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 Hotărârea nr.  

din 30 august 2012 
privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Pro Regio” 

pentru organizarea Finalei Campionatului Naţional de Atelaje  
 
 

         Consiliul Judeţean Mureş, 
         Văzând expunerea de motive nr. 15122 din 30.08.2012 a Direcţiei Economice 
privind  aprobarea Convenţiei de cooperare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia 
„Pro Regio”, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

     Având în vedere dispoziţiile art. 91 alin.(1) lit. "e" coroborat cu alin. (6) lit. "a" din 
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

     Ţinând seama de prevederile art. 55, alin.(1) şi (2) din Regulamentul de Organizare 
şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş nr. 87/2012, 

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

h o t ă r ă ş t e :  
 

      Art.1. Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Pro 
Regio” pentru organizarea la Tîrgu – Mureş a Finalei Campionatului Naţional de Atelaje, în 
condiţiile prevăzute de Convenţia de cooperare cuprinsă în Anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art. 2. Se împuterniceşte domnul Ciprian Dobre, 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 „Pro Regio” din loc. Cuieşd, com. Pănet, jud. Mureş care răspund de 
aducerea sa la îndeplinire. 

 
 
 
                PREŞEDINTE                                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
 
      Ciprian Dobre                            SECRETAR 
          
                                                                                                   Paul Cosma                     
                                                                                      

 
 
 
 
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2008/anexa_hot104_2008.doc


 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ                 
CONSILIUL JUDEŢEAN           
Direcţia Economică        

Nr. 15122/30.08.2012 
 
 
 

Expunere de motive 
pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Pro Regio” 

pentru organizarea Finalei Campionatului Naţional de Atelaje  
 

 
Asociaţia „Pro Regio” şi Federaţia Ecvestră Română, organizatori ai Finalei 

Campionatului Naţional de Atelaje, care va avea loc în Tîrgu-Mureş la Hipodrom, în 
perioada 26-30 septembrie 2012, au înaintat Consiliul Judeţean Mureş o propunere pentru 
a participa la organizarea evenimentului menţionat, având în vedere faptul că amploarea 
evenimentului aduce în prim plan activitatea şi implicarea la nivel naţional al organizaţiilor 
judeţene. 

Concursul va avea în desfăşurare proba de obstacole, proba de maraton, proba de 
dresaj şi gala de premiere. Organizarea Finalei Campionatului Naţional de Atelaje, cu 
participarea echipelor judeţelor reprezentative pentru sportul hipic de atelaje din România, 
presupune eforturi financiare deosebite pentru găzduirea a cel puţin 210 persoane – arbitri, 
sportivi şi personal de întreţinere, 120 de cai pentru concurs, precum şi asigurarea 
mediului corespunzător în vederea susţinerii unui eveniment care se desfăşoară pe 
parcursul a 5 zile consecutive. Întrucât, asigurarea celor necesare - masa şi cazarea celor 
implicaţi, asigurarea amplasamentelor corespunzătoare pentru cai şi trăsuri, amenajarea 
terenului de concurs (amplasarea obstacolelor), asigurarea publicităţii, premierea 
câştigători şi altele, depăşesc, în parte, bugetul limitat al organizaţiei, se solicită sprijinul 
financiar al Consiliului Judeţean Mureş.  

Având în vedere participarea la organizarea unei competiţii naţionale şi posibilitatea 
de promovare a patrimoniului cultural şi a potenţialului turistic al judeţului, propunem 
aprobarea încheierii unei convenţii de cooperare între Consiliul Judeţean Mureş şi 
Asociaţia „Pro Regio” din Cuieşd, judeţul Mureş, urmând ca în calitate de partener, 
Consiliul Judeţean Mureş să sprijine această acţiune cu suma de 15.000 lei. 
 
  
 
         PREŞEDINTE                                           

         Ciprian Dobre                       

 
         DIRECTOR  
 Bartha Iosif 

                                                                                                      

                             
                                

Întocmit: cons. Mihaela Iordache 

 



            
Anexa 

 
 ROMÂNIA                                           ASOCIAŢIA „PRO REGIO” 
 JUDEŢUL MUREŞ                                DIN SAT CUIEŞD   
 CONSILIUL JUDEŢEAN  MUREŞ                          COM. PĂNET, JUD.MUREŞ      
  Nr.______/__________                 
 Nr.______/__________ 

 
 
 

       CONVENŢIE DE COOPERARE 
      privind organizarea Finalei Campionatului Naţional de Atelaje  

 
 

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, sportiv şi 
turistic, 

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 – Ciprian Dobre, pe de o 
parte 

                                                                              şi 

 
1.1. 2. ASOCIAŢIA PRO REGIO,  cu sediul în Cuieşd, str. Principală, nr.75, judeţul 

Mureş tel/fax: 0265-264442, cod fiscal 14311260, având cont IBAN nr. RO51PIRB 2800 
7007 8500 1000, deschis la  Banca Pireus Bank din Tîrgu-Mureş, reprezentat prin 
Preşedinte – Brassai Zsombor, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentei convenţii 
de cooperare, în următoarele condiţii: 

 
II. OBIECTUL ŞI SCOPUL   
           Art.1. Obiectul convenţiei îl constituie cooperarea părţilor în vederea organizării la 
Tîrgu – Mureş, a  Finalei Campionatului Naţional de Atelaje, în  perioada 26-30/09/ 2012. 

 
Art.2. Convenţia de cooperare are drept scop promovarea intereselor comune ale 

părţilor, cu ocazia desfăşurării concursului menţionat la art. 1, asigurând promovarea 
eficientă şi calitativă a oportunităţilor oferite de judeţul Mureş din punct de vedere cultural, 
sportiv şi turistic, precum şi sprijinirea evenimentelor devenite tradiţie mureşeană, 
 
III. DURATA   

Art.3. Prezenta Convenţie de cooperare începe să producă efecte de la data 

semnării sale de către ambele părţi şi încetează la data de 15.10.2012. 
 

