
   
       ROMÂNIA                                                           PROIECT           
      JUDEŢUL MUREŞ                           
   CONSILIUL JUDEŢEAN                                                         

                         

                                                                       

         HOTĂRÂREA NR. 
                                                        din 31 octombrie 2013 

 
pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Clubul Sportiv 

“RingBox” Tîrgu-Mureş  în vederea organizării  Finalei Campionatului Naţional al 
Speranţelor Olimpice la Box 

 
 
 
  
Consiliul Judeţean Mureş, 

           Având în vedere Expunerea de motive nr.20.612/24.X.2013 a Direcţiei Economice, 
adresa cu nr.13.823/17.07.2013 a Clubului Sportiv “RingBox” Tîrgu-Mureş  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 între Consiliul Judeţean Mureş şi Clubul Sportiv 
„RingBox” Tîrgu-Mureş  pentru organizarea Finalei Campionatului Naţional al Speranţelor 
Olimpice  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 Clubului Sportiv “RingBox” Tîrgu-Mureş  cu sediul în Tîrgu Mureş, Str. Depozitelor, 
Nr.1, Ap. 3, Tîrgu-Mureş, judeţul Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
                     SECRETAR 
            Ciprian Dobre          
       Paul Cosma 

  

 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot021_2011.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa_hot021_2011.doc


        ROMÂNIA            
 JUDEŢUL MUREŞ                    
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcţia Economică 
Nr.20.612/24.X.10.2013 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Clubul Sportiv “RingBox” Tîrgu-Mureş" în 

vederea organizării Finalei Campionatului Naţional al Speranţelor Olimpice la Box 
 
 

             Având în vedere posibilitatea de a organiza la Tîrgu-Mureş un eveniment sportiv pugilistic deosebit, 
Clubului Sportiv “RingBox” Tîrgu-Mureş solicită Consiliului Judeţean Mureş sprijin financiar, în valoare de 5.000 
lei, pentru organizarea Finalei Campionatului Naţional al Speranţelor Olimpice la Box, care se va desfăşura în 
perioada 01- 07 decembrie 2013.  Întrucât, după mulţi ani, în data de 26 iunie 2013, după întrunirea şedinţei 
Biroului Federal, Clubul Sportiv “RingBox” Tîrgu-Mureş  a obţinut  dreptul  de a organiza la Tîrgu-Mureş 
evenimentul mai sus menţionat, organizatorii nu au putut identifica exact complexitatea şi implicaţiile financiare pe 
care le-ar presupune organizarea unui astfel de eveniment. 

Clubul Sportiv “RingBox” desfăşoară activităţi cu caracter sportiv – BOX  oferind sportivilor posibilitatea de 
a alege o formă de evoluţie individuală, promovând spiritul de competiţie în obţinerea unor performanţe sportive 
deosebite. De asemenea, clubul sportiv organizează stagii de pregătire şi cantonamente în vederea antrenării 
sportivilor pentru competiţiile interne şi internaţionale, aplicând şi strategii pentru descoperirea aptitudinilor şi 
talentelor sportive în unităţi de învăţământ, pe categorii de vârstă (9 - 25 ani). 

Dezvoltarea activităţilor întreprinse până în prezent, precum şi vizibilitatea Judeţului Mureş ar putea 
cunoaşte o continuă deschidere competiţională şi de promovare, având în vedere organizarea la Tîrgu-Mureş a 
evenimentului sportiv - Finala Naţională a Speranţelor Olimpice la Box, un turneu care va fi transmis live pe 
internet şi va beneficia de un sistem de scor unic. Se aşteaptă de la sportivii mureşeni să obţină cel puţin 2 medalii 
şi să ofere publicului un spectacol deosebit prin meciurile disputate în Sala Polivalentă din Târgu-Mureş. Cei 
prezenţi vor asista la meciuri competiţionale şi vor avea posibilitatea de a întâlni sportivi şi antrenori de notorietate, 
pentru că la această etapă finală vor participa reprezentanţi ai Lotului Naţional şi conducerea Federaţiei Române 
de BOX – Leonard Dorin Doroftei şi Francisc Vaştag. 

