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HOTĂRÂREA NR.64            
din 28 iunie 2018 

 
privind aprobarea Programului de interes public judeţean ”Reabilitarea sporturilor pe 
gheață în județul Mureș” şi a convenţiei de cooperare dintre Judeţul Mureş, Fundația 

MENS SANA și Asociația ”Visit Mures” Egyesület pentru implementarea acestuia 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive nr.13858/28.06.2018 a preşedintelui Consiliului 
Judeţean Mureş, adresa nr.13754/27.06.2018  a Asociației ”Visit Mures” Egyesület, 
adresa nr.11569/31.05.2018  a Fundației MENS SANA, Raportul de specialitate al 
Direcției economice, Raportul Serviciului juridic, precum şi avizul Comisiei  tehnico-
economice, 

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

Ţinând cont de prevederile art.43, alin.(1), coroborate cu cele ale art.98 referitoare 
la procedura de urgenţă din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă Programul de interes public judeţean ”Reabilitarea sporturilor pe 
gheață în județul Mureș”, cuprins în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă cooperarea dintre Judeţul Mureş, Fundația MENS SANA și Asociația 
”Visit Mures” Egyesület pentru implementarea programului menţionat la art.1, 
conform convenţiei de cooperare, cuprins în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte domnul Péter Ferenc, preşedintele Consiliului Judeţean 
Mureş, cu semnarea actului prevăzut la art.2.  

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Fundației MENS SANA, Asociației ”Visit Mures” 
Egyesület și Direcției Economice, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.  

 
 
PREŞEDINTE                                       Contrasemnează 

Péter Ferenc                                   SECRETAR 

                                                                                   Paul Cosma
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea Programului  de interes public judeţean „Reabilitarea 
sporturilor pe gheaţă în județul Mureș” precum și aconvenției de 

cooperare între Județul Mureș, Fundația MensSana și Asociația Visit Mureș 
Egyesületpentru implementarea acestuia 

 

În orice societate avansată, sportul reprezintă un fenomen social, o formă de 

cultură, care duce la experiențe individuale, excelență în sport și recreere, exercițiu 

și conduită psihică, toate conturând un ansamblu de valori specifice, relaționate 

condiției umane. 

În acest context, Asociația „VisitMures”Egyesület dorește să promoveze în județul 

Mureș un program care să asigure stimularea interesului populației pentru 

practicarea sportului în masă, a exercițiilor fizice, în condițiile asigurării unei 

infrastructuri adecvate. 

În acest sens,am luat act de colaborarea propusă de către Fundația MensSana, în 

scopul dezvoltării ramurilor de sporturi pe gheață, înregistrată sub nr.11569/2018, 

precum şi de Hotărârea AGA nr. 8/26 iunie 2018 a Asociaţiei „Visit Mureş” Egyesület, 

înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu numărul 13754/27 iunie 2018, prin care se  

propune un program care să asigure dezvoltarea unei infrastructuri adecvate 

destinate practicării sporturilor pe gheață, respectiv patinaj și hochei, precum și un 

patinoar artificial mobil. În acest fel, putem considera că prin atragerea unui număr 

cât mai mare de tineri și copii se pot relansa sporturile de gheață în județul Mureș, 

sporturi ce au o istorie de peste 100 de ani.  

Având în vedere cele menționate, propunem aprobarea Programului  de interes 

public judeţean „Reabilitarea sporturilor pe gheaţă în județul Mureș” precum și a 

convenției de cooperare între Județul Mureș, Fundația MensSana și Asociația „Visit 

Mureș”Egyesület pentru implementarea acestuia 

 

Președinte 

Péter Ferenc 

 
 
 
 
 
 
 

Nr.13858/28.06.2018 

Dosar VII.F.3 
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Nr:13859/28.06.2018 
Dosar VII.F3 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
 

privind aprobarea Programului  de interes public judeţean „Reabilitarea 

sporturilor pe gheaţă în județul Mureș” precum și a convenției de cooperare 

între Județul Mureș, Fundația MensSana și Asociația „Visit Mureș”Egyesület 

pentru implementarea acestuia 

 
 
 
Sporturile pe gheață din județul nostru, în special patinajul și hocheiul pe 

gheață au o istorie de peste 100 de ani, când se înființează Asociația de 

patinaj, una dintre cele mai vechi din județul Mureș. 

În prezent, doar la Clubul Sportiv Mureșul se mai practică patinajul, unde 

există un nucleu de patinaj de viteză, cu sportivi tineri, de perspectivă, care 

datorită lipsei unui patinoar artificial se pot antrena doar pe timpul iernii. 

Asociația „Visit” Mureș Egyesület dorește să promoveze un program pentru 

reabilitarea sporturilor de iarnă în județul Mureș prin care se propune 

dezvoltarea unei infrastructuri destinate  practicării acestor sporturi – patinaj 

și hochei pe gheață, precum și a unui patinoar artificial mobil. 

Grupul țintă este reprezentat de toate categoriile de public care poate duce 

la îmbunătățirea integrării și coeziunii sociale, precum și la dezvoltarea 

sportului românesc de performanță. 

