 

 
 

PREŞEDINTE, 
LOKODI EDITA EMŐKE  SECRETAR, 

PAUL COSMA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.______/_________ 2010 

STUDIOUL REGIONAL DE RADIO 
TÎRGU MUREŞ 

 
Nr. _____/________ 2010 

 
 

CONVENŢIE DE COOPERARE 
în vederea organizării evenimentului „CARAVANA BICICLETA 2010” 

 
I. PREAMBUL: 
 Având în vedere prevederile art.91, alin.(6), lit.”a” din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Pentru promovarea judeţului Mureş din punct de vedere, turistic, economic şi 

social în ţară şi străinătate, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2, având 
cod fiscal 4322980, cod IBAN RO06TREZ47624670259XXXXX, deschis la Trezoreria 
municipiului Tîrgu-Mureş, reprezentat prin Preşedinte - Lokodi Edita Emőke, pe de o 
parte 

şi 
 

STUDIOUL REGIONAL DE RADIO TÎRGU MUREŞ, cu sediul în Tîrgu-Mureş, B-dul 
1 Decembrie 1918, nr.109, tel. 0265269103, 0265307770. fax. 0265266131, cod fiscal 
8296093, având cont bancar nr. RO34TREZ4765069XXX002674 deschis la Trezoreria 
municipiului Tîrgu-Mureş, reprezentat prin Redactor-şef - Mirela Moldovan, pe de altă 
parte, au convenit încheierea prezentei convenţii de cooperare, în următoarele condiţii: 

 
II. OBIECTUL ŞI SCOPUL CONVENŢIEI 
Art.1. Obiectul convenţiei îl constituie cooperarea părţilor în vederea organizării 

celei de-a zecea ediţii a Proiectului „CARAVANA BICICLETA”, în aria teritorială de 
acoperire a Studioului Regional de Radio Tîrgu Mureş, ce include judeţele Braşov, 
Covasna, Harghita şi Mureş. 

Art.2. Convenţia are drept scop promovarea intereselor comune ale părţilor, cu 
ocazia desfăşurării evenimentului menţionat la art. 1, asigurând atât promovarea eficientă 
şi de calitate a oportunităţilor oferite de judeţul Mureş din punct de vedere turistic, cât şi 
promovarea unui stil de viaţă activ şi sănătos prin practicarea cicloturismului, protejarea 
mediului înconjurător prin utilizarea mijloacelor de deplasare nepoluante, promovarea şi 
protejarea patrimoniului natural şi arhitectonic. 

 

III. DURATA CONVENŢIEI 
Art.3. Prezenta convenţie începe să producă efecte de la data semnării ei, fiind în 

vigoare până la data depunerii documentelor prevăzute la art. 5, alin. (2). 
 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
Art.4. Consiliul Judeţean Mureş participă în calitate de partener la evenimentul 

„CARAVANA BICICLETA” ediţia a zecea, angajându-se la asigurarea unui sprijin 
financiar de 2000 lei, sens în care, va vira în contul Studioului Regional de Radio Tîrgu 
Mureş această sumă. 

Art.5. (1) Studioul Regional de Radio Tîrgu Mureş are obligaţia de a desfăşura 
toate activităţile specifice fiecărei etape din calendarul programului aşa cum acesta este 



 

 

stabilit în cuprinsul anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta convenţie, 
asigurând din resurse proprii sau atrase de la al ţi parteneri finanţarea costurilor, aşa cum 
sunt detaliate în anexa nr. 2 la convenţie. 

(2) Studioul Regional de Radio Tîrgu Mureş se obligă să justifice cheltuirea sumei de 
2000 lei, primită de la Consiliul Judeţean Mureş, prezentând acestuia documente 
contabile justificative, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea evenimentului, în 
caz contrar fiind de drept în întârziere privitor la rambursarea acestei sume. 

(3) Studioul Regional de Radio Tîrgu Mureş are obligaţia promovării acţiunii realizate 
în comun prin menţionarea în toate documentele a materialelor de promovare, a 
comunicatelor mass-media referitoare la Proiect şi a parteneriatul cu Consiliul Judeţean 
Mureş. 

Art.6. În cazul în care pe parcursul desfăşurării evenimentului se aduc prejudicii de 
orice fel imaginii Judeţului Mureş, Consiliului Judeţean Mureş sau obiectivelor turistice 
vizitate, Studioul Regional de Radio Tîrgu Mureş se obligă să aducă remedii imediate şi 
dezminţiri publice, în termen de 5 zile de la încheierea activităţilor. 

 

V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - LITIGII 
Art.7. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea 

credinţă, a obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie, partea în culpă datorează 
celeilalte părţi daune-interese. 

Art.8. Răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezentul acord 
de parteneriat, cu efect negativ asupra colaborării, revine părţilor, aşa cum s-au obligat 
fiecare dintre acestea, prin clauzele contractuale, conform legii. 

