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Hotărârea nr. 
din 31 ianuarie 2013 

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Împreună pentru copiii cu 
cancer”, în vederea sprijinirii organizării unei acţiuni culturale cu scop caritabil 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 1419/ 24.01.2013 a Direcţiei Economice pentru aprobarea cooperării dintre 
Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Împreună pentru copiii cu cancer”, în vederea sprijinirii organizării unei acţiuni 
culturale cu scop caritabil, 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 „Împreună pentru copiii cu cancer”, 
în vederea sprijinirii organizării unei acţiuni culturale cu scop caritabil, în condiţiile prevăzute în convenţia 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, Muzeului Judeţean 
Mureş şi Asociaţiei  „Împreună pentru copiii cu cancer” din Tîrgu-Mureş, str. Sg. maj. Ionel Giurchi, nr.35, care 
răspund de aducerea sa la îndeplinire. 
 

 
 
                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
            PREŞEDINTE       SECRETAR 
            Ciprian Dobre       Paul Cosma 
 

 

 

 

 

ROMÂNIA           Preşedinte 
JUDEŢUL MUREŞ                   Ciprian Dobre 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot043_2012.htm#exp#exp


Direcţia Economică 
Nr. 1419/ 24.01.2013 

 
 

EXPUNEREA DE MOTIVE 
privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Împreună pentru copiii cu 

cancer”, în vederea sprijinirii organizării unei acţiuni culturale cu scop caritabil 
 
 

Asociaţia „Împreună pentru copiii cu cancer” din Tîrgu-Mureş organizează la Tîrgu-Mureş, în data de 20 
februarie 2013, începând cu orele 19.00, un spectacol caritabil prilejuit de Ziua Internaţională a Cancerului la Copil 
(15 februarie). Scopul proiectului propus de organizaţia care sprijină copiii bolnavi de leucemie şi cancer, aflaţi în 
evidenţă şi trataţi la Clinica de Hemato-Oncologie Pediatrică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş, este 
organizarea unei tabere pentru copii aflaţi sub tratament şi supravieţuitori, de 6 zile, la Sovata. 

Asociaţia „Împreună pentru copiii cu cancer” din Tîrgu-Mureş doreşte să le ofere copiilor câteva zile 
distractive în aer liber prin care să beneficieze de activităţi sportive, plimbări, drumeţii, jocuri, ateliere de lucru şi seri 
distractiv-educative, fără grijile obişnuite, sub supraveghere şi îndrumare de specialitate. În fapt, acţiunea reprezintă o 
bună ocazie pentru dezvoltarea spiritului de întrajutorare al societăţii mureşene.  

Având în vedere proiectul cu impact constructiv pentru copiii bolnavi, tinerii artişti implicaţi (artistul 
târgmureşean finalist al emisiunii „Vocea României” şi formaţia de instrumentişti) şi pentru comunitatea mureşeană, 
propunem participarea Consiliului Judeţean Mureş la realizarea acestui eveniment cultural, prin punerea la dispoziţie 
a spaţiului necesar - Sala Mare a Palatului Culturii şi asigurarea vizitării gratuite a Turnului cu Ceas şi a sălilor de 
expoziţie din Palatul Culturii.  

Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, consiliile judeţene pot încheia convenţii de cooperare cu persoane juridice române sau 
străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea realizării în comun a unor acţiuni, 
lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. În acest sens, supunem aprobării proiectul de hotărâre alăturat 
şi convenţia de cooperare care face parte integrantă din acesta.  
                                                                 
 
 
 
 
 
 
    Director Economic 
         Bartha Iosif 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Mihaela Iordache 
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 ROMÂNIA                                                       ASOCIAŢIA „ÎMPREUNĂ PENRU JUDEŢUL 
MUREŞ                                        COPIII CU CANCER” 
 CONSILIUL JUDEŢEAN  MUREŞ                                                                TÎRGU-MUREŞ      
  Nr.______/__________                                                                          Nr.______/__________        
  

 
                                                             CONVENŢIE DE COLABORARE 

     privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Împreună pentru copiii cu 
cancer”, în vederea sprijinirii organizării unei acţiuni culturale cu scop caritabil 

 
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, P-ţa Victoriei nr 1, 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 „ÎMPREUNĂ PENRU COPIII CU CANCER”, cu sediul în Tîrgu-Mureş, str. Sg. maj. Ionel 
Giurchi, nr.35, judeţul Mureş, tel: 0751090325, cod fiscal 20574105, având cont IBAN nr. RO 46 RNCB 
0193068476330001 deschis la BCR central Tîrgu-Mureş, reprezentat prin Preşedinte – Farczádi Gabriela, pe 
de altă parte, au convenit încheierea prezentei convenţii de colaborare, în următoarele condiţii: 

 
II. OBIECTUL ŞI SCOPUL   

             Art.1. Obiectul convenţiei îl constituie asigurarea utilizării gratuite a Sălii Mari din Palatul 
Culturii pentru desfăşurarea unui concert caritabil şi vizitarea gratuită a Turnului cu Ceas şi a sălilor 
de expoziţie din Palatul Culturii, în data de 20 februarie 2013. 
 

Art.2. Convenţia de colaborare are drept scop sprijinirea Asociaţiei “Împreună pentru copii cu cancer” în 
demersurile întreprinse pentru acţiunea culturală de interes judeţean, cu scop caritabil, menţionată la 
art.1. 

 
III. DURATA  
  Art.3. Prezenta Convenţie de colaborare începe să producă efecte de la data semnării sale de către ambele 
părţi şi încetează la data de 01.10.2013. 

 
IV. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 

Art.4. (1) Consiliul Judeţean Mureş, participă în calitate de partener la manifestările ocazionate de 
organizarea concertului caritativ şi se obligă să asigure gratuit, Sala Mare a Palatului  Culturii şi vizitarea de către un 
grup de 30 de copii şi însoţitori ai acestora, a sălilor de expoziţie din Palatul Culturii şi a Turnului cu Ceas din Palatul 
Administrativ. 

 
Art.5. (1) Asociaţia „Împreună pentru copii cu cancer” are obligaţia să desfăşoare toate activităţile propuse, 

numai în folosul copiilor bolnavi de leucemie şi cancer, aflaţi în evidenţă şi trataţi la Clinica de Hemato-Oncologie 
Pediatrică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş; 

        (2) Asociaţia „Împreună pentru copii cu cancer” 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 (spoturi publicitare, anunţuri de orice fel, articole de presă etc.)  parteneriatul 
Consiliului Judeţean Mureş; 

          -  să permită Consiliului Judeţean Mureş promovarea potenţialului cultural al judeţului Mureş la orice 
activitate întreprinsă; 

                            - să afişeze în locuri vizibile mash-ul şi bannerele  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 „Împreună pentru copii cu cancer” 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 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.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 
parte. 
 
 
   CONSILIUL JUDEŢEAN MURES                                                         ASOCIAŢIA „ ÎMPREUNĂ PENTRU” 
                                COPIII CU CANCER” - TÎRGU-MUREŞ                                                 
      
              PREŞEDINTE                   PREŞEDINTE                                                       
             Ciprian Dobre                                         Farczádi Gabriela 
                                                                                               
 
                         
 
                                
              SECRETAR    
              Paul Cosma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


