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HOTĂRÂREA NR.50
din 31 martie 2020
privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Pănet pentru trecerea unei
suprafețe de teren din domeniul public al Comunei Pănet în domeniul public al
județului Mureș

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.7710/20.03.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate nr.7747/20.03.2020 al Direcţiei economice Compartiment patrimoniu, servicii publice și guvernanță corporativă, raportul
Serviciului juridic nr.7762/20.03.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere adresa Comunei Pănet nr.1731/2020, înregistrată la Consiliul
Județean Mureș sub nr.6991/2020,
În temeiul prevederilor art.294 alin.(3), coroborate cu cele ale art.182 alin.(1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
hotărăşte:
Art.1. (1) Se solicită Consiliului Local al Comunei Pănet trecerea terenului în suprafață
de 222.611 mp, situat în localitatea Sântioana de Mureș, identificat în CF
nr.51968/Pănet, județul Mureș, cuprins în Anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, din domeniul public al Comunei Pănet în domeniul public al
județului Mureș, în vederea dezvoltării „Complexului Transilvania Motor Ring”.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș, Direcției
economice din cadrul Consiliului Județean Mureș și Comunei Pănet.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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Nr. 7710/20.03.2020
Dosar IX/B/1

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al
Comunei Pănet pentru trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public
al Comunei Pănet în domeniul public al Județului Mureș

Transilvania Motor Ring este un obiectiv aflat în domeniul public al Județului Mureș și în
administrarea Consiliului Județean Mureș.
Administrarea infrastructurii Complexului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia
se asigură prin Serviciul Administrativ - Întreținere Complexul „Transilvania Motor Ring”,
configurat în structura Direcției Economice, conform Regulamentului de organizare și
funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.
Imobilul „Complex Transilvania Motor Ring” situat în localitatea Cerghid, înscris C.F.
nr.50025/Sânpaul și C.F. nr.50084/Ungheni, face parte din domeniul public al Judeţului
Mureş fiind cuprins în inventarul domeniului public al Județului Mureș la poziția nr. 271.
Prin adresa nr.1731/11.03.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub
nr.6991/13.03.2020, Comuna Pănet face cunoscut că deține în localitatea Sântioana de
Mureș un teren cuprins în domeniul public al comunei, în suprafață de 222.611 mp, înscris
în C.F nr.51968/Pănet, unde există o pistă de motocross, pe care în ultimii 5-6 ani s-au
organizat activități sportive de acest gen și își exprimă disponibilitatea de a transmite
dreptul de proprietate asupra terenului în cauză, în favoarea Județului Mureș, în vederea
dezvoltării „Complexului Transilvania Motor Ring”.
În cadrul complexului ”Transilvania Motor Ring” se pot găzdui orice fel de competiții auto,
moto, alergare și ciclism care se pot desfășura pe un circuit de asfalt cu excepția
disciplinelor de tip cross și hard enduro, discipline foarte căutate de iubitorii de motor
sport.
În vederea diversificării activităților găzduite de circuitul ”Transilvania Motor Ring” și în
ideea de a cuprinde toate ramurile motor sport, atât cele de asfalt cât și cele de
macadam și off road, pe acest teren în suprafață de 222.611 mp se pot organiza două
circuite profesioniste, unul de cross și unul de hard enduro, pentru mai multe tipuri de
vehicule printre care amintim autoturisme, mopede, motociclete, ATV-uri.
Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind
solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Pănet pentru trecerea unei suprafețe de
teren din domeniul public al Comunei Pănet în domeniul public al Județului Mureș.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr. 7747/20.03.2020
Dosar IX/B/1

