
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 134 

  din 6 aprilie 2017 

 

 

privind asocierea între MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ şi SC ADMINISTRAŢIE ŞI TURISM SRL 

 

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, 

 Având în vedere Expunerea de motive nr. 90.759 din 22.03.2017 prezentată de Serviciul Public 

de Utilităţi Municipale privind asocierea între MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ şi SC ADMINISTRAŢIE 

ŞI TURISM SRL precum şi avizul, respectiv propunerile din comisiile de specialitate,  

 Ținând cont de Rapoartele de specialitate nr. 16.462/1108 din 24.03.2017 a Serviciului Juridic, 

Contencios Administrativ, nr. 16.585 din 23.03.217 a Serviciului Proiecte cu Finanțare Internațională 

respectiv nr. 16.462 din 23.02.2017 a Serviciului Stabilire, Încasare Taxe și Impozite Persoane Juridice,  

 Observând dispoziţiile art. 1881-1948 din Codul civil, 

 În temeiul art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (2), art. 23 alin. (2), art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), d), alin. 

(4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 4 şi pct. 16, alin. (9), art. 45 alin. (2) lit. f), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

 

 

                                                                          H o t ă r ă ş t e : 

 

 

Art. 1. Se aprobă asocierea între MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ şi SC ADMINISTRAŢIE ŞI 

TURISM SRL,  în conformitate cu Contractul de societate simplă, prezentat în anexa nr.1, ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se desemnează domnul primar dr. Dorin Florea în vederea semnării Contractului de 

societate. 

  Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului şi SC 

Administraţie şi Turism SRL. 

 Art. 4. În conformitate cu prevederile art.19 alin.1, lit.e, din Legea nr. 340/2004, republicată, 

privind instituţia prefectului şi art. 3  alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, 

prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

    

                        Preşedinte de şedinţă 

   Contrasemnează                                         dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta 

 Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

             jrs. Szövérfi  Vasile  

 

 



CONTRACT DE SOCIETATE SIMPLĂ 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ, cu sediul în Tîrgu Mureș, Pța Victoriei, nr. 3, jud. Mureș, CIF 

4322823,  reprezentat prin primar Dr. Dorin Florea, în calitate de ASOCIAT prim, şi 

SC ADMINISTRAŢIE ŞI TURISM SRL,  cu sediul în mun. Tîrgu Mureş, str. N. Grigorescu, nr. 19, 

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Mureş sub nr. J26/639/2016, CUI 36008269, reprezentată 

prin administrator Ovidiu Maier, în calitate de ASOCIAT secund 

au convenit încheierea prezentului contract de societatea simplă, cu respectarea următoarelor clauze: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.1  Asociatul prim şi asociatul secund convin să dea naştere unei societăţi civile simple cu scopul 

comun de  obținere şi de împărțire a beneficiilor, suportarea pierderilor de pe urma activităţii 

desfăşurate de societate precum şi de a pune în valoare folosinţa bunurilor menţionate în cadrul 

art. 3 din prezentul contract. 

Art.2  Prezentul contract de societate are ca temei legal prevederile art. 1881-1948 C.civ. 

 În condiţiile în care prezentul contract nu conţine dispoziţii derogatorii, se aplică normele 

dreptului comun. 

Art.3  Pentru ca societatea să desfăşoare activitatea, asociatul prim aduce în societate folosinţa comună 

a societăţii următoarelor bunuri imobile: 

 Construcţie „Casa de oaspeţi”, situată în mun. Tîrgu Mureş, str. Plutelor, nr. 2, jud. Mureş, 

înscrisă în CF nr. 129039 a mun. Tîrgu Mureș, A+1.49, nr. cadastral 129039-C49, în 

suprafață de 969 mp;   

