
                                            

           ROMÂNIA                                                          Proiect                                

                         JUDEŢUL MUREŞ     
                     CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

       

HOTĂRÂREA NR. ___ 

din 31 ianuarie 2012 

pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia de Go Shusaku din 

Tîrgu Mureş, în vederea organizării celei de-a V-a ediţii a Concursului Internaţional de  
Go, „Cupa Shusaku 2012” 

 

 
 
 

         Consiliul Judeţean Mureş, 
         Văzând expunerea de motive nr. 1525/ 25.01.2012 a Direcţiei Economice, pentru 

aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia de Go Shusaku din Tîrgu 
Mureş, în vederea organizării celei de-a V-a ediţii a  Concursului Internaţional de Go - 
„Cupa Shusaku 2012”, 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 între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia de Go 
Shusaku din Tîrgu Mureş pentru organizarea celei de-a V-a ediţii a Concursului 
Internaţional de Go - „Cupa Shusaku 2012”, 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. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean 
Mureş  şi Asociaţiei de Go Shusaku din Tîrgu-Mureş, care răspund de aducerea sa la 
îndeplinire. 

 
 

 
                                         
               PREŞEDINTE                                                AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                   SECRETAR 
           Lokodi Edita Emőke Aurelian Paul Cosma 
 

 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2008/hot104_2008.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2008/anexa_hot104_2008.doc


 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ   
CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcţia Economică 
Nr.1525/25.01.2012    
                                          

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia de Go Shusaku din 

Tîrgu Mureş, în vederea organizării celei de-a V-a ediţii a Concursului Internaţional de  

Go - „Cupa Shusaku 2012” 
 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş cu nr. 1273/20.01.2012, Asociaţia de Go 
Shusaku din Tîrgu Mureş solicită Consiliului Judeţean Mureş sprijin pentru desfăşurarea  concursului 
de Go din Europa - sport al minţii, considerat cel mai puternic joc de strategie din lume. 

Asociaţia de Go Shusaku, cu sediul în Tîrgu-Mureş, Str. Secerei, Nr. 13, desfăşoară activităţi 
cultural-educative oferind posibilitatea de a alege o formă distinctivă de evoluţie individuală, 
promovând spiritul de competiţie şi lucrul în echipă. Dezvoltă activităţi de iniţiere şi susţinere a unor 
programe de atragere a  tinerilor pentru popularizarea şi practicarea jocului de GO prin stagii de 

lucru aplicate direct în colaborările cu Palatul Copiilor din Tîrgu Mureş şi alte organizaţii din ţară şi 
străinătate.  

Prin profesionalismul sportivilor şi al organizatorilor, Asociaţia de Go Shusaku din Tîrgu-

Mureş a reuşit să organizeze, începând cu anul 2008, concursuri independente specifice, 
remarcându-se şi câştigând atenţia şi consideraţia ţărilor implicate din Europa. Astfel, susţinuţi de 
Federaţia Europeană de Go şi de Ambasada Republicii Populare Chineze care va fi reprezentată 

direct prin prezenţa Excelenţei Sale, Doamna Ambasador Huo Yuzhen, asociaţia îşi propune să 
reunească la Tîrgu Mureş aproximativ 500 de jucători din 16 ţări, motiv pentru care se solicită şi 
parteneriatul Consiliului Judeţean Mureş. 

           Anexa nr.1  la prezentul proiect de hotărâre, conţine programul structurat de Asociaţia de 
Go Shusaku pentru participanţii la Concursul Internaţional de Go, evidenţiindu-se etapele pe care le 
presupune manifestarea: cazarea participanţilor şi a personalităţilor invitate, asigurarea meselor 

pentru perioada celor 4 zile de şedere în Tîrgu Mureş, respectiv 30 martie - 01 aprilie 2012, de la 
Deschiderea festivă până la Festivitatea de premiere, vizitarea unor obiective turistice 
reprezentative, completându-se şi costurile estimative ale activităţilor desfăşurate. 

           Astfel, costurile pe care le implică organizarea acestei manifestări culturale şi sportiv-
aplicative, se ridică la o valoare estimativă de – 63.700 lei, sumă detaliată pe 6 categorii de 
cheltuieli, aşa cum rezultă din Anexa nr.2. Menţionăm că  manifestarea este susţinută de mai multe 

persoane juridice – Primăria Tîrgu Mureş, E-on Gaz România, MSB Invest Financial Consulting, 
Sports Bar-Curtis, SC „Anvergo” SRL, Media Expert, Carocomp SRL, SC „Mathiaspaper”SRL, Anvergo 
SRL, Raiffeisen Bank,  şi unităţi din mass-media locală, naţională şi internaţională – Televiziune prin 

internet „Live EuroGoTv”, SC „Medexpert” SRL, Ambasada Republicii Populare Chineze. 
           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 nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, 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 Concursului Internaţional de Go, 

potrivit proiectului de hotărâre alăturat şi convenţiei care face parte integrantă din acesta, urmând 
ca în calitate de co-organizator, Consiliul Judeţean Mureş să contribuie cu suma de 7000 lei, 
materiale pentru prezentarea judeţului (pliante cu vitralii, hărţi ale judeţului) şi acordarea de 
gratuităţi privind vizitarea obiectivelor turistice. 

