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    Anexa nr.2 la HCJ nr.___/2015 

 
                                  ROMÂNIA                                                                                                ROMÂNIA 
                                 JUDEŢUL  MUREŞ                                                                         JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                               COMUNA _______                                                                                                                                                                                                   

                              Nr.          /          .2015                                             Nr.          /          .2015 
 
                               

CONVENŢIE DE COLABORARE 
între Judeţul  Mureş şi Comuna __________ 

 
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.„e” şi „f” precum şi alin.(6) lit.„c” din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
1.PĂRŢILE 
1.1. JUDEŢUL MUREŞ, cu sediul în Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, judeţul Mureş, 
tel. 0265.263.211, CF 4322980, Cont RO43TREZ24A510103203030X, deschis la 
Trezoreria Municipiului Tg.Mureş, reprezentat prin CIPRIAN DOBRE – preşedintele 
Consiliului Judeţean Mureş 
şi 
1.2. COMUNA ____________ cu sediul în Comuna _________, str. _________, 
telefon: _______________, CF _____________, cont _____________________, 
deschis la Trezoreria Municipiului ____________, reprezentat prin ____________ – 
primar. 

 
2. OBIECTUL CONVENŢIEI îl reprezintă acordarea, cu caracter temporar, din 
bugetul propriu al judeţului, a sumei de __________ lei, pentru  asigurarea 
fondurilor necesare implementării proiectului _______________________________ 
– proiect integrat finanţat prin PNDR/FEADR – Măsura 3.2.2.  

 
3. DURATA 
3.1. Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi 
încetează să producă efecte la data  îndeplinirii tuturor obligaţiilor de către 
acestea. 

 
4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
4.1. Obligaţii comune: 
4.1.1. Părţile se obligă să asigure aducerea la îndeplinire a obiectivului convenţiei. 
4.1.2. Părţile se vor informa reciproc asupra stadiului şi modului de îndeplinire a 
sarcinilor care le revin în implementarea proiectului, prin rapoarte prezentate în 
cadrul unor întâlniri bilaterale, care vor avea loc lunar. 
4.1.3. Informaţiile şi suportul lor material primite de părţi în conformitate cu 
prevederile prezentei convenţii vor putea fi transmise unei terţe părţi numai cu 
aprobarea prealabilă a părţii furnizoare. 
4.1.4. Părţile vor acţiona în vederea îmbunătăţirii comunicării între factorii de 
decizie de la nivelul judeţului Mureş şi comunei ________________, prin realizarea 
unor întâlniri de dialog la iniţiativa oricărei părţi, ori de câte ori situaţia o impune. 
4.2.Judeţul Mureş se obligă să asigure suma necesară pentru implementarea 
programului în  valoare totală de ___________________ lei; 
4.3.Comuna ____________________ se obligă : 

                                 a) să restituie suma primită până la data de 20.12.2015; 
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b) să utilizeze suma primită cu titlul temporar în scopul pentru care a fost 
acordată; 
c) la plata de penalităţi în cuantum de 0,2% pe zi de întârziere pentru sumele 
nerestituite la termenul stabilit de părţi. 

 
5.RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
5.1. Răspunderea părţilor pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezenta 
convenţie, cu efect negativ asupra colaborării, revine părţilor, aşa cum s-au 
obligat fiecare dintre acestea, prin clauzele contractuale, conform legii. 

 
6.COMUNICAREA ÎNTRE PĂRŢI 
6.1. În accepţiunea părţilor, orice notificare adresată de una dintre acestea 
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa /sediul prevăzut în 
partea introductivă a prezentei convenţii. 
6.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin 
scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de 
destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 
6.3. Dacă comunicarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în 
prima zi lucrătoare după ce a fost expediată. 
6.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre părţi, dacă nu 
sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele 
precedente. 

 
7.LITIGII 
7.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentei 
convenţii de colaborare sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea 
acesteia sa fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 
7.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile 
se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

 
8. DISPOZIŢII FINALE 
8.1.Părţile desemnează un grup de coordonare care să fie direct responsabil cu 
derularea convenţiei de colaborare, după cum urmează: 
a)reprezentantul Judeţului Mureş este dl. CIPRIAN DOBRE – preşedinte; 
b)reprezentantul Comunei ________ este _____________________ – primar; 
8.2. Prezenta convenţie de colaborare s-a încheiat astăzi  ___________ în două 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 

JUDEŢUL MUREŞ 
PREŞEDINTE, 
CIPRIAN DOBRE 
 

                                COMUNA ______ 
                                             PRIMAR, 
                              ________________ 

SECRETAR, 
PAUL COSMA 

                      SECRETAR,                                         
____________________ 

DIRECTOR, 
ALIN MĂRGINEAN 

                                    CONTABIL ŞEF, 
_________________

__ 

 
 
                                            Întocmit: şef serviciu Ioana Tcaciuc 