 Teren intravilan, înscris în CF nr. 129280 a mun. Tîrgu Mureş, A+1, nr. cad. 129280, în 

suprafaţă de 27.900 mp, situat în mun. Târgu Mureş, str. Plutelor, nr. 1, jud., Mureş, Clădire 

din cărămidă înscrisă în CF nr. 129280 a Mun. Tîrgu Mureş, A+1.1, nr.cad. 129280-C1, 

situată în mun. Tîrgu Mureş, str. Plutelor, nr. 1, jud. Mureş, în suprafaţă de 772 mp, Clădire 

magazie, înscrisă în CF nr. 129280 a Mun. Tîrgu Mureş, A+1.2, nr.cad. 129280-C2, situată 

în mun. Tîrgu Mureş, str. Plutelor, nr. 1, jud. Mureş, în suprafaţă de 55 mp; 

 Construcţii: 2 terenuri fotbal de câmp (împreună cu instalaţiile accesorii aferente), 

construcţii: 5 terenuri de tenis de câmp, amplasate în mun. Tîrgu Mureş, str. Plutelor, 

nr. 1, jud. Mureş, pe teren intravilan, înscris în CF nr. 129280 a mun. Tîrgu Mureş, A+1, 

nr. cad. 129280, în suprafaţă de 27.900 mp, situat în mun. Târgu Mureş, str. Plutelor, nr. 1, 

jud., Mureş; 

 Teren intravilan, înscris în CF nr. 126890 a mun. Tîrgu Mureş, A+1, nr. cadastral 126890, 

în suprafaţă de 12.957 mp şi construcţie, Casa de Cultură a Ştiinţei şi Tehnicii „Mihai 

Eminescu”, imobil înscris în CF nr. 126890 al Mun. Tîrgu Mureş,  A+1.1, nr. cadastral 

126890-C1, în suprafaţă de 2.320 mp; 

 Puncte de lucru, respectiv: „Căsuţa din pădure”, situat în mun. Tîrgu Mureş, Platoul 

Corneşti; Chioșc Parcul Municipal, situat în mun. Tîrgu Mureş, str. Parcul Sportiv 

Municipal, nr. 4; Chioșc din cadrul Cinematografului „Arta”, situat în mun. Tîrgu Mureş, 

Piaţa Trandafirilor, nr. 35-37, jud. Mureş; 



 

 Alături de bunurile imobile sus-menţionate, în vederea exploatării acestora şi pentru atingerea 

scopului asocierii, asociatul prim predă asociatului secund activele corporale, obiectele de 

inventar şi stocurile de marfă, bunuri strict necesare bunei desfășurări a activității, predarea 

acestora urmând a fi menționată în mod expres în cadrul procesului verbal de predare-primire. 

Dreptul de proprietate asupra bunurilor, cu excepţia stocurilor de marfă, nu este transferat 

societăţii şi acestea nu devin coproprietate a membrilor asociaţi, asociatul prim transferând doar 

folosinţa acestora. 

La momentul încheierii contractului de societate, asociatul prim transferă cota parte de ½ din 

dreptul de proprietate asupra stocurilor de marfă în favoarea asociatului secund. Asociatul secund 

se obligă ca, în termen de 8 luni de la încheierea contractului de societate, să achite asociatului 

prim contravaloarea cotei-părți de ½ din valoarea de achiziţie a stocurilor de marfă transferate. 

Ambii asociaţi aduc ca aport la societatea simplă cota lor parte de ½ din stocurile de marfă. 

Art.4  Societatea nu are personalitate juridică. Deoarece nu constituie o entitate juridică distinctă, în 

raporturile cu terţii societatea nu se poate obliga distinct. 

Fiecare membru asociat se poate obliga faţă de terţi în mod direct şi distinct. 

Sediul societăţii este situat în mun. Tîrgu Mureş, str. Nicolae Grigorescu, nr. 19, jud. Mureş. 

Art.5  Societatea va desfăşura activitate după următoarele de principii: 

  a) independenţa juridică a fiecărui membru asociat; 

b) sprijin reciproc şi prioritate în prestarea de servicii necesare în realizarea scopului 

societăţii civile; 

c) cooperarea celor doi asociați în vederea atingerii scopului societății; 

d) împărţirea beneficiilor şi suportarea pierderilor conform cotelor părţilor de interes; 

III. DURATA CONTRACTULUI 

Art.6  Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 1 an și jumătate. 

