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 HOTĂRÂREA NR. 210 
din  23 decembrie 2021 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.194/2021 privind asigurarea 

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

conducătorilor autospecialelor de serviciu din cadrul 

 Inspectoratul General al Poliției Române 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr.35646/22.12.2021 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 Inspectoratului General al Poliției Române, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Mureş sub nr.35530/21.12.2021 și a Corpului Național al Polițiștilor, 

înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.35569/21.12.2021, 

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.I. La Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.194/2021 privind asigurarea cadrului 

necesar în vederea desfășurării exercițiilor de pregătire teoretică și practică a 

conducătorilor autospecialelor de serviciu din cadrul Inspectoratului General al Poliției 

Române, după art. 2 se introduce un nou articol, articolul 2.1, având următorul cuprins: 

“21. În situația în care activitățile prevăzute la art.1 se vor desfășura de către Corpul 

Național al Polițiștilor, prevederile art. 1 și art.2 se aplică în mod corespunzător.” 

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

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, Inspectoratului General al Poliției Române și 

Corpului Național al Polițiștilor, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                             Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR GENERAL 

                           Paul Cosma  



            PREȘEDINTE 

 
 

Nr.35646/22.12.2021 

Dosar IX B/1 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.194/2021 privind asigurarea 

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

conducătorilor autospecialelor de serviciu din cadrul Inspectoratul General al Poliției 

Române 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.194/2021 privind asigurarea cadrului 

necesar în vederea desfășurării exercițiilor de pregătire teoretică și practică a 

conducătorilor autospecialelor de serviciu din cadrul Inspectoratului General al Poliției 

Române s-a aprobat punerea la dispoziția acestei instituţii, cu titlu gratuit, a sălii de 

conferință, a platformei auto și a circuitului din cadrul Complexului Transilvania Motor 

Ring, pentru efectuarea pregătirii teoretice şi a exercițiilor de pregătire practică cu 

autospecialele din dotare.  

Prin adresele înregistrate la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.35530/ 21.12.2021 şi nr. 

35569/21.12.2021, Inspectoratul General al Poliției Române, respectiv Corpul Național 

al Polițiștilor, au solicitat aprobarea organizării activității de pregătire profesională și 

practică a conducătorilor autospecialelor de serviciu prin intermediul Corpului Național 

al Polițiștilor.  

Faţă de cele de mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.194/2021 privind asigurarea 

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

conducătorilor autospecialelor de serviciu din cadrul Inspectoratul General al Poliției 

Române. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 

 



 

Nr. 35693/22.12.2021 

Dosar: 

 

 

RAPORT  DE SPECIALITATE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.194/2021 privind 
asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării exercițiilor de pregătire teoretică 
și practică a conducătorilor autospecialelor de serviciu din cadrul Inspectoratul 
General al Poliției Române 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.194/2021 privind asigurarea cadrului 
necesar în vederea desfășurării exercițiilor de pregătire teoretică și practică a 
conducătorilor autospecialelor de serviciu din cadrul Inspectoratului General al 
Poliției Române s-a aprobat punerea la dispoziția acestei instituţii, cu titlu gratuit, a 
sălii de conferință, a platformei auto și a circuitului din cadrul Complexului 
Transilvania Motor Ring, pentru efectuarea pregătirii teoretice şi a exercițiilor de 
pregătire practică cu autospecialele din dotare.  

Prin adresele înregistrate la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.35530/ 21.12.2021 şi nr. 
35569/21.12.2021, Inspectoratul General al Poliției Române, respectiv Corpul 
Național al Polițiștilor, au solicitat aprobarea organizării activității de pregătire 
profesională și practică a conducătorilor autospecialelor de serviciu prin intermediul 
Corpului Național al Polițiștilor.  

Corpul Naţional al Poliţiştilor este organizat şi funcţionează în cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, potrivit Legii nr.218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române şi a Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, 
precum şi a celorlalte prevederi legale care reglementează activitatea structurilor 
din care provin membrii săi. 

Potrivit prevederilor art. 8 lit. „c” din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1305/2002, Corpul Naţional al Poliţiştilor  
participă, împreună cu structurile specializate, la iniţierea unor acţiuni menite să 
sporească eficienţa activităţii poliţieneşti. 

Faţă de cele de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre pentru completarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.194/2021 privind asigurarea cadrului necesar 
în vederea desfășurării exercițiilor de pregătire teoretică și practică a conducătorilor 
autospecialelor de serviciu din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române, poate 
fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Județean Mureș.   
         

DIRECTOR EXECUTIV 

Mărginean Alin 

 

 

 

Întocmit: Moldovan Ovidiu Lucian, Referent  
Verificat : Thomas Moldovan, șef serviciu 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 

194/2021 privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării exercițiilor de 

pregătire teoretică și practică a conducătorilor autospecialelor de serviciu din cadrul 

Inspectoratul General al Poliției Române 

 

 

 

 

 

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

Referatul de aprobare nr.35646/22.12.2021 şi în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate nr.       /22.12.2021 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 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, cu modificările și completările ulterioare.  

Prin HCJM nr.194/2021 privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării 

exercițiilor de pregătire teoretică și practică a conducătorilor autospecialelor de 

serviciu din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române s-a aprobat punerea la 

dispoziția acestei instituţii, cu titlu gratuit, a sălii de conferință, a platformei auto și a 

circuitului din cadrul Complexului Transilvania Motor Ring, pentru efectuarea pregătirii 

teoretice şi a exercițiilor de pregătire practică cu autospecialele din dotare.  

Prin adresele înregistrate la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.35530/ 21.12.2021 şi nr. 

35569/21.12.2021, Inspectoratul General al Poliției Române, respectiv Corpul Național 

al Polițiștilor, au solicitat aprobarea organizării activității de pregătire profesională și 

Nr.35695/22.12.2021 

Dosar. IX/B/1 
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practică a conducătorilor autospecialelor de serviciu prin intermediul Corpului Național 

al Polițiștilor.  

Corpul Naţional al Poliţiştilor este organizat şi funcţionează în cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, potrivit Legii nr.218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române şi a Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, ambele 

cu modificările și completările ulterioare, precum şi a celorlalte prevederi legale care 

reglementează activitatea structurilor din care provin membrii săi. 

Potrivit prevederilor art.8 lit.„c” din Regulamentul de organizare şi funcţionare 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1305/2002, Corpul Naţional al Poliţiştilor  

participă, împreună cu structurile specializate, la iniţierea unor acţiuni menite să 

sporească eficienţa activităţii poliţieneşti. 

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 la elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere prevederile 

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 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 194/2021 privind asigurarea 

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

conducătorilor autospecialelor de serviciu din cadrul Inspectoratul General al Poliției 

Române, 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: Lokodi Emőke /2 ex. 
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