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      HOTĂRÂREA NR. ____   
          din 29  martie 2012 

 

pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Rotaract Club Téka” 
din Tîrgu-Mureş, în vederea organizării Concursului intercultural privind cunoştinţele despre 
istoria, cultura şi diversitatea interetnică a oraşului Tîrgu-Mureş - concurs destinat liceenilor 

 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr.5170/23.03.2012 a Direcţiei Economice pentru 

aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Rotaract Club Téka” din 
Tîrgu-Mureş, în vederea organizării Concursului intercultural privind cunoştinţele despre 
istoria, cultura şi diversitatea interetnică a oraşului Tîrgu-Mureş - concurs destinat liceenilor, 

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 dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Rotaract 
Club Téka” din Tîrgu-Mureş, în vederea organizării Concursului intercultural privind 

cunoştinţele despre istoria, cultura şi diversitatea interetnică a oraşului Tîrgu-Mureş - 
concurs destinat liceenilor,  în condiţiile prevăzute în convenţia 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, Muzeului Judeţean Mureş, Bibliotecii Judeţene Mureş şi Asociaţiei „Rotaract Club 
Téka” din Tîrgu-Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 
 

 
 

                                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
            PREŞEDINTE       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. 5170/23.03.2012          
                                   

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliului Judeţean Mureş şi Asociaţia 
„Rotaract Club Téka” din Tîrgu-Mureş, în vederea organizării Concursului 

intercultural privind cunoştinţele despre istoria, cultura şi diversitatea 

interetnică a oraşului Tîrgu-Mureş - concurs destinat liceenilor 
 
Asociaţia „Rotaract Club Téka” din Tîrgu-Mureş intenţionează să depună un proiect de 

finanţare la Secretariatul General al Guvernului, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, în vederea 
organizării unui concurs intercultural privind cunoştinţele despre istoria, cultura şi diversitatea 
interetnică a oraşului Tîrgu-Mureş. Concursul este destinat liceenilor şi se va desfăşura în Tîrgu-

Mureş, în perioada 01-06.10.2012. Competiţia menţionată vizează elevii din clasele IX-XII de 
naţionalitate română, maghiară şi rromă care vor avea spre analiză, în întregime sau doar din 
exterior, Biblioteca Judeţeană incluzând şi Secţia Teleki, Palatul Administrativ (Turnul cu Ceas), 

Muzeul Judeţean Mureş (cu cele 6 puncte vizitabile - Palatul Culturii, Turnul Palatului Administrativ, 
Secţia de Artă, Secţia de Arheologie, Secţia Etnografie şi Artă Populară, Secţia Ştiinţe ale Naturii) şi 
alte clădiri reprezentative pentru oraş.  

Astfel, pentru probele stabilite, în data de 06.10.2012, între orele 09.00-13.00, fiecare locaţie  
menţionată va avea porţile deschise pentru publicul larg care va fi întâmpinat de echipele de elevi 
care au promovat locaţiile date şi s-au pregătit timp de o săptămână pentru prezentarea şi 

evaluarea acestora, cu specialiştii ai Muzeului Judeţean Mureş.  
Etapele concursului presupun şi prezentarea activităţii unei personalităţi care a jucat un rol 

important în viaţa oraşului, întrebări şi prezentări creative (prin descriere, prin înregistrare 

foto/video) ale statuilor sau pieţelor târgumureşene, evidenţiind funcţia acestora în trecut şi/sau în 
prezent - punctajul va fi acordat de către o echipă de specialişti formată din istorici şi istorici de 
artă. Ultima probă, din 27 octombrie, constă într-un concurs organizat pentru primele cinci echipe 
finaliste, acţiune încheiată cu festivitatea de premiere (cărţi, abonamente la teatru şi  concertele 

Filarmonicii, o excursie la Bruxelles), o expoziţie de fotografie despre trecutul oraşului, dans autentic 
şi alte momente festive, organizate în Sala Mare a Palatului Culturii, în data de 27.10.2012, în 
intervalul orar 11.00-14.00.  

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată , cu 
modificările ulterioare, consiliile judeţene pot încheia convenţii de cooperare cu persoane juridice 
române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării 

şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean.  
Având în vedere posibilitatea de promovare a  patrimoniului cultural şi a potenţialului turistic 

al judeţului în rândul tinerilor români, maghiari, rromi şi nu numai, oferită prin organizarea 

Concursului intercultural privind cunoştinţele despre istoria, cultura şi diversitatea interetnică a 
oraşului Tîrgu-Mureş, propunem participarea Consiliului  Judeţean la realizarea acestui eveniment 
cultural. 

În acest sens, supunem  aprobării  proiectul de hotărâre alăturat şi convenţia de cooperare 
care face parte integrantă din acesta.  

