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HOTĂRÂREA NR.201 

din 21 decembrie 2017 

privind aprobarea colaborării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia 
Judeţeană de Dans Sportiv Mureş 

 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.27699/15.12.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Raportul Serviciului Juridic, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitarea înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub numărul 

25933/28.11.2017, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) Iit.e), coroborate cu cele ale art.91 alin.(6) lit.a) 

precum şi a celor ale art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                                       
hotărăşte: 

 
Art.1. Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Judeţeană de 

Dans Sportiv Mureş pentru organizarea Campionatului Naţional 2018, potrivit Convenţiei 

de cooperare cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Domnul Péter Ferenc, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, se împuterniceşte 

cu semnarea Convenţiei de cooperare prevăzute la art.1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei Judeţene de Dans Sportiv Mureş şi 

Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa 

la îndeplinire. 

 
 

PREŞEDINTE                                                                              Contrasemnează 

Péter Ferenc                 SECRETAR 

                          Paul Cosma 
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Nr.27699/15.12.2017 

Dosar. VII D/1 

 

 

                                     EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea colaborării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Județeană 
de Dans Sportiv Mureș 

 

 

După 13 ani, în săptămâna emoției lui mărțișor a anului 2018, între 03 și 05 martie, 

Sala Polivalentă din Tîrgu-Mureș se va transforma într-un Salon regal al dansului, 

într-o sărbătoare în straie de competiție  – Campionatul Național al  României de 

Dans Sportiv 2018, care  aduce în atenția întregii țări, cele mai valoroase cupluri de 

dansatori ale țării, ce vor evolua sub atenția rigidă a celor mai buni arbitri din 

lume. 

 

Susținerea activității de performanță în dansul sportiv local și național prin 

organizarea unei competiții de cel mai înalt nivel național unde  sportivii să ajbă 

condiții optime pentru a atinge performanțe maxime în vederea desemnârii celor 

mai valoroși sportivi care în anul 2018 vor reprezinta România pe plan internațional, 

la Campionatele și Cupele Europene și Mondiale. Competiția sportivă va fi arbitrat 

de un număr 15 arbitrii internaționali din 15 țări diferite, care vor asigura 

corectitudinea rezultatelor. În susținerea celor mai sus menționate se solicită 

susținere financiară în suma de 100.000 lei. 

 

Având în vedere cele mai sus prezentate, supunem spre dezbatere și aprobare, 

proiectul   de hotărâre alăturat. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                                                                                                                                                         

Peter Ferenc 
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                                Nr.27701/15.12.2017 

                                Dosar. VII D/1 

 

                               RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea colaborării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Județeană de 
Dans Sportiv Mureș 

 

 

În perioada 03 și 05 martie, Sala Polivalentă din Tîrgu-Mureș va găzdui Campionatul 

Național al României de Dans Sportiv 2018. Această competiție aduce în atenția 

întregii țări, cele mai valoroase cupluri de dansatori ale țării, ce vor evolua sub 

atenția rigidă a celor mai buni arbitri din lume. 

 

 Susținerea activității de performanță în dansul sportiv local și național prin 

organizarea unei competiții de cel mai înalt nivel național în care  sportivii să aibă 

condiții optime pentru a atinge performanțe maxime în vederea desemnării celor mai 

valoroși sportivi care în anul 2018 vor reprezinta România pe plan internațional, la 

campionatele și cupele europene și mondiale. Competiția sportivă va fi arbitrată de 

un număr de 15 arbitrii internaționali din 15 țări diferite, care vor asigura 

corectitudinea rezultatelor. 

 

Organizarea Campionatului Național la Tîrgu-Mureș va contribui la promovarea 

dansului sportiv de cel mai înalt nivel și va aduce cunoașterea valorilor locale, care 

având în vedere poziționarea geografică a reședinței de județ, Municipiul Tîrgu-Mureș, 

vor atrage un număr mare de sportivi (800) și însoțitori (peste 1500 - antrenori, 

părinți) și, bineînțeles alți iubitori de dans sportiv din țară și străinătate, contribuind 

la creșterea veniturilor din turism în județul Mureș. 

 

Oportunitatea proiectului este justificată întrucât județul Mureș ocupă un loc fruntaș 

în dansul sportiv românesc prin sportivi de mare performanță, care de-a lungul anilor 

au cucerit peste 100 de medalii la campionatele naționale din care 78 titluri de 

campioni naționali și 4 titluri de campioni mondiali: 

- Tineret (16-18 ani), Latino 2012 Bejing, China prin Moldovan Paul și Tatar 

Cristina/Dance Art Tîrgu-Mureș; 

- Under 21 ani, Latino 2013 Platja DAro, Spania prin Moldovan Paul și Tatar 

Cristina/Dance Art Targu Mures; 

-  Under 21 ani, Latino 2014 Calvia, Spania prin Moldovan Paul și Tătar Cristina/Dance 

Art Targu Mures; 

-  Show Dance, Latino Aduți (19-35 ani) 2015 Chengdu, China prin Roman Ciflicli –