Art.7  Durata contractului poate fi prelungită cu acordul expres al părţilor prin încheierea unui act 

adiţional. 

Oricare dintre părţi, poate solicita rezilierea contractului şi încetarea societăţii înainte de termen, 

prin comunicarea unei notificări scrise adresată celuilalt asociat. 

IV. ACTIVITĂŢILE ECONOMICE DESFĂŞURATE 

Art.8  Asociatul prim este de acord ca asociatul secund să desfăşoare în cadrul societăţii civile activităţi 

având ca obiect: 

 servicii de restaurant şi alte servicii de alimentaţie publică; 

 servicii hoteliere şi de turism; 



 închirierea spaţiilor către persoane fizice sau juridice; 

 organizare de evenimente;  

 organizare de activități sportive și de agrement; 

 orice alte activități în legătură cu exploatarea bunurilor menționate în cadrul art. 3, potrivit cu 

destinația acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

 

Art.9  În vederea realizării scopului prevăzut la art.8 din acest contract asociatul secund va asigura: 

  a) personal calificat pentru toate domeniile de activitate, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare; 

  b) aprovizionarea cu mărfuri de la furnizori; 

  c) activităţi de management; 

  d) orice alte prestaţii şi cunoştinţe specifice în realizarea activităţii societăţii civile;  

  e) alte activități în vederea exploatării activelor de către asociați; 

 

Art.10 Asociatul secund are inclusiv următoarele atribuţii: 

a) propune Consiliului de Administraţie preţurile pentru produsele comercializate şi pentru 

serviciile prestate în cadrul societăţii conform prevederilor legale; 

b) aplică tarifele pentru serviciile prestate/ofertate în cadrul societăţii civile conform 

hotărârilor adoptate în acest sens;  

c) stabileşte necesarul de marfă şi de servicii în realizarea obiectului de activitate al 

societăţii civile şi procedează la identificarea furnizorilor potenţiali interni/externi în 

vederea achiziţionării lor; 

d) achiziţionează mărfuri şi servicii necesare realizării obiectului de activitatea al societății 

civile; 

e) propune Consiliului de Administraţie necesarul de modernizări şi investiţii, propunând 

un plan de realizare a acestora. 

f) achiziţionează bunuri în vederea dotării bunurilor date în folosinţă, în realizarea 

conformă a activităţii; 

g) ține evidența contabilă a societății civile în mod centralizat, distinct și autonom față de 

propria activitate; 

h) realizează calculele de eficienţă a operaţiunilor efectuate; 

k) propune Consiliului de Administraţie aprobarea numărului personalului care lucrează în 

subordinea sa pentru societatea civilă, atribuţiile şi salariile acestuia; 

l) întocmeşte şi prezintă un raport anual Consiliului de Administraţie privind activitatea 

desfăşurată; 

m) pune în executare hotărârile Adunării generale a asociaților şi a Consiliului de 

Administraţie; 

n) se îngrijeşte de menţinerea bunurilor prevăzute la art. 3 întocmai ca un bun proprietar; 

o) ţine evidenţa bunurilor comune ale asociaţilor rezultate din activitatea comună; 



 

V. APORTUL PĂRŢILOR LA SOCIETATE 

Art.11 La capitalul social, asociatul prim aduce în societate un aport în numerar în cuantum de 100.000 

lei; 

Art.12 La capitalul social, asociatul secund aduce în societate un aport în numerar în cuantum de 100.000 

lei;  

Capitalul social subscris şi vărsat este constituit din aporturile în bani aduse de asociați care se 

constituie în 100 părți de interes a câte 2.000 lei fiecare. 

Fiecare dintre părți deține 50% din părțile de interes, participând la beneficii și pierderi în cota 

parte aferentă părților de interes deținute. Transmiterea părților de interes unor persoane din afara 

societății este prohibită. 

 Asociatul prim permite folosirea bunurilor menționate în cadrul art. 3 din prezentul contract. 