                                    

                                                                                                          VAZUT 
                           DIRECTOR ECONOMIC                         VICEPREŞEDINTE 

                           Bartha Iosif                              Szabó Arpád 
    
Întocmit: Mihaela Iordache 



                                                  
 

 ANEXA la HCJ nr._____________ 
 

  ROMÂNIA                                               ASOCIAŢIA DE GO SHUSAKU 

 JUDEŢUL MUREŞ                                   DIN TÎRGU-MUREŞ  
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                    Nr.______/__________ 
  Nr.______/__________                 

 
       CONVENŢIE DE COOPERARE 

           în vederea organizării la Tîrgu - Mureş a celei de-a V-a ediţii a Concursului 
Internaţional de Go, „Cupa Shusaku 2012” 

 

 
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,  
 Intenţionând promovarea judeţului Mureş din punct de vedere cultural şi turistic, în 
ţară şi străinătate, 

 
1.1. 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 şi Secretar – 
Paul Cosma, pe de o parte 

     şi 

 
1.2. ASOCIAŢIA DE GO SHUSAKU, cu sediul în Tîrgu-Mureş, str. Secerei, nr.13, 

tel/fax: 0265-214148, cod fiscal 22911703, având cont bancar nr. 

RO96BTRL02701205I30568XX deschis la  Banca Transilvania din Tîrgu-Mureş, reprezentat 
prin preşedinte – Balazs Árpád,  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 la 
Tîrgu Mureş a celei de-a V-a ediţii a Concursului Internaţional de Go, „Cupa Shusaku 
2012” 

          Art.2. Convenţia are drept scop promovarea intereselor comune ale părţilor, cu 
ocazia desfăşurării concursului menţionat la art. 1, asigurând atât promovarea eficientă şi 
de calitate a oportunităţilor oferite de judeţul Mureş din punct de vedere cultural şi turistic, 

precum şi continuitatea unui important eveniment cultural şi sportiv-aplicativ. 
 

 III. DURATA CONVENŢIEI 

           Art.3. Prezenta convenţie începe să producă efecte din data de 01.02.2012 până la 
data de 30.04.2012.   
 

          IV. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 
          Art.4.  Consiliul Judeţean Mureş participă în calitate de co-organizator la 

manifestările ocazionate de Concursului Internaţional de Go - „Cupa Shusaku 2012”, 
angajându-se la : 
           - asigurarea accesului gratuit al unui grup de 50 de copii participanţi la Concursul 

Internaţional de Go desfăşurat la Tîrgu-Mureş în perioada 29 martie - 01 aprilie, la 
vizitarea următoarelor instituţii publice de cultură, subordonate Consiliului Judeţean 



Mureş: Muzeul Judeţean (secţiile Istorie şi Ştiinţele Naturii), Biblioteca Judeţeană Mureş, 
respectiv edificiile culturale Palatul Culturii şi Turnul cu Ceas; 

           - achitarea contravalorii chiriei sălilor de concurs şi a cazării celor 10 invitaţi din 

China, în sumă de 7000 lei; Consiliul Judeţean Mureş va vira în contul Asociaţiei de Go, 
jumătate din suma totală în termen de 15 zile de la semnarea prezentei convenţii, urmând 
ca diferenţa să fie achitată la prezentarea documentelor justificative de plată;  

         - asigurarea de materiale promoţionale constituite din pliante cu vitralii şi hărţi ale 
jud. Mureş. 
   Art.5. 

            (1) Asociaţia de Go Shusaku din Tîrgu - Mureş are obligaţia de a desfăşura toate 
activităţile specifice fiecărei etape din calendarul programului prezentat, 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 alţi parteneri finanţarea costurilor, aşa cum 
sunt detaliate în Anexa nr. 2 la convenţie. 
 (2) Asociaţia de Go Shusaku din Tîrgu - Mureş se obligă să justifice cheltuirea 

sumei de 7000 lei, primită de la Consiliul Judeţean Mureş, prezentând acestuia documente 
contabile justificative, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea evenimentului. 
 (3) Asociaţia de Go Shusaku din Tîrgu - Mureş are următoarele obligaţii referitoare 

la promovarea acţiunii realizate în comun: 
          - să menţioneze în toate documentele, materialele de promovare şi comunicatele 

mass-media referitoare la manifestarea culturală, parteneriatul Consiliului Judeţean Mureş; 
          - să afişeze în locuri vizibile cele patru bannere ale Consiliul Judeţean Mureş care 
atestă participarea la realizarea evenimentului. 

