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HOTĂRÂREA NR.  
 din 29 martie  2012 

 
privind aprobarea convenţiei de colaborare între  
Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Zibo Help” 

 
  
 

          Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.1760/19.03.2012 a Direcţiei Dezvoltare Regională 

Implementare Proiecte  

Având în vedere dispoziţiile art.91, alin.(1) lit „e” coroborat cu alineatul (6) lit „a”  din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul art 97 alin (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 
 

 Art.1. Se aprobă colaborarea între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociţia Zibo Help, în 

vederea desfăşurării programei şcolare „ O săptămână altfel”, ediţia 2012 potrivit Convenţiei 
de cooperare cuprinsă în anex care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.  Doamna Lokodi Edita Emőke, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş se 
împuterniceşte cu semnarea convenţiei prevăzute la art 1. 
 Art.3 De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Muzeul Judeţean Mureş 

şi Direcţia Dezvoltare Regională Implementare Proiecte. 
 Art 4 Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Dezvoltare Regională Implementare 
Proiecte,  Muzeului Judeţean Mureş şi Asociaţiei Zibo Help. 

 
 
 

               PREŞEDINTE                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

   SECRETAR   

         Lokodi Edita Emőke                              

                    Aurelian  Paul Cosma   

                                                            

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2008/hot013_2008.htm#exp


ROMÂNIA                               Văzut  
JUDEŢUL MUREŞ                          Preşedinte 
CONSILIUL JUDEŢEAN                  Lokodi Edita Emoke 

Direcţia Dezvoltare Regională, 
Implementare Proiecte 

Nr.1760/19.III.2012 
Dosar IB9 
 

 
 

Expunere de motive  

 
privind aprobarea convenţiei de colaborare între Consiliul Judeţean Mureş şi  

Asociaţia Zibo Help  

 

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a decis ca săptămâna 2-6 aprilie 

2012 să fie inclusă în programa şcolară ca o „ Săptămână altfel”, o perioadă fără cursuri, 

dedicată acţiunilor extraculiculare: vizite la muzee, grădini zoologice, acţiuni ecologice, etc. 

Acţiunea aflată la cea de a doua ediţie este coordonată la nivel naţional de Asociaţia Zibo Help, 

cu sediul în Satu Mare. 

În acest sens, Asociaţia mai sus amintită a solicitat Consiliului Judeţean Mureş intrarea 

gratuită pentru elevii participanţi la acţiune  la instituţiile culturale aflate sub autoritatatea 

administraţiei publice judeţene, în data de 3 aprilie 2012. 

Întrucât această problemă este de resortul autorităţii deliberative, propunem aprobarea  unei 

convenţii de colaborare cu Asociaţia Zibo Help , care să reglementeze parteneriatul în vederea 

organizării programei şcolare  „ O săptămână altfel”. 

 În baza parteneriatului va exista posibilitatea accesului gratuit al elevilor în incinta 

Palatului Administrativ şi al instituţiilor culturale din judeţul Mureş, respectiv Muzeul Judeţean 

cu secţiile: Arheologie, Istorie, Artă, Etnografie şi Artă Populară, Ştiinţele naturii. 

 

                                              
Întocmit Kocsis Robert 

 

 
 
 

 
 
Verificat şef serviciu Suciu Călin 
Verificat director Băţaga Valer  

 



CONVENŢIE DE COOPERARE 
Pentru aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Zibo Help, în vederea 

desfăşurării programei şcolare „ O săptămână altfel” 

 
 

1. Părţile 

1.1. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Primăriei, nr.2, judeţul Mureş, 

având cod fiscal 4322980,cod IBANRO03TREZ47624510220XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului 

Tîrgu Mureş, reprezentat prin Preşedinte Lokodi Edita Emőke şi Secretar Paul Cosma  pe de o parte, 

      şi 
1.2 ASOCIAŢIA ZIBO HELP cu sediul în Satu Mare, str. Avram Iancu nr 2, judeţul Satu Mure, având 
cod fiscal 25478680,  cod IBAN RO69BTRL0301205T98690XX, reprezentată prin Christian Daniela, 

preşedinte, pe de altă parte 
 
Au convenit încheierea prezentei convenţii de colaborare, cu respectarea următoarelor clauze: 

2. TEMEI LEGAL 
2.1. Convenţia de cooperare se încheie în temeiul art.91 alin.(6) lit. a) din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
3. OBIECTUL ŞI SCOPUL CONVENŢIEI 

3.1 Obiectul convenţiei îl constituie cooperarea părţilor în vederea desfăşurării  ediţiei a III- a 
programei şcolare „ O săptămână altfel” . 
4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

4.1 Consiliul Judeţean Mureş asigură intrarea gratuită a elevilor la Muzeul Judeţean Mureş, în data de 3 
aprilie 2012, în intervalul orar 8:00-18:00. 
4.2 Asociaţia „Zibo Help” se obligă să se folosească de serviciile  Muzeului Judeţean numai în scopul 

realizării evenimentului specificat, conform prevederilor de la art 3.1 din prezenta convenţie. 
5.DURATA CONVENŢIEI 
5.1 Prezenta convenţie se încheie pe perioada 2-6 aprilie 2012 

6. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

6.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credinţă a obligaţiilor asumate 

prin prezenta convenţie, partea în culpă datorează celeilalte părţi daune. 

6.2. Părţile convin să rezolve diferendele apărute în legătură cu executarea prezentei convenţii pe cale 

amiabilă. În măsura în care rezolvarea diferendelor nu se va putea rezolva pe cale amiabilă, acestea 

vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti din judeţul Mureş. 

7. DISPOZIŢII FINALE 

  7.1. Prezenta Convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor, prin act adiţional scris. 

  7.2. Prezenta Convenţie a fost încheiată azi ___________, în două exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte.  

                       

             CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ                               Consiliul Judeţean Mureş                              Asociaţia Zibo România 

 

   PREŞEDINTE                                           Preşedinte 

       Lokodi Edita Emőke                Christian Daniela 

            

 

                       SECRETAR   

           Paul Cosma 

 

 


