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                  HOTĂRÂREA NR.126 

                   din 29 iulie 2021 

pentru modificarea calendarului competițiilor, stabilit prin convenția de colaborare dintre 

Consiliul Județean Mureș și Federația Română de Automobilism Sportiv 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 20401/23.07.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Serviciului Administrare Transilvania Motor Ring, raportul 

Serviciului juridic, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

Luând în considerare adresa nr. 16515 din 16.06.2021 a Federației Române de Automobilism 

Sportiv privind reprogramarea datei de desfășurare a evenimentului „Klausenburg 

Youngtimer Trophy”, prevăzut în Convenția de Colaborare încheiată de Consiliul Județean 

Mureș și Federația Română de Automobilism Sportiv,   

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. „e” și ale alin. (7) litera „a”, precum şi 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. (1). Se aprobă modificarea calendarului competițiilor sportive, stabilit la art.7.1. din 

Convenția de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Federația Română de 

Automobilism Sportiv, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.45/25.03.2021, 

în sensul că, evenimentul „Klausenburg Youngtimer Trophy” prevăzut pentru data de 

13.06.2021, se va desfășura în data de 16 octombrie 2021.  

(2). În sensul prevederilor alin. (1) se va încheia un act adițional. 

Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș să semneze actul adițional 

menționat la art.1 alin.(2) și să exercite în numele Consiliului Județean Mureș competențele 

stipulate la art.6.6. din Convenție, sens în care va putea încheia acte adiționale ori de câte 

ori vor interveni modificări în datele de desfășurare a competițiilor față de calendarul inițial 

aprobat prin art.7.1. din Convenție. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Federației Române de Automobilism Sportiv și 

Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Judeţean Mureş, care 

răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE                                                       Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                          SECRETAR GENERAL                                                                                                      

                                                                        Paul Cosma

   



             

             PREȘEDINTE 
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REFERAT DE APROBARE 

pentru modificarea calendarului competițiilor, stabilit prin convenția 

de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Federația Română de 

Automobilism Sportiv 

 

Transilvania Motor Ring este un obiectiv aflat în domeniul public al Județului Mureș,  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.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș  nr.45/25.03.2021 s-a aprobat cooperarea  

dintre Consiliul Judeţean Mureş și Federația Română de Automobilism Sportiv pentru 

reabilitarea automobilismului de competiție în Județul Mureș. În acest sens s-a încheiat 

Convenția de colaborare nr.5033/30.03.2021, potrivit căreia Consiliul Județean Mureș s-

a obligat să închirieze Federației Române de Automobilism Sportiv complexul 

Transilvania Motor Ring pentru un număr de 10 evenimente sportive, care  urmau să se 

desfășoare potrivit calendarului stabilit în convenție. 

Prin adresa Federației Române de Automobilism Sportiv, înregistrată la Consiliul 

Județean Mureș cu nr. 16515/16.06.2021, a fost solicitată reprogramarea evenimentului 

„Klausenburg Youngtimer Trophy”, respectiv din data de 13 iunie 2021, cum era 

prevăzut inițial, pentru data de 16  octombrie 2021.  

Potrivit prevederilor art. 6.6 din Convenția de colaborare „părţile se vor consulta în 

ceea ce priveşte planificarea/replanificarea desfăşurării evenimentelor în cazul în care 

se vor decala, în funcţie de calendar”. 

Faţă de cele arătate, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 

alăturat. 

 

 

 

PREŞEDINTE  

Péter Ferenc  
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea calendarului competițiilor, 

stabilit prin convenția de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și 

Federația Română de Automobilism Sportiv  

 

Transilvania Motor Ring este un obiectiv aflat în domeniul public al Județului Mureș,  

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.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 45 din 25 martie 2021 s-a aprobat 

cooperarea dintre Consiliul județean Mureș și Federația Română de Automobilism 

Sportiv, pentru reabilitarea automobilismului de competiție în județul Mureș.  

În baza Hotărârii mai sus menționate, s-a încheiat Convenția de colaborare, nr. 

