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   HOTĂRÂREA NR.44 
   din 25 martie 2021 

privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia - Club 

Sportiv Teqball Mureș, în vederea sprijinirii dezvoltării sportului Teqball în județul 

Mureș 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 7588/19.03.2021 al Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice nr. 

7639/19.03.2021, raportul Serviciului juridic nr.7639/19.03.2021, precum şi avizele 

comisiilor de specialitate,  

Ținând cont de solicitarea Asociației - Club Sportiv Teqball Mureș, înregistrată la 

Consiliul Județean Mureș sub nr. 4782/22.02.2021,  

În considerarea prevederilor art. 173 alin. (1) lit.„e”, coroborate cu 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.1.  Se aprobă colaborarea dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația - Club 

Sportiv Teqball Mureș în vederea sprijinirii dezvoltării sportului Teqball în județul 

Mureș, conform convenției de cooperare cuprinsă în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Asociația - Club Sportiv Teqball Mureș 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.3. Prezenta hotărâre se comunică Asociației - Club Sportiv Teqball Mureș și 

Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.  

 

PREŞEDINTE                           Contrasemnează  

Péter Ferenc                     SECRETAR GENERAL 

                                                                                                              Paul Cosma  
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Nr.7588/19.03.2021 

Dosar. IX B/1 

                  

 

REFERAT DE APROBARE  

privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia - Club 

Sportiv Teqball Mureș, în vederea sprijinirii dezvoltării sportului Teqball în județul 

Mureș 

 

Asociaţia – Club Sportiv Teqball Mureș propune autorității publice județene 

dezvoltarea sportului Teqball în județul Mureș prin organizarea Competiției 

”Romanian Teqball Challenger Series” – etapa a II-a, în perioada  23-25 aprilie 

2021, și înființarea Centrului Național de Dezvoltare în Teqball din România, în 

scopul popularizării acestuia și în județul Mureș. Dezvoltarea acestui sport urmează 

a se realiza pe diferite terenuri de sport - școli, licee, baze sportive și chiar 

parcuri. 

Teqball este sportul cu cea mai rapidă dezvoltare la nivel mondial, la doar 3 ani de 

la apariție – 2017. Este un sport care se joacă pe o masă curbată cu o minge 

obișnuită de fotbal (de aici motto-ul acestui sport ”The world is curved”/Lumea 

este curbată), un sport foarte accesibil din toate punctele de vedere. 

Considerăm că evenimentul propus răspunde nevoilor comunității mureșene, privată 

de orice perspectivă socio-culturală sau sportivă prin activități menite să asigure 

suportul necesar pentru depășirea situației prezente, revenind organizatorilor 

obligativitatea respectării prevederilor legale privind prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID 19.  

Pentru aceste acțiuni Consiliul Județean Mureș oferă servicii logistice care constau 

în acordarea de materiale promoționale, respectiv prin activitatea de comunicare 

publică pentru activitățile ce se vor desfășura prin intermediul mijloacelor de 

comunicare în presa scrisă, on-line și audio-vizuală, în limbile română și maghiară.  

Pentru că printre prioritățile și obiectivele de interes județean, sunt și cele privind 

susținerea de evenimente socio-culturale sau sportive, având în vedere cele mai sus 

prezentate, supunem spre dezbatere și aprobare, proiectul  de hotărâre alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                                                                                                                                                                 

Péter Ferenc 
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Nr.7636/19.03.2021 

Dosar: IX B/1 

                      

                      RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia - Club 

Sportiv Teqball Mureș, în vederea sprijinirii dezvoltării sportului Teqball în județul 

Mureș 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş iniţiază şi implementează programe de interes public 

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

strategic pentru dezvoltare din punct de vedere social, patrimonial și turistic.  

În acest sens, în vederea desfăşurării manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor 

întreprinse la nivelul judeţului Mureş şi propuse ca făcând parte dintr-un program 

județean, Consiliul Judeţean Mureş intenţionează sprijinirea realizării de acţiuni 

dezvoltate de instituţii deconcentrate sau private. Drept urmare, se înaintează 

proiectul privind organizarea Competiției ”Romanian Teqball Challenger Series” – 

etapa a II-a, în perioada  23-25 aprilie 2021, și înființarea Centrului Național de 

Dezvoltare în Teqball din România, în scopul popularizării acestuia și în județul Mureș. 

