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HOTĂRÂREA NR. 136 
                     din 26 august 2021 

privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării exercițiilor de pregătire 

teoretică și practică a conducătorilor autospecialelor de serviciu din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr.22945/20.08.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei economice – Serviciul administrativ întreținere 

din cadrul Complexului Transilvania Motor Ring, raportul Serviciului juridic, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

Ținând cont de solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, Unitatea Militară 0700 

formulată cu adresa nr.1849831/04.08.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub 

nr.22005/10.08.2021,  

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „c”, alin. (5) litera „g” și litera „h” 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 utilizarea de către Ministerul Afacerilor Interne, Unitatea Militară 

0700, a unor spații din imobilul „Complex Auto pentru Sporturi cu Motor – Transilvania 

Motor Ring”, situat în localitatea Cerghid, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, pentru desfășurarea exercițiilor de pregătire teoretică și practică a 

conducătorilor autospecialelor de serviciu din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.  

(2) Pentru desfășurarea activităților prevăzute la alin.(1), Ministerul Afacerilor Interne, 

Unitatea Militară 0700, nu datorează tariful de utilizare aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.86/2018 privind aprobarea Regulamentului de utilizare și a 

tarifelor de închiriere a Complexului Transilvania Motor Ring. 

(3) În cazul în care vor exista solicitări de închiriere formulate conform regulamentului 

menționat la alin.(2), pentru perioada prevăzută în anexă, desfășurarea activităților 

Ministerului Afacerilor Interne, Unitatea Militară 0700, va fi reprogramată.   

Art.2. Ministerul Afacerilor Interne, Unitatea Militară 0700, răspunde de utilizarea 

spațiilor prevăzute la alin.(1), iar în caz de deteriorare a acestora le va readuce la forma 

inițială în termen de 5 zile lucrătoare.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş și Ministerului Afacerilor Interne, Unitatea 

Militară 0700, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

PREŞEDINTE                   Contrasemnează  

Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR GENERAL 

                           Paul Cosma  
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Nr. 22945/20.08.2021 

Dosar :IX B/1 

REFERAT DE APROBARE 

privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării exercițiilor de 

pregătire teoretică și practică a conducătorilor autospecialelor de serviciu din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

 

Imobilul „Complex Transilvania Motor Ring” situat în localitatea Cerghid, înscris în 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 Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.86/2018 au fost aprobate Regulamentul de 

utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring și tarifele de închiriere a Complexului. 

Ministerul Afacerilor Interne, Unitatea Militară 0700 prin adresa nr.1849831/04.08.2021, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.22005/10.08.2021, ne solicită punerea la 

dispoziție cu titlu gratuit a sălii de conferință pentru efectuarea pregătirii teoretice și 

platforma auto și circuitul pentru efectuarea exercițiilor de pregătire practică cu 

autospecialele din dotare.  

Însușirea abilităților pentru conducere ofensivă, prin deplasarea în regim prioritar la 

intervenții de urgență și conducerea defensivă, prin pilotarea autospecialelor în condiții 

dificile de drum, în condiții de siguranță, însușirea dinamicii greutăților în viraje se pot 

realiza doar în spații special amenajate care să confere siguranța atât cursanților cat și 

instructorilor.   

De asemenea, acest tip de activități trebuie desfășurate in locuri care să nu afecteze 

sau să pună în pericol siguranța cetățenilor participanți la trafic.  

Necesitatea derulării acestui program de instruire, derivă din nevoia gestionării 

intervențiilor în situaţii de urgenţă în condiții dificile de drum și condiții meteo 

nefavorabile cât și cele preventive în vederea gestionării judicioase a riscurilor 

existente la nivelul țării.   

Având în vedere cele de mai sus, propunem ca pentru activitățile ce urmează a fi 

desfășurate să nu se perceapă tarifele de utilizare stabilite prin Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.86/2018. 

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

asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării exercițiilor de pregătire teoretică și 

practică a conducătorilor autospecialelor de serviciu din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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RAPORT  DE SPECIALITATE 

privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării exercițiilor de 
pregătire teoretică și practică a conducătorilor autospecialelor de serviciu din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

 

 

Imobilul „Complex Transilvania Motor Ring” situat în localitatea Cerghid, înscris în 
C.F 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.  

Ministerul Afacerilor Interne, Unitatea Militară 0700 prin adresa nr. 
1849831/04.08.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub 
nr.22005/10.08.2021, ne solicită punerea la dispoziție cu titlu gratuit a sălii de 
conferință pentru efectuarea pregătirii teoretice, platforma auto și circuitul pentru 
efectuarea exercițiilor de pregătire practică cu autospecialele din dotare.  

Însușirea abilităților pentru conducere ofensivă, prin deplasarea în regim prioritar la 
intervenții de urgență și conducerea defensivă, prin pilotarea autospecialelor în 
condiții dificile de drum, în condiții de siguranță, însușirea dinamicii greutăților în 
viraje se pot realiza doar în spații special amenajate care să confere siguranța atât 
cursanților cat și instructorilor.   

Obiectivele specifice ale cursului sunt:  

- Instruirea pentru conducerea ofensivă și defensivă în condiții dificile de drum, 
respectiv condiții meteo nefavorabile; 
- Însușirea abilităților de conducere stradală în condiții de siguranță; 
- Însușirea abilităților de frânare în condiții de siguranță; 
- Dinamica greutăților în viraje; 
- Executarea de manevre de redresare a autospecialelor. 