Obiectivele specifice ale programului se referă la următoarele aspecte: 

- Creșterea numărului de participanți și facilitarea accesului la 

programele sportive 

- Creșterea nivelului de informare și educație a cetățenilor privind 

importanța și beneficiile practicării sportului în general 

- Oferirea de oportunități pentru practicarea sportului 

- Facilitarea accesului pentru practicarea sportului pentru toate 

categoriile de cetățeni 
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- Îmbunătățirea sistemului de pregătire a sportivilor de performanță, 

prin crearea unui centru de pregătire pentru toate nivelurile de 

performanță. 

Programul urmează să se deruleze în perioada iulie2018 - decembrie 2028. 

Parteneri în derularea programului sunt Județul Mureș, Asociația „Visit 

Mureș”Egyesület și Fundația MensSana.  

Responsabilitățile partenerilor vor fi următoarele: 

- Fundația MensSana va achiziționa un sistem de patinoar artificial mobil 

acoperit, pe care il va pune cu titlu gratuit la dispoziția Asociației 

„Visit Mureș”Egyesület 

- Asociația „Visit Mureş”Egyesület va asigura managementul activităților 

specifice și exploatarea infrastructurii dezvoltate, 

- Județul Mureș va asigura, în completarea fondurilor proprii ale 

Asociației „Visit Mureş”Egyesület resursele necesare cheltuielilor de 

funcționare și întreținere ale patinoarului pe durata derulării 

convenţiei de cooperare. 

Rezultatele preconizate a fi obţinute în cadrul programului sunt: 

- Dezvoltarea unei infrastructuri care să permită practicarea sporturilor 

de iarnă în județul Mureș 

- Dezvoltarea de parteneriate cu unități școlare  

- Relansarea sporturilor de iarnă în județ 

- Creșterea potențialului  turistic și sportiv al județului Mureș 

 

Faţă de cele de mai sus, propunem spre aprobare Programul  de interes public 

judeţean „Reabilitarea sporturilor pe gheaţă în județul Mureș” precum și a 

convenției de cooperare între Județul Mureș, Fundația MensSana și Asociația 

„Visit Mureș” Egyesület pentru implementarea acestuia 

 

Director executiv           Șef serviciu  

Alin Mărginean       Kocsis Róbert  
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RAPORT JURIDIC 

privind aprobarea Programului de interes public judeţean ”Reabilitarea sporturilor pe 
gheață în județul Mureș” şi a convenţiei de cooperare dintre Judeţul Mureş, Fundația 
MENS SANA și Asociația ”Visit Mures” Egyesület pentru implementarea acestuia 
 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

expunerea de motive nr.13858/28.06.2018 şi raportul de specialitate al Direcției 

Economice,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(1) și (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: 

Prin Hotărârea nr.122/31.08.2017 Consiliul Județean Mureș a aprobat participarea 

Judeţului Mureş în calitate de membru fondator la constituirea Asociației „Visit 

Mures” Egyesület. De asemenea prin același act administrativ s-a aprobat conținutul 

Actului constitutiv şi al Statutului Asociației, stabilindu-se totodată obligația 

asigurării cotizației, datorate ca membru fondator și necesară bunei funcționări a 

Asociației. 

Prin adresa nr.13754/27.06.2018, Asociația a transmis propunerea de colaborare a 

Fundației MENS SANA în ceea ce privește dezvoltarea sportului pe gheață, precum și 

Hotărârea AGA a Asociației prin care s-a însușit programul ”Reabilitarea sporturilor 

de iarnă în județul Mureș” cuprins în anexa care face parte din hotărâre.  

Față de cele mai sus arătate și de propunerea de colaborare formulată de Fundația 

MENS SANA în scopul dezvoltării ramurilor de sport pe gheață, respectiv în vederea 

popularizării acestora în rândul comunităților locale, apreciem efortul financiar 

considerabil asumat de fundație în acest sens. 

În conformitate cu dispozițiile  art.91 alin.(1), lit.”e” și ale alin.(6), lit.”a” din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, consiliul județean are atribuții privind cooperarea 

interinstituțională și poate, în condiţiile legii, să se asocieze 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.  

Nr.13860/28.06.2018 

Dosar. VI/A/3 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          2/2 

 

Întrucât, din raportul de specialitate întocmit la proiectul de hotărâre supus analizei 

reiese că, programul promovat prin acesta este un proiect de interes județean, prin 

raportare la prevederile art.128 alin.(3) din Legea nr.215/2001– potrivit cărora 

aprecierea necesității și oportunității adoptării și emiterii actelor administrative 

aparține exclusiv autorităților deliberative și executive,   

Apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public 

judeţean ”Reabilitarea sporturilor pe gheață în județul Mureș” şi a convenţiei de 

cooperare dintre Judeţul Mureş, Fundația MENS SANA și Asociația ”Visit Mures” 

Egyesület pentru implementarea acestuia, poate fi supus dezbaterii şi aprobării 

plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lefter Erika 

Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 
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