Bunurile încorporate, investiţiile și dotările efectuate asupra bunurilor a căror folosinţă este adusă 

în societatea civilă, indiferent de sursa de finanţare şi indiferent de asociatul care le realizează, 

intră în mod automat în proprietatea titularului dreptului de proprietate asupra respectivelor 

bunuri, urmând regimul juridic aferent bunurilor asupra cărora se realizează. 

 Asociatul neproprietar care a suportat în tot sau în parte cheltuieli legate de investiții și/sau dotări 

realizate asupra bunurilor aduse în folosinţa societăţii civile de către asociatul proprietar are 

dreptul la despăgubire din partea proprietarului, despăgubire care se cuantifică la valoarea de 

achiziţie a investiţiei/dotării realizate. 

Asociatul secund contribuie și cu aportul în cunoștințe specifice și prestații periodice și continue, 

ce constau în activitățile prevăzute la art. 9 din contract. 

Art.13 La împlinirea duratei societăţii, asociaţii au dreptul la restituţiunea tuturor lucrurilor care le-a adus 

ca aport, iar în cazul în care restituţiunea nu s-ar putea face, au dreptul la reparaţiunea daunelor suferite.  

Bunurile dobândite în cadrul societății civile, altele decât cele menționate la art. 12 alin. (5) din 

prezentul contract, intră în proprietatea comună a asociaților, cu toate consecințele cerute de lege 

și prezentul contract, fiind evidențiate în mod distinct. 

Bunurile proprii dobândite de către asociatul secund vor fi reflectate în contabilitatea sa în mod 

separat faţă de bunurile care au intrat în coproprietatea asociaţilor. 

 

VI. HOTĂRÂRILE SOCIETĂŢII  

Art.14 Luarea hotărârilor cu privire la societate, se va face în cadrul Adunării generale a asociaților şi a 

Consiliului de Administraţie.  



 Hotărârile cu privire la societate se iau prin raportare la numărul părților de interes deținute de 

asociați. În caz de paritate de voturi, hotărârea se consideră a fi luată conform celor votate de 

asociatul prim. 

 

 Adunarea generală a asociaților ia hotărâri cu privire la societate, respectiv: 

 strategia societății; 

 bugetul de venituri și cheltuieli al asociației; 

 distribuirea beneficiilor și împărțirea pierderilor societății; 

 investițiile ce urmează a fi realizate; 

 orice alte hotărâri cu privire la societate; 

 

Adunarea generală a asociaților se întrunește semestrial în şedinţă ordinară, şi în şedinţă 

extraordinară la cererea oricăruia dintre asociați.  

În toate situațiile, întrunirea adunării generale se va face în termen de maxim 5 zile de la 

comunicarea cererii de convocare, la sediul societăţii civile. În cazul în care convocarea nu a putut 

fi efectuată, hotărârea poate fi adoptată prin consultarea scrisă a asociaţilor. 

Asociatul nemulţumit de o hotărâre, o poate contesta la instanţa de judecată competentă, în termen 

de 15 zile de la data la care a fost luată, dacă a fost prezent, şi de la data comunicării dacă a fost 

lipsă. Dacă hotărârea nu i-a fost comunicată, termenul curge de la data la care a luat cunoştinţă de 

aceasta, dar nu mai târziu de un an de la data la care a fost luată hotărârea. 

 

VII. ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII 

Art. 15 Administrarea societății va fi realizată de un Consiliu de administrație, fiind numit pe un mandat 

de 1 an și jumătate, compus 5 persoane, având următoarea componență: 2 consilieri locali, 1 

persoană din cadrul SC Administraţie şi Turism SRL, 1 persoană din cadrul executivului 

Primăriei municipiului Tîrgu Mureș și 1 persoană desemnată de SC Administrator Imobile și Piețe 

SRL.  

Consiliul de administrație va conduce societatea în conformitate cu limitele mandatului acordate 

de contract şi de adunarea generală. 

În vederea administrării societății, Consiliul de administrație poate solicita în scris adunării 

generale să-și exprime poziția față de actele de administrare ce urmează a fi exercitate/încheiate. 

Membrii Consiliului de administrație pot fi oricând revocaţi de către organele competente cu 

numirea lor, în conformitate cu prevederile legale ce reglementează modalitatea de desemnare a 

acestora.  