 
                                                                                                           

VĂZUT 
        DIRECTOR ECONOMIC                                                 VICEPREŞEDINTE  

       Bartha Iosif                          Szabó Arpád  

 
Întocmit : Mihaela Iordache 
                                                                                                                                                                           



         
Anexa 

 

 ROMÂNIA                                    ASOCIAŢIA „ROTARACT CLUB 

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

  Nr.______/__________                 
 
 

 
       CONVENŢIE DE COOPERARE 

          în vederea organizării Concursului intercultural privind cunoştinţele despre 

istoria, cultura şi diversitatea interetnică a oraşului Tîrgu-Mureş - concurs 
destinat liceenilor 

 

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 ştiinţific 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 – 
Aurelian Paul Cosma, pe de o parte 

                                                                      şi 

 

1.2. ASOCIAŢIA „ROTARACT CLUB TÉKA”, cu sediul în Tîrgu-Mureş, str. Mihai 
Eminescu, nr.3, fax: 0365-814634, cod fiscal 18091230, având cont bancar nr. 

RO84PIRB2800703867001000 deschis la  Pireus Bank, Sucursala Tîrgu-Mureş, reprezentat 
prin preşedinte – Nyulas (Gál) Csilla,  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 punerea la dispoziţia Asociaţiei „Rotaract Club 
Téka” din Tîrgu-Mureş a Sălii Mari şi a holului Palatului Culturii pentru manifestările legate 
de organizarea Concursului intercultural privind cunoştinţele despre istoria, cultura şi 

diversitatea interetnică a oraşului Tîrgu-Mureş, în data de 27.10.2012, în intervalul orar 
11.00-14.00, respectiv permiterea vizitării gratuite a Muzeului Judeţean Mureş - Turnului cu 
Ceas, Secţia de Artă, Secţia de Arheologie, Secţia de Etnografie şi Artă Populară, Secţia de 

Ştiinţe ale Naturii, şi a Bibliotecii “Teleki-Bolyai” - secţie a Bibliotecii Judeţene Mureş, în data 
de 06.10.2012, în intervalul orar 09.00-13.00. 

          Art.2. Convenţia are drept scop susţinerea şi stimularea activităţilor interculturale din 
judeţul Mureş, precum şi  promovarea judeţului Mureş din punct de vedere ştiinţific şi 
turistic prin intermediul Concursului intercultural privind cunoştinţele despre istoria, cultura 

şi diversitatea interetnică a oraşului Tîrgu-Mureş, organizat în Tîrgu-Mureş. 
 

 



 III. DURATA CONVENŢIEI 
     Art.3. Prezenta convenţie începe să producă efecte de la data de 01.10.2012 până la 

data de 31.10.2012. 
IV. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 

          Art. 4  

          (1) Consiliul Judeţean Mureş pune la dispoziţia organizatorilor Sala Mare şi holul din 
Palatului Culturii (servicii cuantificate la 440 lei , adică 20% din 2200 lei, din care  (600) 120 
x 3h = 360 lei/Sala Mare + (400) 80 lei/4h ), în data de 27.10.2012; 

         (2) Consiliul Judeţean asigură accesul gratuit al vizitatorilor aduşi de grupul de 
concurenţi, participanţi la Concursul intercultural privind cunoştinţele despre istoria, cultura 
şi diversitatea interetnică a oraşului Tîrgu-Mureş, în data de 06.10.2012; 

(3) Asociaţia „Rotaract Club Téka” din Tîrgu-Mureş se obligă să utilizeze spaţiile puse 

la dispoziţie de Consiliul Judeţean Mureş, numai pentru scopul realizării Concursului 
intercultural privind cunoştinţele despre istoria, cultura şi diversitatea interetnică a oraşului 
Tîrgu-Mureş, conform prevederilor de la art. 2 din prezenta Convenţie. 

          (4) Asociaţia „Rotaract Club Téka” din Tîrgu-Mureş, se obligă să facă demersurile 
legale privind obţinerea avizelor aferente amplasării afişajului de promovare .           
          (5) Asociaţia „Rotaract Club Téka” din Tîrgu-Mureş are obligaţia de a afişa în locuri 

vizibile cele patru bannere ale Consiliul Judeţean Mureş care atestă participarea la realizarea 
evenimentului şi de a menţiona în toate anunţurile şi publicaţiile pe care le va efectua în 

legătură cu Concursul intercultural privind cunoştinţele despre istoria, cultura şi diversitatea 
interetnică a oraşului Tîrgu-Mureş, participarea Consiliului Judeţean Mureş, în calitate de co-
organizator. De asemenea, va permite Consiliului Judeţean Mureş promovarea potenţialului 

cultural - artistic şi turistic al judeţului Mureş la orice activitate întreprinsă. 
   V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - LITIGII 

  Art.5. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea 

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

   Art.6. 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.7. Prezenta convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor, 
exprimat prin act adiţional scris.  

             Art.8. Prezenta convenţie s-a încheiat azi, ____________, în două exemplare, câte 
unul pentru fiecare din părţi. 

 
        CONSILIUL JUDEŢEAN MURES                          ASOCIAŢIA „ROTARACT CLUB 

TÉKA”  

                     PREŞEDINTE                                                         DIN TÎRGU-MUREŞ 
             Lokodi Edita Emőke                                                          PREŞEDINTE 

                                              Fodor Sandor Venczel 

           SECRETAR    
        Aurelian Paul Cosma 
 

 


