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   JUDEŢUL MUREŞ                              PROIECT                                                      
   CONSILIUL JUDEŢEAN   
    

                      

    

      Hotărârea nr.    
din 31 .05. 2012 

pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia 
„Microregiunea Valea Nirajului” din Miercurea Nirajului, în vederea susţinerii 

realizării proiectului „Viitor în trecut: Inventarierea şi valorizarea patrimoniului 

arhitectural ţărănesc pe Valea Nirajului” 
 
 Consiliul Judeţean Mureş, 

           Văzând expunerea de motive nr. 9801/30.05.2012  a Direcţiei Economice pentru 
aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Microregiunea Valea Nirajului” 
din Miercurea Nirajului, în vederea susţinerii realizării proiectului „Viitor în trecut: Inventarierea 

şi valorizarea patrimoniului arhitectural ţărănesc pe Valea Nirajului”, precum şi avizele comisiilor 
de specialitate, 
  În exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 91, alin.(1) lit.”e” şi alin.(6) lit.”a”, coroborate 

cu cele ale art. 97, alin.(1)  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
          Ţinând seama de prevederile art.43, alin.(8) şi (10) din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.116/2006,  

 
hotărăşte: 

 
          Art. 1.  

(1) Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia  „Microregiunea 

Valea Nirajului” din Tîrgu-Mureş, în vederea realizării proiectului „Viitor în trecut:  Inventarierea 
şi valorizarea patrimoniului arhitectural ţărănesc pe Valea Nirajului”, în condiţiile Convenţiei de 
cooperare  cuprinsă în anexa nr.1. 

(2) Se aprobă conţinutul Declaraţiei de parteneriat, conform anexei nr.2. 

         Art. 2. Se împuterniceşte doamna Lokodi Edita Emőke, preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş,  cu semnarea actelor juridice prevăzute la art.1.  

         Art. 3. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş şi 
Asociaţiei „Microregiunea Valea Nirajului” din Miercurea Nirajului, 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


ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Economică 
Nr. 9801/30.05.2012          
                                   

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Microregiunea 

Valea Nirajului” din Miercurea Nirajului, în vederea susţinerii realizării proiectului „Viitor în 
trecut: Inventarierea şi valorizarea patrimoniului arhitectural ţărănesc pe Valea Nirajului” 

 
 Asociaţia „Microregiunea Valea Nirajului”, prin adresele cu nr. 9318/23.05.2012, respectiv 

9437/24.05.2012, solicită sprijinul Consiliului Judeţean Mureş în realizarea proiectului „Viitor în trecut: 
Inventarierea şi valorizarea patrimoniului arhitectural ţărănesc pe Valea Nirajului”, proiect care va fi 

evaluat în perioada 06.06.2012-05.07.2012 de către Administraţia Fondului Cultural Naţional. 
 Pentru realizarea şi implementarea proiectului menţionat, Asociaţia „Microregiunea Valea 

Nirajului” în parteneriat cu Asociaţia de Prietenie Hodos-Venerque din comuna Hodoşa, Fundaţia 

„Transilvania Trust” din Cluj-Napoca, Centrul pentru Cultura Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş şi 
Asociaţia “Orszagepito Kos Karoly Egyesules” din Sfântu-Gheorghe, s-au angajat, printre altele, în 
activităţi concrete  care au  ca scop păstrarea si promovarea moştenirii culturale imateriale şi materiale, 

respectiv a patrimoniului arhitectural din Microregiunea Văii Nirajului. 
In anul 2011, Asociaţia a iniţiat şi a implementat cu succes un proiect de inventariere a 

patrimoniului arhitectural tradiţional ţărănesc din cele patru sate aparţinătoare comunei Hodoşa, iar în 

anul 2012, îşi propune să continue activitatea la o scară mai mare, conlucrând cu organizaţiile, mai sus 
menţionate, valorificând din experienţa lor, capitalul relaţional precum şi capacitatea organizatorică 
dobândite.  

Activitatea va demara prin mobilizarea şi organizarea unor grupuri de tineri din localităţile care 
reprezintă obiectul studiului-pilot pe teren, cu participarea acestora la activitatea de inventariere 
coordonată de Fundaţia „Transilvania Trust” care este activă în toate domeniile de protecţie a 
patrimoniului: culegere de date şi inventariere, documentare, conservare, restaurare, reabilitare şi 

întreţinere, precum şi în domeniul cercetării ştiinţifice. 
 În sprijinul acestora se vor implica Centrul pentru Cultura Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş 

şi Asociaţia “Orszagepito Kos Karoly Egyesules” care vor asigura asistenţă şi consiliere în formularea 

recomandărilor privind măsurile ce trebuie luate pentru conservarea patrimoniului arhitectural tradiţional 
ţărănesc, împărtăşind din experienţa acumulată în timp.  

