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HOTĂRÂREA NR.124 
               din 29 iulie 2021 

privind aprobarea Programului de interes public judeţean „Continuarea tradiției 

automobilismului sportiv în județul Mureș” şi a convenţiei de cooperare pentru 

implementarea acestuia 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr.20398/23.07.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei economice – Serviciului administrativ 

întreținere din cadrul Complexului Transilvania Motor Ring, raportul Serviciului juridic 

nr.20472/23.07.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Ținând cont de solicitarea Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș, formulată prin adresa 

nr.1475/10.06.2021 și nr.1809/19.07.2021, înregistrate la Consiliul Judeţean Mureş sub 

nr.15839/10.06.2021 și nr.19842/19.07.2021,  

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit.„e”, coroborate cu cele ale alin. (7) lit. „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 Programul de interes public județean „Continuarea tradiției 

automobilismului sportiv în județul Mureș”, cuprins în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă convenţia de cooperare pentru implementarea programului menţionat 

la art.1, cuprinsă 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 Clubului Sportiv Municipal Târgu 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  
  



           PREȘEDINTE 

 
 

Nr. 20398/23.07.2021 

Dosar IX/B/1 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public 

judeţean ”Continuarea tradiției automobilismului sportiv în județul Mureș” şi 

a convenţiei de cooperare pentru implementarea acestuia 
 

Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș, prin adresele înregistrate la Consiliul Județean 

Mureș sub nr.15839/10.06.2021 și nr.19842/19.07.2021, a solicitat punerea la dispoziție, 

cu titlu gratuit, a circuitului din cadrul Complexului Transilvania Motor Ring pentru 

efectuarea pregătirii sportivilor licențiați din cadrul secției auto-moto a CSM Tg. Mureș. 

În urma analizei efectuate de către compartimentul de specialitate – Serviciul 

administrativ întreținere Complex Transilvania Motor Ring se propune inițierea unui 

Program de interes public județean „Continuarea tradiției automobilismului sportiv în 

județul Mureș”, al cărui obiectiv general este crearea cadrului de practicare a 

activităților automobilistice sportive prin atragerea copiilor și tinerilor către sport, în 

scopul formării și dezvoltării de cetățeni activi, educați și responsabili într-un cadru 

competitiv. 

Programul propus are ca obiective specifice creșterea nivelului de informare și educație 

a copiilor şi tinerilor privind importanța și beneficiile practicării sportului, promovarea 

sportului în general şi a automobilismului sportiv, în special, implicarea sportivilor în 

competiții sportive, într-un cadru foarte bine organizat, scoaterea în evidență a noilor 

talente în ramura automobilismului sportiv și continuarea tradiției automobilismului 

sportiv în județul Mureș. 

Considerăm că prin derularea acestui parteneriat în domeniul automobilismului sportiv 

se poate asigura completarea procesului instructiv-educativ în acest domeniu, precum și 

monitorizarea sportivilor într-un cadru competitiv ce le poate conferi experiența de a 

acumula și de a aplica un stil de viață sănătos, plin de mișcare, de natură a scoate în 

evidență noi talente în ramura automobilismului sportiv cărora să li se ofere o 

posibilitate reală a unei cariere sportive în viitor. 

Circuitul de viteză și dotările spațiului sportiv de care dispune Complexul Transilvania 

Motor Ring constituie facilități ce pot fi de un real folos sportivilor din cadrul  Clubul 

Sportiv Municipal Târgu Mureș în realizarea antrenamentelor piloților legitimați la 

acesta, asigurând suportul tehnic necesar pentru dezvoltarea calităților lor fizice și a 

capacității la efort prelungit, în vederea pregătirii pentru îndeplinirea obiectivelor lor. 

Având în vedere cele menționate, supunem spre aprobare Programul de interes public 

județean „Continuarea tradiției automobilismului sportiv în județul Mureș” și a 

convenției de cooperare pentru implementarea acestuia. 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 



 

 

 

Nr. 20430/23.07.2021 

Dosar : 

 

RAPORT  DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public 
judeţean „Continuarea tradiției automobilismului sportiv în județul Mureș” şi 

a convenţiei de cooperare pentru implementarea acestuia 
 

 

Una din direcţiile de acţiune avută în vedere de Ministerul Tineretului şi Sportului la 

elaborarea Strategiei Naţionale pentru Sport, constă în generalizarea sportului la 

nivelul tuturor vârstelor. Aceasta presupune promovarea educației fizice, a activității 

fizice în sistemul educativ în ansamblu, precum și lărgirea oportunităților de 

practicare a sportului ca modalitate de petrecere a timpului liber, crearea, sub 

coordonarea și cu ajutorul autorităților locale, a unor programe de sport extra-școlar 

cu obiective prioritare în educație civică și socială (sport individual – sport de luptă – 

sport de echipă). Recomandarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii presupune 

efectuarea a minim 60 de minute de activitate fizică de intensitate medie spre mare, 

fie zilnic, fie cel puțin 5 zile pe săptămână.  

Astfel, prin adresele înregistrate la Consiliul Județean Mureș sub nr. 

nr.15839/10.06.2021 și nr.19842/19.07.2021, a solicitat punerea la dispoziție, cu 

titlu gratuit, a circuitului din cadrul Complexului Transilvania Motor Ring pentru 

efectuarea pregătirii sportivilor licențiați din cadrul secției auto-moto a CSM Tg. 

Mureș. 

În urma analizei efectuate de către compartimentul de specialitate – Serviciul 

administrativ întreținere Complex Transilvania Motor Ring propunem inițierea unui 

Program de interes public județean „Continuarea tradiției automobilismului sportiv 

în județul Mureș”, al cărui obiectiv general este crearea cadrului de practicare a 

activităților automobilistice sportive prin atragerea copiilor și tinerilor către sport, în 

scopul formării și dezvoltării de cetățeni activi, educați și responsabili într-un cadru 

competitiv. 