 În baza prevederilor art.91 alin.(6) lit. a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, potrivit cărora consiliile judeţene pot încheia convenţii de colaborare cu alte persoane juridice în 
vederea finanţării şi realizării unor acţiuni comune, propunem spre aprobare participarea Consiliului Judeţean 
Mureş la organizarea Finalei Campionatului Naţional al Speranţelor Olimpice la Box, potrivit convenţiei şi 
proiectului de hotărâre alăturat. 
                                           
   
                                                                   
 Preşedinte                                                                        Director Economic 
Ciprian Dobre                                                                              Bartha Iosif 
 
 
 
 
 
Întocmit: Mihaela Iordache 

 



  ROMÂNIA                                                         CLUB SPORTIV „RINGBOX” TÎRGU-MUREŞ 
 JUDEŢUL MUREŞ                                           
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                     Nr.______/__________ 
  Nr.______/__________                 
 

       CONVENŢIE  
   privind cooperarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Clubul Sportiv “RingBox” Tîrgu-Mureş" în vederea 

organizării Finalei Campionatului Naţional al Speranţelor Olimpice la Box 
 

 
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, pe de o parte 

     şi 

 
1.2. CLUBUL SPORTIV “RINGBOX” , cu sediul în Tîrgu-Mureş, Str. Depozitelor, Nr.1/3, tel: 0745304250 

cod fiscal 14260540, având cont bancar nr. RO 61 RNCB 0193 0159 8448 0001 deschis la  BCR - Central, 
reprezentat prin Preşedinte – Ghiurca Daniel, 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 al Speranţelor Olimpice la Box.  
           Art.2. Convenţia de cooperare are drept scop promovarea intereselor comune ale părţilor, cu ocazia 
desfăşurării evenimentului sportiv menţionat la art. 1, asigurând vizibilitate oportunităţilor oferite de judeţul Mureş 
din punct de vedere cultural, sportiv şi turistic, precum şi sprijinirea sportului de performanţă. 
 
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 31.12.2013. 

 
IV. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 
            Art.4. (1) Consiliul Judeţean Mureş participă în calitate de partener la manifestările sportive ocazionate de 
organizarea Finalei Campionatului Naţional al Speranţelor Olimpice la Box şi se obligă să acorde sprijin financiar 
constând în suma de 5.000 lei, în vederea asigurării cheltuielilor ocazionate strict de organizarea evenimentului 
sportiv menţionat, conform Anexei nr.1 la prezenta Convenţie. 

                 (2) Consiliul Judeţean Mureş va vira suma 5.000 lei, în contul Clubului Sportiv “RingBox” Tîrgu-
Mureş” organizatorul competiţiei, în termen de 15 zile de la încheierea evenimentului, în baza documentelor 
justificative.  

Art.5.(1) Clubul Sportiv “RingBox” , are obligaţia să desfăşoare toate activităţile specifice evenimentului 
cuprins în Anexa nr.2 la prezenta Convenţie. 

                       (2) Clubul Sportiv “RingBox” Tîrgu-Mureş  se obligă să justifice cheltuirea sumei de 5.000 lei, sumă 
primită de la Consiliul Judeţean Mureş, pentru desfăşurarea activităţilor potrivit destinaţiei cuprinse în art. 4 al.(1), 
în termen de 15 zile de la încheierea evenimentului. 



                (3) În cazul în care sumele de bani primite de  Clubul Sportiv “RingBox”, nu au fost folosite integral, 
sau nu au fost folosite potrivit destinaţiei menţionate, acesta se obligă să le restituie Consiliului Judeţean Mureş, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea activităţilor. 

        (4) Clubul “RingBox”  are următoarele obligaţii referitoare la promovarea acţiunilor realizate în 
comun: 

           - să menţioneze în toate documentele şi comunicatele mass-media referitoare la manifestările 
culturale în cauză (anunţuri de orice fel, articole de presă etc.) parteneriatul Consiliului Judeţean Mureş; 

                             - să afişeze în locuri vizibile mash-ul şi bannerele  Consiliul Judeţean Mureş care atestă 
participarea la realizarea evenimentului. 

  
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                                                          Clubul Sportiv “RingBox” Tîrgu-Mureş                                                           
              PREŞEDINTE                                                                                              PREŞEDINTE 
              Ciprian Dobre                                                                      Ghiurca Daniel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Anexa nr.1 la Convenţia de cooperare 
 
 



 

Buget estimativ 
                                               Finala Campionatului  Naţional al Speranţelor Olimpice 
 

