
       
         ROMÂNIA              PROIECT 

    JUDEŢUL MUREŞ        

CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

 
 

                                                 HOTĂRÂREA NR.___ 
        din 28 februarie 2013 

 
pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Forţe Proaspete 

pentru Tîrgu-Mureş”, în vederea organizării Galei Liceenilor Mureşeni  
                     
 

 
               Consiliul Judeţean Mureş, 
               Văzând Expunerea de motive nr.3664/21.02.2013 a Direcţiei Economice pentru 

aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Forţe Proaspete pentru 
Tîrgu-Mureş”, în vederea organizării Galei Liceenilor Mureşeni, 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 „Forţe 
Proaspete pentru Tîrgu-Mureş” în vederea organizării Galei Liceenilor Mureşeni, 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 „Forţe Proaspete pentru Tîrgu-Mureş”, str. Liviu 
Rebreanu, nr. 21/D, Tîrgu-Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

  

 
 
        PREŞEDINTE         AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

       SECRETAR 
                   Ciprian Dobre       Paul Cosma 

 

 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot026_2012.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot026_2012.doc


 

ROMÂNIA           Preşedinte 
JUDEŢUL MUREŞ                   Ciprian Dobre 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcţia Economică 
Nr. 3664/ 21.02.2013 

 
 
 

EXPUNEREA DE MOTIVE 
pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Forţe Proaspete pentru Tîrgu-

Mureş”, în vederea organizării Galei Liceenilor Mureşeni 
 
 

 Asociaţia „Forţe Proaspete pentru Tîrgu-Mureş”, în data de 16 martie 2013, în intervalul orar 17.00-21.00, 
organizează Gala Liceenilor Mureşeni care presupune un spectacol susţinut de 16 elevi selectaţi din 8 licee 
târgmureşene, finalişti ai concursului desfăşurat pe etape. Evoluţia lor este cuprinsă într-un spectacol-program 
care include un concurs de talente/ frumuseţe/ inteligenţă pe o temă reprezentativă ţinutului transilvan – Dracula. 
Susţinuţi în principal de  Asociaţia „Euro – Media Advertising”, Direcţia Judeţeană de Tineret Mureş precum şi de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, organizatorii prin adresa cu nr. 2147/04.02.2013 solicită sprijinul Consiliului 
Judeţean Mureş în realizarea evenimentului mai sus menţionat, întrucât costurile şi anvergura evenimentului la 
care se aşteaptă participarea a peste 500 de tineri mureşeni, depăşesc limita suportabilităţii financiare a 
organizatorilor.  

 Având în vedere semnificaţia şi atenţia acordată de către tinerii mureşeni acestei manifestări culturale, 
prin activităţile întreprinse, respectiv posibilitatea de promovare a patrimoniului cultural al judeţului în rândul 
tinerilor, oferită prin organizarea Galei Liceenilor Mureşeni, propunem participarea Consiliului Judeţean la 
realizarea acestui eveniment cultural, sprijinind acţiunea prin acordarea utilizării spaţiului din Palatului Culturii 
Tîrgu-Mureş, în regim gratuit. În acest sens, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat şi Convenţia de 
cooperare, parte integrantă a acestuia.  

 
 
 
 
 
 
    Director Economic 
         Bartha Iosif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Mihaela Iordache 
 



              
         Anexa 

 
 ROMÂNIA                                           ASOCIAŢIA „FORŢE PROASPETE 
 JUDEŢUL MUREŞ                          PENTRU TÎRGU-MUREŞ” 
 CONSILIUL JUDEŢEAN  MUREŞ                                               Nr.______/__________ 
  Nr.______/__________                 
 

 
 

       
 CONVENŢIE DE COOPERARE 

privind colaborarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Forţe Proaspete pentru Tîrgu-Mureş” în 
vederea organizării Galei Liceenilor Mureşeni 

 
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 şi turistic, în ţară şi străinătate,  
 

1.1. 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 şi Secretar – Paul Cosma, pe de o parte 

                                                                               şi 

 
1.2. ASOCIAŢIA „FORŢE PROASPETE PENTRU TÎRGU-MUREŞ”, cu sediul în Tîrgu-Mureş, str. Liviu 

Rebreanu, nr. 21/D, judeţul Mureş, având Codul de înregistrare fiscală 25053442, Cont bancar nr. RO 66 BTRL 
02701205N68493XX deschis la Banca Transilvania din Tîrgu-Mureş, reprezentată prin Kibédi Zoltán, în calitate 
de Preşedinte, 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 cooperarea părţilor în vederea organizării Galei  Liceenilor Mureşeni. 
            Art.2. Convenţia are drept scop promovarea intereselor comune ale părţilor, cu ocazia desfăşurării 
evenimentului menţionat la art. 1, asigurând atât promovarea eficientă şi de calitate a oportunităţilor oferite de 
judeţul Mureş din punct de vedere cultural şi turistic, precum şi continuitatea unui important eveniment cultural. 