Mirona Gliga /Dansul Viorilor Reghin;  
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La secțiunea adulți (cea mai importantă categorie de vârstă la dansul sportiv de înaltă 

performanță) atât la secțiunea Latino, cât și la secțiunea Standard, campionii 

României 2017 sunt sportivi mureseni: 

- Sectiunea Latino: Moldovan Paul și Tătar Cristina, ambii din Tîrgu-Mureș, legitimați 

la Dance Art Tîrgu-Mureș (deținători a 14 titluri naționale de-a lungul carierei, 3 titluri 

mondiale, fiind cel mai bine cotați la perechi din istoria dansului sportiv românesc în 

clasamentul mondial - locul 12, fiind totodată ceea mai tânără pereche din top 15 

mondial); 

- Secțiunea standard: Cojoc Rareș (Tîrgu-Mureș) și Matei Andreea (București). Cojoc 

Rareș cu diferite partenere a obținut la rândul lui 14 titluri naționale, ocupând locul 

19 pe rankingul mondial. 

 

Considerăm că aceste rezultate și valori ne obligă si totodată ne onorează să 

organizăm Campionatul Național al României la Tîrgu-Mureș. Sigur, așteptăm alte 

rezultate asemănătoare deoarece aceste doua perechi au reale șanse de a câștiga și în 

anul 2018 titluri, astfel încât să poată reprezenta orașul, județul, țara la cele mai 

importante competiții mondiale: Campionatul European, Campionatul Mondial, Cupa 

Europeană și Mondială. 

 

Pe lângă aceste 2 vârfuri, cluburile membre ale Asociației Județene Mureș, ACS 

”Dance Art” Tîrgu-Mureș și ACS ”Dansul Viorilor” Reghin au în formare perechi de 

tineret, juniori cu reale șanse de calificare în finală, 15 perechi, fapt ce denotă că 

există o bază de selecție bună pentru formarea de noi campioni. 

 

Nevoia susținerii financiare se naște și din necesitatea de a fi asigurate anumite 

condiții deosebite pentru desfășurarea competiției la standarde ridicate – 

transformarea Sălii Polivalente în salon de dans, sonorizare exceptională, lumini și 

efecte deosebite, jurizarea exclusiv asigurată de arbitrii străini cu renume din cadrul 

WDSF (World Dance Sport Federation), și altele. Echipa de arbitrii  va fi formată din 

unii dintre cei mai titrați specialiști din Anglia, Rusia, Germania, Italia, Polonia, 

Lituania, Ucraina, Bulgaria, Croația, Ungaria, Franța, Norvegia, Cehia, Spania, 

Macedonia, Olanda și Serbia.  

 

Competiția se va desfășura după cum urmează: 

 2 martie 2018  - transferul de la aeroport și cazarea oficialilor internaționali și 

naționali; 

 

 sosirea sportivilor și însoțitorilor (se propun locuri de cazare în invitația oficială și 

dar, fiecare face rezervarea pe cont propriu); 

 

 3 – 4 martie 2018 ( program separat/ zi);  

*10.00 Înscrierea sportivilor 
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      *11.00 rundele de calificare la 8 categorii de vârstă ( 6-9 ani, 10-11 ani, 12-13 ani,     

14-15 ani, 16-18 ani, 19-34 ani, 35-44 ani, 45-55 ani) pe secțiunile Latino și Standard  

- total 16 competiții:  

     *17.00 rundele semifinale 

     *20.00 rundele finale 

     22.00 premieri 

 5 martie 2018  - Plecare oficiali 

 

Publicul spectator va avea ocazia să vadă o competiție într-un decor deosebit, plin de 

culoare și dans de cea mai buna calitate. 

 

     

 

                                                                                                   DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                           Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Întocmit:  Mihaela Iordache, consilier 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea colaborării între Consiliul 

Județean Mureș și Asociația Județeană de Dans Sportiv Mureș 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu expunerea de motive nr.27699/15.12.2017 și raportul de specialitate al 

Compartimentului patrimoniu, servicii publice şi guvernanţă corporativă,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea 

nr.172/23.11.2017, am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care 

precizăm următoarele: 

Obiectul de reglementare al actului administrativ analizat vizează aprobarea 

colaborării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Județeană de Dans Sportiv 

Mureș. 

Potrivit prevederilor art.91 alin. (1) lit. „e”, din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş exercită atribuţii privind  cooperarea 

interinstituţională, sens în care, potrivit alin.(6) lit.”a” al aceluiași text de lege 

consiliul județean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu 

persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în 

vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public judeţean. 

Astfel, în considerarea dispozițiilor legale mai sus invocate, apreciem că prin 

obiectul și scopul convenției - anexă la proiectul de hotărâre, cooperarea supusă 

aprobării, se circumscrie competențelor și atribuțiilor legale ale Consiliului 

Județean Mureș. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

aprobarea colaborării între Consiliul Județean Mureș și Asociația Județeană de 

Nr.27693/15.12.2017 

Dosar. VI/D/1  
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Dans Sportiv Mureș, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului 

Judeţean Mureş. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella  

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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