IV. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 
Art.4. (1) Consiliul Judeţean Mureş, participă în calitate de partener la  manifestările 

sportive ocazionate de organizarea Finalei Campionatului Naţional de Atelaje şi se obligă 
să acorde sprijin financiar constând în suma de 15.000 lei, în vederea asigurării 



cheltuielilor rezultate strict din organizarea festivităţilor de deschidere, închidere, premii, 
publicitate, amenajare pârtii, conform Anexei nr.2 la prezenta Convenţie. 

                    (2) Consiliul Judeţean Mureş va vira suma de 15.000 lei, în contul Asociaţiei 
„Pro Regio” organizatorul competiţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 
prezentului acord.  

 Art.5.(1) Asociaţia „Pro Regio”, are obligaţia să desfăşoare toate activităţile 
specifice evenimentului cuprins în Anexa nr.1 la prezenta Convenţie. 

                      (2) Asociaţia „Pro Regio”, are obligaţia de a menţiona în toate documentele 
(comunicatele) referitoare la manifestarea sportivă, inclusiv în materialele promoţionale 
pentru promovarea evenimentului, contribuţia Consiliului Judeţean la realizarea acestui 
campionat. 

 (3) Asociaţia „Pro Regio”, se obligă să justifice cheltuirea sumei de 15.000 lei, 
primită de la Consiliul Judeţean Mureş, pentru desfăşurarea activităţilor potrivit destinaţiei 
cuprinse în art. 4 al.(1), prezentând acestuia documentele justificative, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la încheierea activităţilor. 

 (4) În cazul în care sumele de bani primite de  Asociaţia „Pro Regio”, nu au 
fost folosite integral, sau nu au fost folosite potrivit destinaţiei menţionate la art.4 din 
prezenta convenţie, acesta se obligă să le restituie Consiliului Judeţean Mureş, în termen 
de 5 zile lucrătoare de la încheierea activităţilor. 

 
V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - LITIGII 

Art.6. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea credinţă, 
a obligaţiilor asumate prin prezenta Convenţie, partea în culpă datorează celeilalte părţi 
daune-interese. 

Art.7. Părţile convin să rezolve diferendele apărute în legătură cu executarea 

prezentei convenţii pe cale amiabilă. 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.8. Prezenta Convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor, 
exprimat prin act adiţional scris.  

Art.9. Prezenta Convenţie s-a încheiat azi, ____________, în două exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte. 
 
 

   CONSILIUL JUDEŢEAN MURES                                           ASOCIAŢIA „PRO REGIO”                                                           
              PREŞEDINTE                                                              PREŞEDINTE 
              Ciprian Dobre                                       Brassai  Zsombor   
 
 
                                                            
              SECRETAR    
              Paul Cosma 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 1 la Convenţia de cooperare 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
     

FINALA CAMPIONATULUI DE ATELAJE TÂRGU-MUREŞ, 26.09-30.09.2012 
 PROGRAMUL PARTICIPANŢILOR 

 
 

Ziua Ora Activitatea Locaţia 

Miercuri 
26 

Septembrie 

 
14:00-
15:30 
 

Sosirea şi înregistrarea 
participanţilor 

Hotel „Black Lord”, Hipodrom, Tîrgu- 
Mureş 

Joi 
27 

Septembrie 

9:00- 
10:00 

Control veterinar 
Personalul specializat al 
Hipodromului din Tîrgu-Mureş 

10:00-
10:30 

Deschiderea concursului Hipodrom, Tîrgu- Mureş 

11:00-
19:00 

Proba de dresaj Hipodrom, Tîrgu- Mureş 

Vineri 
28 

Septembrie 

10:00-
19:00 

Proba de maraton Hipodrom, Tîrgu- Mureş 

Sâmbătă 
29 

Septembrie 

10:00-
19:00 

Proba de obstacole Hipodrom, Tîrgu- Mureş 

Duminica 
30 

Septembrie 

10:00- 
13:00 
18.00 

Premiere, închiderea 
concursului 
Masa festivă 

Hipodrom, Tîrgu- Mureş 
 
Restaurant “Black Lord” 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Anexa nr.2 la Convenţia de cooperare 
 
 

ESTIMAREA COSTURILOR 
 

I. Cheltuieli de organizare lei 

1. Festivitatea de deschidere şi de închidere – Restaurant 
“Black Lord”  
2. Construirea obstacolelor, amenajare pârtii – implicare CJM   
3. Închirieri de bunuri şi servicii 

6.200 
 
5.000 
33.200 
 

TOTAL I  44.400 

II. Materiale promoţionale  

 4. Costuri materiale publicitare /broşuri, prospecte, afişe, 
bannere – implicare CJM 
 5. Pliante de promovare a oraşului (implicare Primăria Tîrgu-
Mureş) 
  

5.000 
 
                   gratuite 
                    

TOTAL II 5.000 

IV. Cazare   

 6. Costuri cazare invitati (concurenţi, arbitrii) - Restaurant 
“Black Lord”  
 

25.600 

TOTAL III 25.600 

V. Premii  

 7. Diplome personalizate, statuete pentru învingatori, premii în 
echipamente – implicare CJM  
 8. Premii în bani, locul I,II,III, precum si premii speciale pentru 
3,4,5,6 victorii  
 

5.000 
 
15.450 
 

TOTAL IV 20.450 

VI. Alte cheltuieli  

 9. Cazarea cailor 35.000 
 

* implicare totală CJM – 15.000 lei  

TOTAL VI 35.000 

TOTAL GENERAL 130.450 

 
 
 
 