             Art.6  În cazul în care pe parcursul desfăşurării evenimentului se aduc prejudicii 
de orice fel imaginii Consiliului Judeţean Mureş sau obiectivelor culturale vizitate, Asociaţia 
de Go Shusaku din 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. 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.9. Prezenta convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor, 

exprimat prin act adiţional scris.  
            Art.10. Prezenta convenţie s-a încheiat azi, ____________, în două exemplare, 
câte unul pentru fiecare din părţi. 

 
        CONSILIUL JUDEŢEAN MURES                                    ASOCIAŢIA GO SHUSAKU  

                  PREŞEDINTE                                                           TÎRGU-MUREŞ 

             Lokodi Edita Emőke                                                         Preşedinte 

                                                   Balazs Árpád 

        

           SECRETAR    

        Aurelian Paul Cosma 



 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Anexa nr. 1 la Convenţia de cooperare 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

     

CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE GO, CUPA SHUSAKU 

TÂRGU-MUREŞ, 30.03-01.04.2012 

PROGRAMUL PARTICIPANŢILOR 

 

 

 

Ziua Ora Activitatea Locaţia 

Vineri 

30 

martie 

 

14:00-

15:30 

 

Sosirea şi înregistrarea 

participanţilor 
Hotel Bussines, Tg. Mureş 

16-16:30 Festivitatea de deschidere Hotel Bussines, Tg. Mureş 

16:30-

19:30 
Runda I  

20:00-

23:00 
Party de deschidere  Restaurantul Curtis, Complexul Weekend 

Sâmbătă 

31 

martie 

9:00 

12:00 
Runda a II-a Hotel Bussines, Tg. Mureş 

13:30-

16:30 
Runda a III-a Hotel Bussines, Tg. Mureş 

18:00-

21:00 
Runda a IV-a Hotel Bussines, Tg. Mureş  

Duminică 

01 

aprilie 

8:30-

11:30 
Runda a V-a Hotel Bussines, Tg. Mureş 

13:30-

16:30 
Runda a VI-a Hotel Bussines, Tg. Mureş  

17:00-

17:30 
Festivitatea de închidere Hotel Bussines, Tg. Mureş 

 
20:00-

23:00 
Cina festivă Restaurantul Curtis, Complexul Weekend 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                Anexa nr.2 la Convenţia de cooperare 

 

Estimarea Costurilor 

 

I. Cheltuieli de organizare lei 

  1. Costuri chirie săli de concurs – BUSSINES HOTEL (participare 

CJM) 

  2. Festivitatea de deschidere si de închidere –    Restaurant ” 

Curtis”, Complexul Weekend  

   

4.500 

 

6.200 

TOTAL I  10.700 

II. Materiale promoţionale  

 3. Costuri materiale publicitare (brosuri,prospecte, afise,bannere, 

tricouri, pixuri) 

 4. Pliante de promovare a oraşului (implicare Primăria) 

 5. Vitralii Palatul Culturii (implicare CJM) 

 6. Hărţi ale oraşului si judeţului (CJM) 

  

4.600 

 

                   gratuite 

                   gratuite 

          gratuite 

 

TOTAL II 4.600 

III. Transport  

 8. Abonamente Transport local 3 zile (30 martie -01 aprilie)/ 250 

persoane 

(Primăria Tîrgu-Mureş) 

 

                     gratuit 

TOTAL III  

IV. Cazare   

 9. Costuri cazare invitati (arbitrii - jucatori profesionisti din 

Korea), Hotel “La Cupola” 10 persoane x 2 nopţi ( CJM) 

 

2.900 

TOTAL IV 2.900 

V. Premii  

 10. Diplome personalizate, statuete pentru învingatori, premii în 

echipamente de Go  

 11. Premii în bani, locul I,II,III, precum si premii speciale pentru 

3,4,5,6 victorii  

 

11.300 

 

34.200 

 

TOTAL V 45.500 

VI. Alte cheltuieli  

 12. Intrare libera la Muzeul Judeţean, Biblioteca Judeţeană, Palatul 

Culturii, Turnul cu Ceas – 50 persoane (CJM) 

 13. Intrare liberă Grădina ZOO – 100 persoane (CJM) 

 

gratuit 

 

gratuit 

TOTAL VI  

TOTAL GENERAL 63.700 

 

 

 
 

 


