
 

          ROMÂNIA              PROIECT 
    JUDEŢUL MUREŞ        
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

                         

                                                                HOTĂRÂREA NR. ___ 
             din 28 februarie 2013 

 
privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Şcoala Gimnazială „Dacia” 

pentru organizarea Concursului naţional „Lumea legendelor” 

                     
 
 

 
               Consiliul Judeţean Mureş, 

               Văzând Expunerea de motive nr.3665/21.02.2013 a Direcţiei Economice pentru 
aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Şcoala Gimnazială „Dacia” din Tîrgu-
Mureş în vederea organizării Concursului naţional „Lumea legendelor”, 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 Şcoala Gimnazială 
„Dacia” din Tîrgu-Mureş, în vederea organizării Concursului naţional „Lumea legendelor”, 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 Şcolii Gimnaziale „Dacia” din Tîrgu-Mureş, str. 

Panseluţelor, nr. 6, 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. 3665/ 21.02.2013 

 
 

EXPUNEREA DE MOTIVE 
privind colaborarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Şcoala Gimnazială „Dacia” pentru organizarea 

Concursului naţional „Lumea legendelor” 
 
 
 
 

Şcoala Gimnazială „Dacia” din Tîrgu-Mureş, în perioada 10-11 mai 2013, organizează la Tîrgu-Mureş, 
Concursul naţional „Lumea legendelor”, ediţia a V-a, care implică elevi şi profesori interesaţi din toată ţara. 
Activitatea iniţiată de profesori târgmureşeni face parte din programele de specialitate prevăzute la nivel naţional şi 
reprezintă un mijloc de stimulare a elevilor care citesc şi apreciază legendele, un mijloc de cunoaştere care 
constituie bază în învăţarea istoriei şi a personalităţilor istorice sau a locurilor cu poveşti istorice deosebite.  

Ediţia din acest an presupune participarea unui număr de 57 de elevi şi profesori externi, motiv pentru 
care Şcoala Gimnazială „Dacia” din Tîrgu-Mureş solicită sprijinul Consiliului Judeţean Mureş în organizarea 
activităţii culturale menţionate, sprijin care să asigure materiale de promovare ale judeţului Mureş, vizitarea 
gratuită a Palatului Culturii de către un grup de 50 de elevi şi profesori însoţitor şi asigurarea cazării celor 7 
membrii externi ai juriului.  

Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
ulterioare, consiliile judeţene pot încheia convenţii de cooperare cu persoane juridice române sau străine, cu 
organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, 
lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. 

Având în vedere posibilitatea de promovare a patrimoniului cultural şi a potenţialului turistic al judeţului, 
oferită prin organizarea Concursului naţional „Lumea legendelor”, propunem participarea Consiliului Judeţean la 
realizarea acestui eveniment cultural. În acest sens, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat şi 
Convenţia de cooperare, parte integrantă al acestuia.  
 

 
 
 
 
    Director Economic 
         Bartha Iosif 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Mihaela Iordache 
 

   



           Anexa 
 
 ROMÂNIA                                                  ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DACIA” 
 JUDEŢUL MUREŞ                                      TÎRGU-MUREŞ  
 CONSILIUL JUDEŢEAN  MUREŞ                                                   Nr.______/__________ 
  Nr.______/__________                 
 

 
CONVENŢIE DE COOPERARE 

privind colaborarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Şcoala Gimnazială „Dacia” pentru organizarea 
Concursului naţional „Lumea legendelor” 

 
 

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 ştiinţific şi turistic, 
 
 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, pe de o parte 

                                                                              şi 

 

             1.2.ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DACIA”, cu sediul în Tîrgu-Mureş, str. Panseluțelor, nr.6, tel/fax: 
0365730984, cod fiscal 22237467, având cod IBAN RO19TREZ4765004XXX007649, deschis la Trezoreria Tîrgu-
Mureş, reprezentat prin Director –  Evi Saveta,  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 Concursului naţional 
“Lumea legendelor”, din  perioada 10-11.05. 2013. 

      Art.2. Convenţia de cooperare are drept scop susţinerea învăţământului de performanţă din judeţul Mureş 
şi promovarea judeţului Mureş din punct de vedere cultural şi turistic prin intermediul Concursului naţional „Lumea 
legendelor”. 
             
             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 15.05.2013. 

 
             IV. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 

Art.4. (1) Consiliul Judeţean Mureş participă în calitate de partener la manifestările ocazionate de 
organizarea Concursului naţional „Lumea legendelor” şi se obligă să asigure gratuit serviciile mai sus menţionate, 
după cum urmează: 

- cazarea celor 7 membrii externi ai juriului  pentru perioada 10-11.05.2013 la Centrul de Perfecţionare 
pentru Personalul din Administraţia Publică din incinta Complexului de Agrement Mureş; 

- vizitarea Palatului Culturii de către un grup de 50 de elevi şi profesori însoţitori; 
- oferire materiale de promovare: 57 de hărţi - judeţul Mureş, 7 fotografii Balade. 
 