În urma revocării unuia dintre membri Consiliului de administrație anterior încetării mandatului 

său, numirea noului membru va fi realizată în termen de cel mult 20 zile. 



Consiliul de administraţie adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor săi. Hotărârile 

Consiliului de administraţie vor fi puse în executare de către părţi. 

Oricare dintre membri Consiliului de administraţie precum şi oricare dintre părţi are dreptul de a 

consulta registrele şi situaţiile financiare ale societăţii şi ale celeilalte părţi, de a lua cunoştinţă de 

operaţiunile societăţii şi de a consulta orice document al societăţii, fără a stânjeni operaţiunile 

societăţii şi a afecta drepturile asociaţilor. 

Art.16 Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: 

a) elaborează strategia de activitate a asociaţiei şi programele aferente acesteia propunând 

aprobarea ei de către Adunarea generală a asociaţilor; 

b) propune Adunării generale a asociaților aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru 

produsele comercializate şi serviciile prestate în cadrul societăţii civile conform 

prevederilor legale şi face orice fel de propuneri privind politica preţurilor 

produselor/serviciilor prestate; 

c) stabileşte programul de funcţionare al obiectivelor date în folosinţa societăţii. 

 d) stabileşte şi aprobă necesarul de dotări, modernizări şi investiţii, informând asociatul 

prim despre necesitatea realizării lor şi aprobarea de către acesta a realizării; 

  e) examinează calculele de eficienţă a operaţiunilor efectuate; 

f) aprobă numărul personalului care lucrează pentru asociaţie, în subordinea asociatului 

secund, atribuţiile şi salariile acestuia; 

g) prezintă un raport semestrial Adunării generale a asociaţilor privind activitatea 

desfăşurată; 

h) hotărăşte şi aprobă orice altă problemă în legătură cu funcţionarea societăţii civile; 

i) pune în executare hotărârile Adunării generale a asociaților; 

j) verifică evidenţa bunurilor comune ale asociaţilor rezultate din activitatea comună; 

k) supraveghează evidenţa veniturilor şi cheltuielilor; 

 

VIII. EVIDENŢA CONTABILĂ 

Art.17 Evidenţa contabilă a societăţii va fi ţinută centralizat, distinct de asociatul secund, această 

contabilitate fiind ţinută autonom de propria activitate cu respectarea tuturor prevederilor legale în 

materie contabilă.  

La data de 20 a fiecărei luni, asociatul secund, care ţine evidenţa contabilă a asociaţiei, va 

transmite celuilalt asociat pe bază de decont cheltuielile şi veniturile înregistrate, în vederea 

evidenţierii acestora în contabilitatea asociatului prim. 

 



 

IX. MODALITATEA DE ÎMPĂRŢIRE A REZULTATELOR ACTIVITĂŢILOR COMUNE 

DESFĂŞURATE  

Art.18 Împărţirea rezultatelor financiare (profit/pierderi) se va face astfel: 

 50 % pentru asociatul prim. 

 50 % pentru asociatul secund. 

 

X. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

Art. 19 În executarea obligaţiilor faţă de creditorii societăţii civile, fiecare asociat răspunde cu propriile 

sale bunuri proporţional cu aportul său la patrimoniul social, numai în cazul în care creditorul 

social nu a putut fi îndestulat din bunurile comune ale asociaţilor. 

 Creditorul personal al unuia dintre asociaţi, în măsura în care nu s-a putut îndestula din bunurile 

proprii ale acestuia, va putea cere, după caz, să se înapoieze sau să se despartă şi să se atribuie 

debitorului său partea ce se cuvine acestuia din bunurile comune ale asociaţilor. 

Art.20 Prezentul contract serveşte interesul comun al părţilor care se obligă să-l execute întocmai şi cu 

bună-credinţă. 

Art.21 Ambele părţi se obligă să urmărească şi să se informeze reciproc asupra derulării acestui contract. 

Art.22 Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai 

prin acordul de voinţă exprimat al părţilor în act adiţional. 