Programul propus are ca obiective specifice: 

 creșterea nivelului de informare și educație a copiilor şi tinerilor privind 

importanța și beneficiile practicării sportului ; 

 promovarea sportului în general şi a automobilismului sportiv, în special; 

 implicarea sportivilor în competiții sportive, într-un cadru foarte bine 

organizat; 

 scoaterea în evidență a noilor talente în ramura automobilismului sportiv și 

continuarea tradiției automobilismului sportiv în județul Mureș; 

 oferirea posibilității de direcționare spre o carieră sportivă în viitor. 



 

 

 

Programul înaintat are drept scop organizarea de antrenamente pentru piloții 

legitimați ai clubului, respectiv organizarea de acţiuni/activităţi sportive 

automobilistice, ca o alternativă a petrecerii timpului liber şi a educaţiei pentru 

mişcare a întregii colectivităţi, selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite. 

Activităţile ce urmează a fi realizate pentru implementarea programului şi atingerea 

obiectivelor propuse constau în încheierea parteneriatelor şi activităţilor de 

promovare a automobilismului sportiv şi a beneficiilor practicării acestuia în rândul 

tinerilor, completarea procesului instructiv-educativ în domeniul sportului, 

promovarea la nivel local a competițiilor sportive automobilistice, atragerea și 

implicarea tinerilor în practicarea automobilismului sportiv. 

De asemenea, se are în vedere dezvoltarea calităților fizice și morale, sporirea 

capacității de efort fizic și psihic prelungit în vederea pregătirii piloților pentru 

îndeplinirea obiectivelor și anume, participarea la activităţile sportive – 

antrenamente, care se vor desfășura săptămânal 4 ore pentru sportivii legitimați din 

cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș la circuitul”Transilvania Motor Ring” 

începând cu data de 01 august 2021, pe tot anul competițional 2021/2022, respectiv 

până la 31 octombrie 2022, conform unei programări stabilită de comun acord. 

Considerăm că programul propus este de interes public județean și corespunde 

nevoilor comunității mureșene. 

În contextul epidemiologic existent la nivel local, se impune ca la desfășurarea 

activităților aferente Programului să se respecte normele de prevenire a răspândirii 

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

vigoare. 

Din perspectiva celor de mai sus, proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Programului de interes public judeţean „Continuarea tradiției automobilismului 

sportiv în județul Mureș” şi a convenţiei de cooperare pentru implementarea 

acestuia, poate fi supus dezbaterii și aprobării consiliului județean. 

 

 

                                                                     DIRECTOR EXECUTIV                                                                                                    
           Mărginean Alin
           

 

 

 

 

 

Întocmit:   Lukacs Annamaria, Referent  

Verificat : Thomas Moldovan, Șef serviciu 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public 

județean „Continuarea tradiției automobilismului sportiv în județul Mureș” și a 

convenției de cooperare pentru implementarea acestuia 

 

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

referatul de aprobare nr.20398/23.07.2021 şi în considerarea celor reținute în raportul 

de specialitate nr.20430/23.07.2021  al Serviciului administrativ întreținere Complex 

Transilvania Motor Ring,  

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 supus analizei sunt incidente prevederile art. 173 

alin. (1) lit. „e”, coroborate cu cele ale alin. (7) lit. „a”, precum și cele ale art. 182 

alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Programul de interes public județean „Continuarea tradiției automobilismului sportiv 

în județul Mureș”, a fost propus de către compartimentul de specialitate al Serviciului 

administrativ întreținere Complex Transilvania Motor Ring, ca urmare a solicitărilor  de 

punere la dispoziție, cu titlu gratuit, a circuitului din cadrul Complexului Transilvania 

Motor Ring pentru efectuarea pregătirii sportivilor licențiați din cadrul secției auto-

moto a CSM Tg. Mureș formulate Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș. 

Obiectivul general al proiectului este crearea cadrului necesar pentru practicarea 

activităţilor sportive automobilistice prin atragerea tinerilor către automobilismul 

sportiv, dar și prin crearea unui format competitiv, în scopul formării, dezvoltării 

armonioase și responsabilizării lor. 

Programul propus are ca obiective specifice creșterea nivelului de informare și 

educație a copiilor şi tinerilor privind importanța și beneficiile practicării sportului, 

promovarea sportului în general şi a automobilismului sportiv, în special, implicarea 

sportivilor și tinerilor în competiții sportive, într-un cadru foarte bine organizat, 

scoaterea în evidență a noilor talente în ramura automobilismului sportiv și 

continuarea tradiției automobilismului sportiv în județul Mureș și oferirea posibilității 

de direcționare spre o carieră sportivă în viitor. 

Nr. 20472/23.07.2021 

Dosar. IX/B/1 
 



                2/2 

 

Din raportul de specialitate întocmit la proiectul de hotărâre supus analizei reiese că, 

programul supus aprobării este unul de interes județean, sens în care devin aplicabile 

prevederile art.240 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, 

potrivit cărora aprecierea necesității și oportunității adoptării și emiterii actelor 

administrative aparține exclusiv autorităților deliberative și executive. 

Analizând clauzele convenției de colaborare supusă aprobării, apreciem că aceasta 

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

circumscrie competențelor și atribuțiilor legale ale părților. 

În conformitate cu dispozițiile art.173 alin.(1) lit.„e” și ale alin.(7) lit.„a” din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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.  

Precizăm 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 Programului de interes public județean „Continuarea tradiției 

automobilismului sportiv în județul Mureș” și a convenției de cooperare pentru 

implementarea acestuia, 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: Adriana Farkas - Șef Serviciu 
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