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HOTĂRÂREA NR. 174 
din 26 noiembrie 2020 

privind completarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 
114/30.07.2020 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 

organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes 
public judeţean 

 
 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 31180/20.11.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice numărul 31254/20.11.2020, 

raportul Serviciului juridic numărul 31316/20.11.2020, precum şi avizele comisiilor de 

specialitate,  

Având în vedere solicitarea înregistrată la Consiliul Județean Mureș pentru organizarea, 

desfăşurarea şi finanţarea unor acţiuni de interes public judeţean,  

În considerarea prevederilor art. 173 alin. (1) lit.  „d” și lit. „e”, coroborate cu cele ale 

alin. (5) lit. „d” și cele ale alin. (7) litera „a”, precum şi cu cele ale art. 182 alin. (1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art. I. La Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 114/30.07.2020 

pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, la capitolul 

„Activități realizate de Consiliul Județean Mureș, în parteneriat cu instituții și 

organizații”, după punctul 7, se introduce un punct nou, punctul 8, având conținutul 

cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II. Asociația organizatoare va planifica și desfășura acțiunile în funcţie de contextul 

epidemiologic existent la nivel local, cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii 

virusului SARS-CoV-2 instituite de autorităţile competente, conform legislației în vigoare. 

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice a Consiliului Judeţean Mureş 

și Asociaţiei de Dezvolatare Sântioana de Mureş, care răspund de aducerea sa la 

îndeplinire.  

 

PREŞEDINTE                                         Contrasemnează  

Péter Ferenc                                   SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                 Paul Cosma  
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Nr.31180/20.11.2020 

Dosar. IX B/1 

                  

          REFERAT DE APROBARE  

privind completarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 

114/30.07.2020 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 

organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes 

public judeţean 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş iniţiază şi implementează programe de interes public 

judeţean, programe al căror obiectiv general îl reprezintă conturarea unui segment 

strategic pentru dezvoltare socială şi pentru valorizarea patrimoniului şi a turismului 

cultural. 

 

În urma analizei privind prioritățile și obiectivele de interes județean, a rezultat 

necesitatea menținerii susținerii acțiunilor de anvergură  pentru a răspunde 

nevoilor comunității mureșene, privată de orice perspectivă socio-culturală până la  

depășirea situației prezente. 

 

Proiectul prezentat, ”Întrunirea pasionaților de off - road si motosport” este un 

eveniment cu tradiție pentru comunitatea mureșeană de off - road și are ca scop 

promovarea acestui sport, precum și oferirea copiilor și tinerilor pasionați șansa de 

a gusta atmosfera competițiilor off - road. 

Pentru susținerea sistemului de sănătate și asigurarea măsurilor de prevenire și 
limitare a răspândirii epidemiei COVID-19, evenimentul se va desfășura fără 
spectatori.   

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

proiectul  de hotărâre alăturat. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                                                                                                                                                                 

Péter Ferenc 
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Nr. 31254/20.11.2020 

Dosar: IX B/1 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind completarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 

114/30.07.2020 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 

organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes 

public judeţean 

 

Consiliul Judeţean Mureş iniţiază şi implementează programe de interes public 

judeţean, programe al căror obiectiv general îl reprezintă conturarea unui segment 

strategic pentru dezvoltare socială şi pentru valorizarea patrimoniului şi a turismului 

cultural, evidențiind moştenirea culturală a locurilor. 

În urma analizei privind prioritățile și obiectivele de interes județean, a rezultat 

necesitatea menținerii susținerii acțiunilor de anvergură  pentru a răspunde nevoilor 

comunității mureșene, privată de orice perspectivă socio-culturală până la  depășirea 

situației prezente, prin activități menite să asigure suportul necesar pentru depășirea 

situației prezente, revenind prestatorilor obligativitatea respectării prevederilor legale 

privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.  

Asociația de Dezvoltare Sântioana de Mureș propune participarea Consiliului Județean 

Mureș la desfășurarea  evenimentului ”Întrunirea pasionaților de off-road si motosport” 

organizat în parteneriat cu  MUD OFF ROAD TEAM și DUSTER HOBBY RACING în perioada 

10-11 decembrie 2020. Este un eveniment cu tradiție pentru comunitatea mureșeană 

de off road și are ca scop promovarea acestui sport, precum și oferirea bobocilor șansa 

de a gusta atmosfera competițiilor off road. 

Desfășurarea evenimentului are loc pe pista de motocros amenajată pe terenul situat 

în localitatea Sântioana de Mureș, identificat în CF 51968/Pănet, în suprafață de 

222,611 mp, teren aflat în domeniul public al Județului Mureș, administrator Consiliul 

Județean Mureș, conform Hotărârii Consililului Județean Mureș nr. 95/2020 pentru 

modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 

privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Asociația de Dezvoltare Sântioana de Mureș solicită darea terenului menționat cu drept 

de folosință gratuită pentru perioada desfășurării evenimentului sportiv, ce se va 

desfășura fără spectatori.   

Din perspectiva celor de mai sus, propunem spre aprobare participarea Consiliului 

Judeţean Mureş la organizarea evenimentului ”Întrunirea pasionaților de off-road si 

motosport”, conform proiectului de hotărâre anexat. 

                                                                                                                       

DIRECTOR EXECUTIV  

  Alin Mărginean                                                              

                                         

                            Întocmit: Mirela Ruța, consilier  
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind completarea anexei nr.1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.114/30.07.2020 pentru aprobarea participării 

Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor 

activități culturale și sociale de interes public județean  

 

 

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

referatul de aprobare nr.31180/20.11.2020 şi în considerarea celor reținute în 

raportul de specialitate nr.31254/20.11.2020 al Direcției 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:  

În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art. 173 alin.(1) lit. „e”, 

coroborate cu cele ale alin.(7) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

Prin Hotărârea nr.114/30.07.2020 autoritatea publică județeană a aprobat 

participarea Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea 

unor activități culturale și sociale de interes public județean. 

Din înscrisurile anexate proiectului de hotărâre reiese că, prin actul administrativ 

supus aprobării se propune completarea activităților realizate de Consiliul Județean 

Mureș în parteneriat cu alte instituții și organizații, prevăzute la punctul II din anexa 

1 la HCJ Mureș nr.114/2020, cu programul „Întrunirea pasionaților de off-road și 

motosport”, eveniment organizat de Asociația de Dezvoltare Sântioana de Mureș în 

parteneriat cu MUD OFF ROAD TEAM ȘI DUSTER HOBBY RACING. 

Menționăm că, evenimentul se va desfășura în perioada 10 - 11 decembrie 2020 pe 

pista de motocros amenajată pe terenul situat în Sântioana de Mureș, identificat în 

CF 51968 a localității Pănet, aflat în proprietatea publică a Județului Mureș și în 

administrarea Consiliului Județean Mureș. 

Nr.31316/20.11.2020 

Dosar. IX/B/1  
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Autoritatea publică județeană va sprijini organizarea evenimentului, prin punerea la 

dispoziție gratuită a terenului menționat, fără implicații financiare. 

Datorită evoluției pandemiei cu COVID-19, evenimentul se va desfășura fără 

spectatori. 

În considerarea prevederilor art.173 alin.(1) lit. „e” din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, autoritatea publică județeană 

exercită atribuții privind cooperarea interinstituţională pe plan intern și extern, sens 

în care, potrivit alin.(7) 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.  

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, opinăm că proiectul de hotărâre privind 

completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/30.07.2020 

pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea 

și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean, 

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: Szoverfi Gabriella /2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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