Art.23 Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a obligaţiilor asumate în acest 

contract partea în culpă va suporta daune. 

Art.24 În cazul în care societatea civilă nu desfăşoară o activitate rentabilă rezultatele economice fiind 

nesatisfăcătoare, părţile contractante pot hotărî încetarea societăţii înainte de expirarea duratei 

acesteia. 

Art. 25 Părţile sunt obligate să respecte hotărârile Adunării generale şi ale Consiliului de Administraţie. 

 

XI. ALTE CLAUZE 

Art.26 Aderarea unor terţe persoane fizice sau juridice la prezentul contract de asociere se poate face 

numai cu acordul ambilor asociaţi. 

Art.27 Cheltuielile făcute de societate trebuie să aibă la bază actele legale doveditoare. 

Art.28 Asociatul care, fără consimțământul scris al celuilalt asociat, întrebuințează bunurile sociale în 

interesul său sau al unei alte persoane este obligat să restituie societății beneficiile ce au rezultat și 

să acopere daunele ce ar putea rezulta.  



 Niciunul dintre asociați nu poate face concurență societății pe cont propriu sau pe contul unei terțe 

persoane și nici nu poate face pe socoteala sa sau pe socoteala altuia vreo operațiune care ar putea 

fi păgubitoare pentru societate. 

Art.29 În termen de 5 zile de la încheierea contractului de societate, asociatul secund are obligaţia de a 

înregistra prezentul contract la organul fiscal competent. 

Art.30 Începerea activităţii va avea loc după încheierea procesului verbal de predare a tuturor bunurilor, 

după înregistrarea societăţii la organele fiscale şi după obţinerea autorizaţiilor prevăzute de lege 

pentru desfăşurarea activităţilor specifice.  

 

XII. FORŢA MAJORĂ 

Art.31 Prin forţă majoră părţile înţeleg împrejurarea imprevizibilă şi de neînlăturat care face imposibilă 

executarea obligaţiilor asumate de către oricare parte şi care exonerează de răspundere partea care 

o invocă, cu condiţia ca aceasta să fie lipsită de culpă. 

Art.32   Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă. 

Forţa majoră are caracter bilateral astfel că fiecare dintre părţi, în caz de forţă majoră, poate 

renunţa la executarea în continuare a contractului. 

Pentru ca forţa majoră să înlăture răspunderea, partea care o invocă este obligată: 

a) să comunice partenerului contractual în scris cazul de forţă majoră în termen de 5 zile 

de la apariţie; 

b) să comunice în scris partenerului contractual, în termenul arătat mai sus dovada cazului 

de forţă majoră; 

c) să comunice în scris partenerului contractual încetarea cazului de forţă majoră în termen 

de 3 zile de la încetare; 

d) să ia toate măsurile necesare pentru a limita consecinţele ce le generează cazul de forţă 

majoră; 

Toate comunicările se vor face în format scriptic sau electronic, iar termenele de comunicare mai 

sus menţionate vor curge de la data ştampilei poştei de expediere sau a oricărui alt mijloc care 

face dovada transmiterii în scris a notificării. 

Dacă forţa majoră depăşeşte o durată de 2 luni, fiecare parte poate să renunţe la executarea 

contractului în continuare fără ca să poată cere despăgubiri de la cealaltă. 

Art.33 Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil şi de neînlăturat care ia naştere din natură, fapta 

omului sau lucru şi care exclude culpa părţii care îl invocă. Cazul fortuit ca şi forţa majoră este 

exonerator de răspundere. 

 



XIII. LITIGII 

Art.34 Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătura cu acest contract vor fi soluţionate pe cale 

amiabilă, iar dacă părţile nu cad de acord, vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente. 

 Reprezentarea în justiţie a societăţii civile este realizată prin asociatul secund. 

Contractul a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

 

 

 

          ASOCIAT PRIM                              ASOCIAT SECUND 

MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ    SC ADMINISTRAŢIE ȘI TURISM SRL 

 

prin Primar Dr. Dorin Florea     adm. Ovidiu Ioan Maier 

 

 

 

 

 

 