Art.9. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin prezentul acord, pe toată perioada în care aceasta acţionează. Îndeplinirea 
acordului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

Art.10. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri 
care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

Art.11. Părţile convin să rezolve pe cale amiabilă diferendele apărute în legătură cu 
executarea prezentei convenţii. În măsura în care rezolvarea diferendelor nu va putea fi 
făcută pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti 
din judeţul Mureş. 

 

VI. DISPOZIŢII FINALE 
Art.12. Prezenta convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor, 

exprimat prin act adiţional scris.  
Art.13. Prezenta convenţie s-a încheiat azi, _______________ 2010, în două 

exemplare, câte unul pentru fiecare din părţi. 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 
PREŞEDINTE 

Lokodi Edita Emőke 
 
 

SECRETAR 
Aurelian Paul Cosma 

STUDIOUL REGIONAL DE RADIO 
TÎRGU MUREŞ 

Redactor-şef 
Mirela Moldovan 



 
Anexa 1 la CONVENŢIA DE COOPERARE 

„CARAVANA BICICLETA 2010” 
 

 
„CARAVANA BICICLETA” – Radio Tîrgu Mureş, ediţia 2010 

Programul caravanei şi traseul propus 
 
 
Ziua I. – Joi, 27 mai  
 

Pornire din Tg-Mureş, la ora 9,00 din curtea Radioului 
 

Budiul Mic    10,00 
Crăciuneşti           11,00 
Stejeriş      11,15 
Gruişor      11,30 
Corbeşti    12,00 
Coroisânmartin      13,00 
Dumbrăveni           16,30 
Total: 57 km 

 
Ziua II. – Vineri, 28 mai 
 

Biertan         10,00 
Richiş           11,00 
Pelişor         11,30 
Bârghiş         12,30 
Agnita           13,30 
Merghindeal    15,00 
Cincu    16,00 
Rodbav          17,00 
Total: 61 km 

 
Ziua III. – Sâmbătă, 29 mai 
 

Rodbav      10,00 
Şoarş      11,30 
Făgăraş      13,00 
Mărgineni   13,30 
Şercăiţa   14,00 
Şinca Veche   15,30 
Şinca Noua    17,00 
Total: 58 km 

 
Ziua IV. – Duminică, 30 mai 
 

Şinca Noua            10,00 
Poiana Mărului  11,00 
Zărneşti                  12,00 
Râşnov            13,00 
Braşov                     15,00 
Hărman    17,00 
Sfântu Gheorghe   18,00 
Total: 76 km 



 

 

 
Ziua V. – Luni, 31 mai 
 

Sfântu Gheorghe     10,00 
Malnaş-băi               12,30 
Tuşnad băi    16,30 
Total 35 km 

 
Ziua VI. – Marţi, 1 iunie  
 

Tuşnad-băi    10,00 
Tuşnad sat    11,00 
Cozmeni    12,30 
Sânmărtin Ciuc   14,00 
Sâncrăieni Ciuc   15,30 
Total 25 km 

 
Ziua VII. – Miercuri, 2 iunie 
 

Sâncrăieni Ciuc     9,30 
Miercurea Ciuc   10,00 
Bălan     15,30 
Kovacs Peter    18,00 
Total 58 km 

 
Ziua VIII. – Joi, 3 iunie 
 

Kovacs Peter    10,00 
Gheorgheni    11,00 
Ditrău     13,30 
Remetea    14,30 
Lăpuşna    18,00 
Total: 51 km 

 
Ziua IX. – Vineri, 4 iunie 
 

Lăpuşna    10,00 
Ibăneşti    11,00 
Gurghiu    12,00 
Solovăstru    12,30 
Reghin    13,30 
Beica de Jos    15,00 
Nadăşa    16,00 
Hodoşa    17,00 
Total 67 km 

 
Ziua X. – Sâmbătă, 5 iunie  
 

Hodoşa     10,00 
Miercurea Nirajului   12,00 
Livezeni    15,30 
Tg-Mureş    17,00 
Total: 40 km 

 
TOTAL kilometri parcurşi: 528 km  



 

 

 
Anexa 2 la CONVENŢIA DE COOPERARE 

„CARAVANA BICICLETA 2010” 

 

Cheltuieli 

Cheltuieli curente: 

- cazare 9 zile 12 persoane cu  50 lei/pers/zi = 5400 lei 

- tricouri cu sigle  70 x 30 lei = 2100 lei 

 

Materiale promoţionale: 

- Pixuri, flayere, brelocuri, toate cu sigle  800 lei 

- benzină pentru maşina de urmărire  500 lei 

- remorca cu bannere  2 x 300 lei = 600 lei 

- revizie reparaţie biciclete  850 lei 

- casete pentru filmat, mixaj imagini  700 lei 

 

   TOTAL ESTIMAT : 10950 lei, la care se adaugă 10% cheltuieli neprevăzute. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 