Prin acțiunile intreprinse se intenționează dezvoltarea acestui sport pe diferite 

terenuri de sport - școli, licee, baze sportive și chiar parcuri.  

Teqball este sportul cu cea mai rapidă dezvoltare la nivel mondial, la doar 3 ani de la 

apariție – 2017. Este un sport care se joacă pe o masă curbată cu o minge obișnuită de 

fotbal (de aici motto-ul acestui sport ”The world is curved”/Lumea este curbată), un 

sport foarte accesibil din toate punctele de vedere. Competițiile se pot desfășura la 

individual, dublu și dublu-mixt, după un regulament specific. 

Pentru aceste acțiuni Consiliul Județean Mureș oferă servicii logistice, acordarea de 

materiale promoționale, acțiuni de comunicare publică pentru activitățile ce se vor 

desfășura prin intermediul mijloacelor de comunicare în presa scrisă, on-line și audio-

vizuală, în limbile română și maghiară. 

Activităţile aferente acțiunilor realizate în parteneriat sunt grefate pe posibilitatea 

conferită de lege autorităţilor publice locale de a coopera sau de a se asocia cu 

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

vederea realizării în comun a unor acţiuni de interes public judeţean. Considerăm că 

evenimentului propus răspunde nevoilor comunității mureșene, privată de orice 

perspectivă socio-culturală sau sportivă 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.  
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Din perspectiva celor de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

participarea Consiliului Judeţean Mureş la organizarea Competiției ”Romanian Teqball 

Challenger Series” – etapa a II-a, în perioada  23-25 aprilie 2021 și înființarea Centrului 

Național de Dezvoltare Teqball din România, poate fi supus dezbaterii și aprobării. 

 

  

                                                                                                  

DIRECTOR EXECUTIV 

 Alin Mărginean 

                                                                

                                                

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                     Întocmit: Mihaela Iordache, consilier 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Consiliul 

Județean Mureș și Asociația – Club Sportiv Teqball Mureș, în vederea 

sprijinirii dezvoltării sportului Teqball în județul Mureș 

 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu referatul de aprobare nr.7588/19.03.2021 şi în considerarea celor reținute în 

raportul de specialitate al Direcției economice nr.7636/19.03.2021,  

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 legislației primare și secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente 

activității autorității deliberative și 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.173 alin.(1) lit.„e” 

coroborate cu cele ale alin.(7) lit.„a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.4782/22.02.2021, 

Asociația – Club Sportiv Teqball Mureș a înaintat o propunere privind realizarea unui 

parteneriat pentru dezvoltarea sportului Teqball în județul Mureș, prin înființarea 

Centrului Național de Dezvoltare Teqball din România, respectiv desfășurarea 

competiției „Romanian Teqball Challenger Series”, etapa a II-a, în perioada 23-25 

aprilie 2021 la Târgu Mureș. 

Participarea Consiliului Județean Mureș presupune acordarea de materiale 

promoționale, facilitarea activității de comunicare publică pentru activitățile ce se  

vor desfășura prin intermediul mijloacelor de comunicare în presa scrisă, on-line și 

audio-vizuală, în limbile română și maghiară. 

În mod evident, susținerea acestor tipuri de acțiuni asigură promovarea eficientă și 

de calitate a oportunităților oferite de județul Mureș, precum și dezvoltarea 

sportului în general. 

Nr. 7639/19.03.2021 

Dosar IX/B/1 
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Analizând clauzele convenției de colaborare supusă aprobării, apreciem că acestea 

respectă dispozițiile legale în considerarea cărora urmează a fi încheiată, respectiv 

se circumscrie competențelor și atribuțiilor legale ale părților.  

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice 

județene precizăm că, potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„e” din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean exercită atribuții privind 

cooperarea interinstituțională pe plan intern, sens în care potrivit alin.(7) lit.„a” 

din același text legal, în exercitarea acestor atribuţii, consiliul județean hotărăşte, 

în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române, 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 si completările ulterioare. 

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

aprobarea colaborării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația – Club Sportiv 

Teqball Mureș, în vederea sprijinirii dezvoltării sportului Teqball în județul Mureș, 

poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior 

avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) 

din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Director executiv 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Buta Ramona Alina –  2 ex  

Verificat: Farkas Adriana - Șef serviciu  
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