5033/30.03.2021, prin care, în conformitate cu art. 7.1 din Convenție, se închiriază 

Federaţiei Române de Automobilism Sporitv complexul Transilvania Motor Ring cu 

toate dotările aferente, în vederea executării unui număr de zece competiții sportive. 

La data de 16 iunie 2021, Federația Română de Automobilism Sporitv a înaintat o 

solicitare, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr. 16515/16.06.2021, în 

vederea reprogramării  evenimentului „Klausenburg Youngtimer Trophy” din data de 

13 iunie 2021,  pentru data de 16  octombrie 2021.  

Referitor la această situație, art. 6.6 din Convenția de colaborare prevede că „părţile 

se vor consulta în ceea ce priveşte planificarea/replanificarea desfăşurării 

evenimentelor în cazul în care se vor decala, în funcţie de calendar, respectiv de 

contextul epidemiologic existent la nivel local, cu respectarea normelor de prevenire 

a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autorităţile competente, conform 

legislaţiei in vigoare.” 
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Anexat prezentei, se regăsește Convenția de Colaborare dintre Consiliul Județean 

Mureș și Federația Română de Automobilism Sportiv, nr. 16515/16.06.2021 și adresa 

FRAS nr. 16515/16.06.2021 privind reprogramarea evenimentului ”Klausenburg 

Youngtimer Trophy”.   

Din perspectiva celor de mai sus, proiectul de hotărâre pentru modificarea 

calendarului competițiilor, stabilit prin convenția de colaborare dintre Consiliul 

Județean Mureș și Federația Română de Automobilism Sportiv, poate fi supus 

dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Mureș. 

 

 

 

 

                                      DIRECTOR EXECUTIV 

                                     Mărginean Alin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Întocmit: Referent – Moldovan Lucian Ovidiu 
 
Verificat: Șef Serviciu - Moldovan Thomas Răzvan 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea calendarului competițiilor, stabilit 

prin convenția de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Federația 

Română de Automobilism Sportiv  

 

 

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

referatul de aprobare nr. 20401/23.07.2021 şi în considerarea celor reținute în 

raportul de specialitate nr. 20437/23.07.2021 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:  

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

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

cele ale alin.(7) lit. „a”, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș  nr.45/25.03.2021 s-a aprobat cooperarea  

dintre Consiliul Judeţean Mureş și Federația Română de Automobilism Sportiv pentru 

reabilitarea automobilismului de competiție în Județul Mureș. În acest sens s-a 

încheiat Convenția de colaborare nr.5033/30.03.2021, potrivit căreia Consiliul 

Județean Mureș s-a obligat să închirieze Federației Române de Automobilism Sportiv 

complexul Transilvania Motor Ring pentru un număr de 10 evenimente sportive, care  

urmau să se desfășoare potrivit calendarului stabilit în convenție. 

Federația Română de Automobilism Sportiv prin adresa nr.4352/16.06.2021, 

înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.16515/16.05.2021, solicită 

reprogramarea Campionatului Național Klausenburg Youngtimer Trophy din data de 

13 iunie 2021, pentru data de 16 octombrie  2021. 

Potrivit art.6.6 din Convenția de colaborare, părțile se vor consulta în ceea ce 

privește planificarea, respectiv replanificarea desfășurării evenimentelor în cazul în 

care se vor decala, în funcție de calendar, respectiv de contextul epidemiologic 

Nr.20480/23.07.2021 

Dosar. IX/B/1  



    2/2 

 

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

SARS-COV-2 instituite de autoritățile competente, conform legislației în vigoare. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice, 

arătăm că, în considerarea prevederilor art.173 alin.(1) lit. „e” din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean 

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

în care, potrivit alin.(7) lit.„a” al aceluiași text de lege, 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 si completările ulterioare.  

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

modificarea calendarului competițiilor, stabilit prin convenția de colaborare dintre 

Consiliul Judeţean Mureş şi Federația Română de Automobilism Sportiv, poate fi supus 

dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, 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: Szoverfi Gabriella /2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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