 Cursul urmează să se desfășoare după cum urmează:  

- 12 – 13 septembrie 2021,între orele 08:00 – 16:00; 
- 21-22 septembrie 2021, între orele 08:00 – 16:00;  
- 05-06 octombrie, între orele 08:00 – 16:00. 

Cursurile vor ocupa sala de conferințe, pista circuitului respectiv platforma auto din 
spatele boxelor. 

Necesitatea derulării acestui program de instruire, derivă din nevoia gestionării 
intervențiilor în situaţii de urgenţă în condiții dificile de drum și condiții meteo 
nefavorabile cât și cele preventive în vederea gestionării judicioase a riscurilor 
existente la nivelul țării.  

 

 

 

 



 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.86/2018 au fost aprobate Regulamentul 
de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring și tarifele de închiriere a 
Complexului, însă prin actul administrativ supus aprobării se propune ca pentru 
activitățile ce urmează a fi desfășurate să nu se perceapă tarifele de închiriere a 
circuitului. 

Ministerul Afacerilor Interne răspunde de utilizarea spațiilor utilizate, iar în caz de 
deteriorare a acestora le va readuce la forma inițială în termen de 5 zile.  

Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că 
proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Județean 
Mureș.          
  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Mărginean Alin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lukacs Annamaria, Referent  
Verificat : Thomas Moldovan, șef serviciu 
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             Văzut: 

Director executiv 

Genica Nemeș 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind asigurarea cadrului necesar în vederea 

desfășurării exercițiilor de pregătire teoretică și practică a conducătorilor 

autospecialelor de serviciu din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

 

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

Referatul de aprobare nr.22945/20.08.2021 şi în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate nr.23001/20.08.2021 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. 115/2019, 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 înscrisurile care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că în adoptarea actului 

administrativ analizat sunt incidente dispoziţiile Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.86/2018 privind aprobarea Regulamentului de utilizare și a tarifelor de închiriere a 

Complexului Transilvania Motor Ring, precum și cele ale art.173 alin.(1) lit.„c” 

coroborate cu cele ale alin.(5) lit.„g” și „h” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Ministerul Afacerilor Interne, Unitatea Militară 0700, a solicitat prin adresa nr. 

1849831/04.08.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.22005/ 

10.08.2021, sprijinul autorității publice județene pentru realizarea unui program de 

instruire a conducătorilor autospecialelor de serviciu pentru conducerea ofensivă, prin 

deplasarea în regim prioritar la intervenții de urgență și conducerea defensivă, prin 

pilotarea autospecialelor în condiții dificile de drum, respectiv condiții meteo 

nefavorabile sau executarea de manevre de redresare a autospecialelor, al cărui 

obiectiv principal este asigurarea unui climat de siguranță pentru toți participanții la 

traficul rutier.  

În concret, Unitatea Militară 0700 solicită aprobarea utilizării unor spații din 

Complexul Transilvania Motor Ring, respectiv utilizarea sălii de conferință pentru 

efectuarea pregătirii teoretice, platforma auto și circuitul pentru efectuarea 

exercițiilor de pregătire practică cu autospecialele din dotare. 

Potrivit art. 1 din OUG nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Afacerilor 

Interne este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate 

juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti. 

                Nr. 23030/20.08.2021 

                Dosar. IX/B/1  
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În conformitate cu dispozițiile art. 12 din OUG nr. 30/2007, Ministerul Afacerilor 

Interne are în structură, în subordine sau, după caz, în coordonare aparatul central, 

unităţile subordonate acestuia, organe şi unităţi centrale de specialitate, unităţi 

teritoriale, servicii publice deconcentrate, precum şi alte componente constituite în 

condiţiile legii ca instituţii civile sau militare. 

Printre atribuțiile Ministerului Afacerilor Interne, se regăsesc atribuții privind protecţia 

civilă şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum și asigurarea ordinii publice. 

Complexul „Transilvania Motor Ring” este un obiectiv aflat în domeniul public al 

județului și în administrarea Consiliului Județean Mureș, realizat în cadrul Proiectului 

„Parc auto pentru sporturi cu motor”, finanțat prin Programul Operaţional Regional 

2007-2013, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 86/2018 au fost aprobate 

Regulamentul de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring și tarifele de 

închiriere. 

Având în vedere importanța și necesitatea desfășurării activităților specifice de către 

Unitatea Militară 0700, prin actul administrativ se propune ca pentru activitățile ce 

urmează a fi desfășurate să nu se perceapă tarifele de închiriere aprobate prin  

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 86/2018. 

Însă, în cazul în care vor exista solicitări de închiriere, formulate conform 

Regulamentului de utilizare și a tarifelor de închiriere a Complexului Transilvania 

Motor Ring, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.86/2018, 

desfășurarea activităților Ministerului Afacerilor Interne urmează să se reprogrameze. 

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

că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit. „c” din OUG nr.57/2019, Consiliul Judeţean 

Mureș exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al județului, 

iar potrivit prevederilor alin.(5) lit.„g” și „h”, asigură cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes judeţean privind ordinea publică și situațiile de urgență. 

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 de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre pentru asigurarea 

cadrului necesar în vederea desfășurării exercițiilor de pregătire teoretică și practică a 

conducătorilor autospecialelor de serviciu din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 

îndeplinește condițiile legale pentru a 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. 

 

Șef Serviciu 

Adriana Farkas 

 

 
 

 

Întocmit: Catrinoi Ionuț / 2 ex. 
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