 
Costuri / activităţi  Lei 

    
  1. Transportul oficialilor  - 18 pers x 250 lei /pers  
  2. Total barem arbitraj   
        - 140 lei  de Gala / arbitru x 6 gale = 840 lei / arb x 2 x 6 zile 
  3. Inchiriere Sala Sporturilor  
  4. Achiziţionare mănuşi box competiţie  6 perechi x 400         
  5. Tipărituri ( afişe , invitaţii, etc )  
  6. Protocol/ meci (arbitri, oficiali, sponsori)   
  7.  Servicii medic sp. - 1000 lei 
  8. Baremul oficiali locali ( crainic, cronometror, secretar şi arbitri) la baremul de 
75% din baremul arbitrilor (105 lei/ Gală) - 6 per x 105 lei/Gala x 6  
  9.Transmisie LIVE internet    
 10. Cazare, masă şi recuperare 10 zile (cantonament şi turneu)  120 lei/zi x 10 
x 10 pers.  
  11. Altele 
 

 
   4500 lei 
 10080 lei 
 
   2500 lei 
   2400 lei 
   2000 lei 
   1500 lei 
   1000 lei 
   3780 lei 
 
   1500 lei 
12.000 lei 
 
  7.400 lei 

Total costuri 42.000 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 2 la Convenţia de cooperare 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                 Programul de desfăşurare 

al Finalei Campionatului  Naţional al Speranţelor Olimpice 
                                                                           01-07.12.2013 



 Ziua Ora Program 

1 Vineri 
29.11. 2013 

 
9:00 

- Semicantonament acasă; 10 sportivi, 2 staff tehnic 
- Cazare, masa de prânz, masa de seară, recuperare 

2 Sâmbătă 
30.11. 2013 

9:00      - Semicantonament –  mic dejun,antrenament dimineaţa, masa prânz, 
odihnă, antrenament, program de recuperare  (sauna ,masaj etc ) masa 
de seară, odihnă  

3 Duminică 
01.12. 2013 

9:00        - Semicantonament –  mic dejun ,antrenament dimineaţa, masa prânz, 
odihnă , antrenament dupa masă, program de recuperare (sauna, 
masaj, etc ), masa de seară, odihnă  

4 Luni 
02.12.2013 

9:00 - Semicantonament –  mic dejun,antrenament dimineaţa, masa prânz, 
odihnă, antrenament după masa, program de recuperare (sauna, 
masaj etc ) masă de seara, odihnă  

5 Marţi  
03.12.2013 

   9:00 - Semicantonament –  mic dejun, antrenament dimineaţă, masă 
prânz, odihnă, antrenament după masa, program de recuperare   
(sauna,masaj, etc ) masa de seară, odihnă)  

- Sosire participanţi  şi oficiali Federaţie  
-  Cazarea acestora, şedinţa tehnică cu arbitri. 

6 Miercuri  
04.12.2013 

07:00 - Ora 7 - 8 vizita medicală sportivi înscrişi în competiţie  
- Ora 8  - 10 cântarul oficial  
- După cântar sportivi mureşeni – masă dimineaţa, odihnă, masă 

prânz,  meci şi antrenament , recuperare, cină şi  odihnă  
    - Ora 11- tragere la sorţi ; ora 12 conferinta presa – conducerea 
Federaţiei Române de BOX – Leonard Dorin Doroftei şi Francisc Vaştag 

- Amenajare Sala Sporturilor, montare ring, etc 
- Ora 16 -  Gala 1 preliminară  

7 Joi 
05.12.2013 

07:00 - Ora 7 -8 vizita medicală sportivi înscrişi în competiţie  
- Ora 8 - 9 cântarul oficial  
- După cântar sportivi mureşeni – masa  dimineaţă, odihnă, masă 

prânz,  meci şi antrenament, recuperare, cina şi  odihnă  
     - Ora 9,30 deplasare - conducerea Federaţiei Române de BOX – 
Leonard Dorin Doroftei şi Francisc Vaştag la 2 şcoli pentru întâlniri  şi 
autografe 

- Ora 16 - Gala 2 preliminară 

8 Vineri  
06.12.2013 

07:00 - Ora 7 - 8 vizita medicală sportivi înscrişi în competiţie  
- Ora 8  - 9 cântarul oficial  
- După cântar sportivi mureşeni – masă dimineaţă, odihna, masă 

prânz,  meci şi antrenament, recuperare, cină şi  odihnă  
- Ora 11 - Meci mini fotbal  staff Federaţie cu ziarişti mureşeni 
- Ora 16 - Gala 3 semifinala  

9 Simbata  
07.12.2013 

07:00 - Ora 7 - 8 vizita medicală sportivi înscrişi în competiţie  
- Ora 8 - 9 cântarul oficial  
- După cântar sportivi mureşeni – masa dimineaţă, odihna, masa 

prânz,  meci şi antrenament, recuperare, cina şi odihnă  
- Ora 16 - Gala Finala – festivitate de premiere 

 