 În asigurarea funcţionării proiectului menţionat, Asociaţia „Microregiunea Valea Nirajului” solicită 

susţinerea Consiliului Judeţean Mureş pentru sprijin logistic – baze de date, asistenţă organizare 
activităţi, utilizare siglă, având în vedere că Asociaţia Valea Nirajului are ca membri 13 unităţi 
administrativ-teritoriale (un total de 66 de localităţi), 12 comune şi oraşul Miercurea Nirajului. 

           Având în vedere potenţialul acestui proiect, tema si obiectivele privind inventarierea patrimoniului 
arhitectural ţărănesc tradiţional aflat pe teritoriul Microregiunii Miercurea Nirajului, activate care vine în 
sprijinul dezvoltării infrastructurii zonale şi a agroturismului, propunem implicarea Consiliului Judeţean la 

realizarea acestui proiect, prin punerea la dispoziţia organizatorilor, bazele de date necesare, utilizarea 
siglei şi asigurarea sprijinului în organizarea de activităţi. 

                                                                                                                                                         

VĂZUT 
                 DIRECTOR ECONOMIC                                                         VICEPREŞEDINTE  
              Bartha Iosif                                          Szabó Arpád  

 
 
 
Întocmit : Mihaela Iordache 
 



     Anexa nr.1 
 

ROMÂNIA                               ASOCIAŢIA „MICROREGIUNEA 

JUDEŢUL MUREŞ                                                 VALEA NIRAJULUI”   
CONSILIUL JUDEŢEAN  MUREŞ                      DIN MIERCUREA NIRAJ 
     Nr.______/__________    Nr.______/__________ 

               
 

 

       CONVENŢIE DE COOPERARE 
          în vederea realizării proiectului „Viitor în trecut: Inventarierea şi valorizarea 

patrimoniului arhitectural ţărănesc pe Valea Nirajului” 
 

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 sprijinirea activităţilor care vin în sprijinul dezvoltării infrastructurii zonale şi 
a agroturismului, şi 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 „MICROREGIUNEA VALEA NIRAJULUI”, cu sediul în Miercurea Nirajului, 
P-ţa Bocskai Istvan, Nr.3, telefon: 0265-571352, fax: 0265-571334, cod fiscal 14906625, având 
cont bancar nr. RO 90 RZBR0000060010966175, deschis la  Raiffeisen Bank, Sucursala 
Miercurea Nirajului, reprezentat prin preşedinte – Dászkel László,  pe de altă parte, au convenit 

încheierea prezentei convenţii de cooperare, în următoarele condiţii: 

 

II. OBIECTUL ŞI SCOPUL CONVENŢIEI 

    1.1. Obiectul Convenţiei îl constituie cooperarea  părţilor în vederea realizării proiectului 
„Viitor în trecut: Inventarierea şi valorizarea patrimoniului arhitectural ţărănesc pe Valea 

Nirajului”. 
         1.2. Convenţia are drept scop susţinerea şi stimularea activităţilor interculturale din 
judeţul Mureş, precum şi a activităţilor de inventariere a patrimoniului arhitectural ţărănesc 

tradiţional aflat pe teritoriul Microregiunii Miercurea Nirajului, activate care vine în sprijinul 
dezvoltării infrastructurii zonale şi a agroturismului. 
 

 
 

 
 



 III. DURATA CONVENŢIEI 

     Prezenta Convenţie începe să producă efecte de la data semnării sale de către ambele 
părţi, până la data închiderii proiectului, respectiv 09  noiembrie 2012. 

 

IV. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 
          4.1.  Consiliul Judeţean Mureş are obligaţia de a permite utilizarea siglei şi de a pune la 
dispoziţia organizatorilor bazele de date necesare pe toată durata desfăşurării proiectului „Viitor 

în trecut: Inventarierea şi valorizarea patrimoniului arhitectural ţărănesc pe Valea Nirajului”. 
 4.2. Asociaţia „Microregiunea Valea Nirajului” din Miercurea Niraj se obligă să utilizeze 
sigla şi bazele de date puse la dispoziţie de Consiliul Judeţean Mureş, numai pentru scopul 

realizării proiectului menţionat, conform prevederilor de la art. 1.2 din prezenta Convenţie. 
          4.3.  Asociaţia „Microregiunea Valea Nirajului” din Miercurea Niraj are obligaţia de a afişa 

în locuri vizibile bannerele şi mash-ul 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 desfăşurarea proiectului „Viitor în trecut: Inventarierea şi valorizarea patrimoniului 

arhitectural ţărănesc pe Valea Nirajului”, 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 

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

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

  5.2. 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 
           6.1. Prezenta convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat 
prin act adiţional scris.  

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

 
 

        CONSILIUL JUDEŢEAN MURES                          ASOCIAŢIA „MICROREGIUNEA           

                           VALEA NIRAJULUI” 
                PREŞEDINTE                                                        DIN MIERCUREA NIRAJ 
           Lokodi Edita Emőke                                                          PREŞEDINTE 

                                                   Dászkel László 

        

 
 
           SECRETAR    

        Aurelian Paul Cosma 
 
 

 
Anexa nr.2 



 



 


