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 Hotărârea nr.  
din 25 aprilie 2013 

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.7265/19.04.2013  din 19.04.2013 a Direcţiei Economice privind  
aprobarea Convenţiei de cooperare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Pro Regio”, precum şi avizul 
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, 

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

Finalei Campionatului Naţional de Atelaje  
 

 
Asociaţia „Pro Regio” şi Federaţia Ecvestră Română organizează în Tîrgu-Mureş (la Hipodrom), în 

perioada 23-26 mai 2013, Finala Campionatului Naţional de Atelaje. În acest sens, s-a înaintat Consiliul 
Judeţean Mureş o propunere pentru a participa la organizarea evenimentului menţionat, în vederea susţinerii 
sportului hipic de atelaje din România. 

Concursul va avea în desfăşurare proba de obstacole, maraton, 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 4 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, adică participarea cu suma de 30.000 lei. 

Având în vedere participarea la organizarea unei competiţii naţionale şi posibilitatea de a evidenţia 
încă o dată patrimoniului cultural şi potenţialului turistic al judeţului, propunem aprobarea încheierii unei 
Convenţii de cooperare între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Pro Regio” din Cuieşd, judeţul Mureş. 
 
  
 
         PREŞEDINTE                                           

         Ciprian Dobre                       

 
         DIRECTOR  
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Întocmit: cons. Mihaela Iordache 

 



 

 



 

 