RAPORT DE SPECIALITATE
privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Pănet pentru trecerea
unei suprafețe de teren din domeniul public al Comunei Pănet în domeniul
public al Județului Mureș
Transilvania Motor Ring este un obiectiv aflat în domeniul public al Județului Mureș și în
administrarea Consiliului Județean Mureș. Acesta a fost realizat prin proiectul „PARC
AUTO PENTRU SPORTURI CU MOTOR”, finanțat prin Programul Operațional Regional
2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul
de intervenție 5.2 – Crearea, dezvoltarea modernizare a infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice, având ca
obiectiv general creșterea contribuției turismului la dezvoltarea locală și regională prin
diversificarea serviciilor turistice, respectiv crearea în județul Mureș a unui „turism de
nișă” – pentru amatorii de sporturi cu motor.
În conformitate cu prevederile contractului de finanțare ”beneficiarul este obligat ca,
cel mai târziu la sfârșitul implementării Proiectului, să includă total sau parțial,
obiectivul de infrastructură turistic creat, reabilitat/modernizat/amenajat în circuitul
public și să-l mențină în circuitul public pe întreaga perioadă de valabilitate a
Contractului.
Administrarea infrastructurii Complexului și desfășurarea activităților din cadrul
acestuia se asigură prin Serviciul Administrativ - Întreținere Complexul „Transilvania
Motor Ring”, configurat în structura Direcției Economice, conform Regulamentului de
organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.
Imobilul „Complex Transilvania Motor Ring” situat în localitatea Cerghid, înscris nr. C.F.
nr.50025/Sânpaul și C.F. nr.50084/Ungheni, face parte din domeniul public al Judeţului
Mureş fiind cuprins în inventarul domeniului public al Județului Mureș la poziția nr.271.
Prin adresa nr.1731/11.03.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub
nr.6991/13.03.2020, Comuna Pănet face cunoscut că deține în localitatea Sântioana de
Mureș, un teren cuprins în domeniul public al comunei, în suprafață de 222.611 mp,
înscris în C.F nr.51968/Pănet, unde există o pistă de motocross, pe care în ultimii 5-6
ani s-au organizat activități sportive de acest gen și își exprimă disponibilitatea de a
transmite dreptul de proprietate asupra terenului în cauză, în favoarea Județului
Mureș, în vederea dezvoltării „Complexului Transilvania Motor Ring”.
În cadrul complexului ”Transilvania Motor Ring” se pot găzdui orice fel de competiții
auto, moto, alergare și ciclism care se pot desfășura pe un circuit de asfalt cu excepția
disciplinelor de tip cross și hard enduro, discipline foarte căutate de iubitorii de motor
sport.
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În vederea diversificării activităților găzduite de circuitul ”Transilvania Motor Ring” și în
ideea de a cuprinde toate ramurile motor sport, atât cele de asfalt cât și cele de
macadam și off road, pe acest teren în suprafață de 222.611 mp se pot organiza două
circuite profesioniste, unul de cross și unul de hard enduro, pentru mai multe tipuri de
vehicule printre care amintim autoturisme, mopede, motociclete, ATV-uri.
Federațiile Române de Automobilism și Motociclism organizează evenimente pentru
disciplinele care se desfășoară pe piste de cross și hard enduro și doresc să își extindă
zonele geografice de organizare a competițiilor. În acest moment nu există în zona
centrală a țării un circuit omologat. Omologându-se se pot organiza diferite tipuri de
competiții de motor sport, dar și evenimente private pentru pasionații de off road.
Necesitatea amenajării acestor circuite, derivă din nevoia gestionării acestui tip de
activitate off road în vederea gestionării judicioase a riscurilor existente în acest tip de
activitate.
De asemenea, este necesară amenajarea unor astfel de circuite și din prisma creșterii
turismului sportiv în Județul Mureș, prin organizarea de evenimente enduro și cross și
atragerea de turiști din țară dar și din străinătate.
Estimăm că se pot atrage un număr de 2500 de sportivi în primă fază la noile circuite și
un număr de aproximativ 30 000 de spectatori anual.
Totodată prin preluarea acestui teren și desfășurarea competițiilor de acest gen se
poate întării brandul ”Transilvania Motor Ring” precum și crearea brandului de turism
motor sport în județul Mureș.
Conform dispozițiilor art.294 din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019,
(3) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de
pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la
cererea consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului
sau al municipiului, după caz.”
Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că proiectul
de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Pănet pentru
trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al Comunei Pănet în domeniul
public al Județului Mureș, îndeplinește condițiile legale pentru supunerea spre analiză și
aprobare plenului Consiliului Județean Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier
Thomas Moldovan, șef serviciu
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Nr. 7762 /20.03.2020
Dosar. IX/B/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al
Comunei Pănet pentru trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al
Comunei Pănet în domeniul public al Județului Mureș

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Judeţean Mureş cu
Referatul de aprobare nr.7710/20.03.2020 şi în considerarea celor reținute în
Raportul de specialitate nr.7747/20.03.2020 al Direcţiei Economice - Compartiment
Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernanță Corporativă,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din
26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea
căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente
activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens
în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea
actului administrativ sunt incidente prevederile art.294 alin.(3) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Prin adresa nr.1731/11.03.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub
nr.6991/13.03.2020, Comuna Pănet face cunoscut că deține în localitatea Sântioana
de Mureș, un teren cuprins în domeniul public al comunei, în suprafață de 222.611
mp, înscris în C.F nr.51968/Pănet, unde există o pistă de motocross, pe care în
ultimii 5-6 ani s-au organizat activități sportive de acest gen și își exprimă
disponibilitatea de a transmite dreptul de proprietate asupra terenului în cauză, în
favoarea Județului Mureș, în vederea dezvoltării „Complexului Transilvania Motor
Ring”.
În vederea diversificării activităților găzduite de circuitul ”Transilvania Motor Ring” și
în ideea de a cuprinde toate ramurile motor sport, atât cele de asfalt cât și cele de
macadam și off road, pe acest teren în suprafață de 222.611 mp se pot organiza două
circuite profesioniste, unul de cross și unul de hard enduro, pentru mai multe tipuri
de vehicule printre care amintim autoturisme, mopede, motociclete, ATV-uri.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm
că potrivit prevederilor art.294 alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ1/2

teritoriale de pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv
se face la cererea consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al
oraşului sau al municipiului, după caz.
Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea
prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.
Față de argumentele anterior expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind
solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Pănet pentru trecerea unei
suprafețe de teren din domeniul public al Comunei Pănet în domeniul public al
Județului Mureș, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi
aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de
specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

Întocmit: Lokodi Emőke /2 ex.
Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu
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