 
 III. DURATA CONVENŢIEI 

            Art.3. Prezenta convenţie începe să producă efecte din data de 01.03.2013 până la data de 31.03.2013.   
   
             IV. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 

Art.4. Consiliul Judeţean Mureş participă în calitate de partener la manifestările ocazionate de 
organizarea Galei  Liceenilor Mureşeni/ 2013 şi se obligă să asigure gratuit utilizarea Sălii Mari din incinta  
Palatului  Culturii din Tîrgu-Mureş, în data de 16.03.2013, între orele 17.00-21.00. 

 
Art.5. (1) Asociaţia „Forţe Proaspete pentru Tîrgu-Mureş” se obligă să utilizeze spaţiile puse la dispoziţie 

de Consiliul Judeţean Mureş, numai pentru scopul realizării evenimentului cultural, conform prevederilor art. 4 din 
prezenta Convenţie şi a programului menţionat în Anexa la prezenta Convenţie. 

          (2) Asociaţia „Forţe Proaspete pentru Tîrgu-Mureş” se obligă să facă demersurile legale privind 
obţinerea avizelor aferente amplasării afişajului de promovare, suportând toate costurile aferente.         



          (3) Asociaţia „Forţe Proaspete pentru 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-artistic şi turistic al 
judeţului Mureş la orice activitate întreprinsă; 

          - să afişeze în locuri vizibile mash-ul şi bannerele  Consiliului 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 obiectivului cultural implicat, Asociaţia „Forţe Proaspete pentru 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 „FORŢE PROASPETE  
                                                                                                                            PENTRU TÎRGU-MUREŞ” 
 
              PREŞEDINTE                     PREŞEDINTE                                                       
              Ciprian Dobre                                                          Kibédi Zoltán 
                                                                                               
 
                         
 
 
 
                                
               SECRETAR    
               Paul Cosma 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa la Convenţia de cooperare 



                                                                                                                                                                                                                                                                 

     

Gală a Bobociilor liceeni ai oraşului  
Tîrgu-Mureş, 16.03.2013 

 
     PROGRAMUL EVENIMENTULUI  

 

Ora Activitatea Locaţia 

17:00-17:05 Prezentare Dramă „Dracula” 
Sala Mare a Palatului Culturii din Tîrgu - 

Mureş 

17.05-17:08 Prezentare Juriu Palatul Culturii 

17.08-17.12 Desfăşurare probă de dans-tango Palatul Culturii 

17.12-17.16 Prezentare videoclipuri probe  Palatul Culturii 

17.16-17.19 Prezentare minifilm - perechea nr.1 Palatul Culturii 

17.19-17.23 Proba individuală Palatul Culturii 

17.23-17.26 Prezentare minifilm - perechea nr.2 Palatul Culturii 

17.26-17.30   Proba individuală Palatul Culturii 

17.30 -17.33 Prezentare minifilm - perechea nr.3 Palatul Culturii 

17.33 -17.37 Proba individuală Palatul Culturii 

17.37-17.40 Prezentare minifilm - perechea nr.4 Palatul Culturii 

17:40-17:44 Proba individuală Palatul Culturii 

17:44-17:47 Prezentare minifilm - perechea nr.5 Palatul Culturii 

17:47- 17:51   Proba individuală Palatul Culturii 

17:51-18:06 Prezentarea sponsori  Palatul Culturii 

18:06-18:11 Prezentare Dans sportiv Palatul Culturii 

18:11-18:14 Prezentare minifilm - perechea nr.6 Palatul Culturii 

18:14-18:18 Proba individuală Palatul Culturii 

18:18-18:21 Prezentare minifilm - perechea nr.7 Palatul Culturii 

18:21-18:25 Proba individuală Palatul Culturii 

18:25-18:29 Prezentare minifilm - perechea nr.8 Palatul Culturii 

18:29-18:33   Proba individuală Palatul Culturii 

18:33-18:43 Întrebări – test de inteligenţă Palatul Culturii 

18:43-19:00   Proba Surprize Palatul Culturii 

19:00-19:15 Tragere la sorţ  Palatul Culturii 

19:15-20:00 
Prezentare moment umoristic - Stand up 
Comedy - Fermeri Peter 

Palatul Culturii 

20:00-20:15   Decernarea premilor  Palatul Culturii 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 

 