Art.5. (1) Şcoala Gimnazială „Dacia” are obligaţia să desfăşoare toate activităţile propuse, numai pentru 

organizarea Concursului naţional „Lumea legendelor”, aşa cum este prevăzut în anexele prezentei Convenţii; 



        (2) Şcoala Gimnazială „Dacia” 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 facă demersurile legale privind obţinerea avizelor aferente amplasării afişajului de promovare, 
suportând toate costurile aferente, după caz;          

          -  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, Şcoala Gimnazială „Dacia” 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                                                                 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DACIA”  
                                                                                                                                    TÎRGU – MUREŞ 
              PREŞEDINTE                        DIRECTOR                                                      
              Ciprian Dobre                                               Evi Saveta 
                                                                                               
 
 
 
                         
                                
               SECRETAR    
               Paul Cosma 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 



 
 

 Anexa nr. 1 la Convenţia de cooperare 
                                                                                                               

     

                             CONCURSUL NAŢIONAL „LUMEA LEGENDELOR” 
Etapa a V-a 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş 
Gimnaziul „Dacia” Tîrgu-Mureş 

10-11 mai 2013 
 
Vineri – 10 mai 

Ora Program 

12,00-16,30 Sosirea invitaţilor la Liceul Pedagogic Tîrgu-Mureş, str. Al. Papiu Ilarian, nr. 37. 

16,30-17,00 1.Deschiderea festivă a concursului naţional, discursuri: 

 Ştefan Someşan - Inspector şcolar general 

 Illés Ildikó - Inspector şcolar general adjunct 

 Fejes Réka - Inspector şcolar de specialitate 

 Zsigmond Emese - Redactor şef al Revistei „Napsugár” 

 Bárdosi Ilona - Preşedinte concurs 

 Bálint Katalin - Director adjunct Gimnaziul „Dacia” 
2.Program artistic/ loc de desfăşurare: Sala festivă a Liceului Pedagogic Tg-Mureş 

17,00-20,00 Vizitarea oraşului: Palatul Culturii, Turnul cu Ceas din Palatul Administrativ şi 
Cetatea Medievală 

20,30   Cina 
Locaţia: Sala de mese a Liceului Pedagogic Tg-Mureş 
Cazare: Internat Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu” 

 
Sâmbătă – 11 mai 

Ora Program 

7,30 – 8,30  Micul dejun 
Locaţia: Sala de mese a Liceului Pedagogic Tg-Mureş 

9,00 – 13,00  Derularea concursului naţional „Lumea legendelor” 
Loc de desfăşurare: Sala festivă a Gimnaziului „Dacia” Tg-Mureş 

13,30-14,00 Prânzul 
Locaţia: Sala de mese a Liceului Pedagogic Tg-Mureş 

14,00-16,45  Drumeţie Platoul Corneşti; vizitare Grădina Zoologică 

17,00 -18,00  Festivitatea de încheiere şi de premiere a elevilor participanţi la a V-a 
etapă naţională a concursului „Lumea legendelor” 

 Program artistic  
Loc de desfăşurare: Sala festivă a Liceului Pedagogic Tg-Mureş 

18,00  Plecarea concurenţilor, invitaţilor 

 

 
 
 

 

                           
 



 
 
   Anexa nr.2 la Convenţia de cooperare 

 
 
 

 Estimare necesar 
- contabilizare surse - 

 
 

I. Cheltuieli de organizare lei 

 1. Costuri chirie sală  de concurs – Sala festivă a Gimnaziului „Dacia” 
 2. Festivitatea de deschidere si de închidere – Sala festivă a Liceului 
Pedagogic „Mihai Eminescu”/ colaborare   

sală proprie 
 

                            gratuit 

II. Materiale promoţionale  

 3. Costuri materiale publicitare (dosare cu programul concursului, 
afise,bannere,  pixuri)/ fonduri proprii 
 4. Pliante de promovare ale oraşului (implicare Primăria) 
 5. Fotografii cu vitralii din Palatul Culturii (implicare CJM) 
 6. Hărţi (CJM) 

  

1000 lei 
 
                             gratuit 

                          gratuit 
                gratuit 

 

III. Transport  

 7. Transport local 2 zile (10-11 mai 2013)/ 100 persoane 
(Primăria Tîrgu-Mureş) 
 

                           gratuit 

IV. Cazare   

 8. Costuri cazare+masă invitaţi (elevi şi cadre didactice însoţitoare)/ 
fonduri proprii 
 9.Costuri cazare pt. membrii comisiei de evaluare (implicare CJM) 
 

1000 lei 
                           

                            gratuit 
 

V. Premii  

 10. Diplome/ fonduri proprii 
 11. Cărţi pt. premii (locurile I, II, III şi Menţiuni, precum Premii Speciale 
(sponsorizări din partea editurilor Kreativ, Mentor, Lyra, Korvin, Hoppá, 
Librăria Aranka György) 
 

100 lei 
                              gratuit 

 

VI. Alte cheltuieli  

 12. Intrare liberă la Palatul Culturii, Turnul Palatului Administrativ– 50 
persoane (CJM) 
 13. Intrare liberă Grădina ZOO – 100 persoane (Primăria Tîrgu-Mureş) 

 

gratuit 
 

gratuit 

TOTAL  2100 lei 
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