Date de identificare a imobilului „Parcul auto pentru sporturi cu motor” aflat în domeniul public al Județului Mureș
Anexa nr.2
la H.C.J. Mureş nr.49/14.04.2022
Nr.
crt.

Cod de
clasificare

Denumirea
bunului

271.

1.6.2

„Parcul auto
pentru sporturi
cu motor”

Elemente de identificare

Anul
dobândirii
sau dării
în
folosinţă
2006,
Imobil „Parcul auto pentru sporturi cu motor” situat în orașul Ungheni
2018
loc Cerghid nr.1G, imobil compus din:

Valoare de
inventar
(lei)

Situaţia
juridică
actuală

Imobile evidențiate C.F.nr.50084/Ungheni, teren în suprafață de
310.940 mp.

1.424.930,85

Proprietar
Judeţul
Mureş,
Administrator Consiliul
Judeţean
Mureş

C1 – Clădire administrativa în regim de înălțime P,Sc=238mp,fundație
din beton, pereți zidărie din cărămida, acoperiș
de tip terasa
necirculabila cu placa de beton compusa din: la parter: 1sala de
consiliu, 3 birouri, 1 info, 1 bucatarie, 1 hol, 1 coridor,1 windfang, 1
depozit, 1 WC F si 1WC B.

553.130,68

C2 – Cabina portar in regim de înălțime D+P,Sc=48mp,Sd=96mp, fundație
din beton, pereți din beton armat termoizolat la demisol si din zidărie
de cărămida la parter, acoperiș de tip terasa necirculabila cu placa de
beton, compusa din: la demisol:1 curte acces la demisol, 1 arhiva; la
parter: 1 serviciul de paza, 1 camera de odihna, 1 grup sanitar, 1
antreu.

324.727,88

C3 – Grup sanitar si întreținere în regim de înălțime D+P,
Sc=200mp,Sd=406mp,fundație din beton,pereți din zidărie de cărămida,
acoperiș de tip terasa necirculabila cu placa de beton, compusa din: la
demisol: 1 garaj pentru utilaje, 1 atelier, 1 depozit; la parter : 1 sala
de mese, 1 grup sanitar Femei,1grup sanitar bărbați, 1 WC persoane

803.787,58
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dizabilitati,1 Centrala Termica, 1 vestiar+WC,1SAS
C4 – Clădire centrala, boxe si restaurant, in regim de înălțime
P+2,Sc=1130mp, Sd=2438mp fundație din beton, pereți zidărie din
cărămida, acoperiș de tip terasa necirculabila parțiala cu placa de beton
compusa din: la parter:1 casa scării,1 depozit, 1 Centrala Termica, 3
boxe pentru serviciul tehnic de control, 1 spațiu pentru tablou electric
general, 1 coridor, 1 grup sanitar, 2 WC femei,2WC bărbați, 1 WC
persoane cu dezabilitati, 1 depozit, 2lifturi în perspectiva, 1 antreu, 1
lift marfa, 11 boxe pentru concurenți; la etaj 1:1 post de cronometraj,
1 camera pentru controlori cursa, 1 camera supraveghere cursa, 1
camera director cursa, 1 încăpere studio TV-1 încăpere radio, 1
bucătărie, 1 hol,1WC bărbați,1WC femei,1 coridor,1 camera pentru
pregătire premierei, 1 platforma pentru premiere, 1 depozit pt.
materiale curățenie, 1 coridor deschis-logie,3 casa scării cu lift in
perspectiva,1scara exterioara, 6 birouri, 6 garderobe, 6 camere de
lucru, 6WC, 1 restaurant cu
bar, 1 spălătorie vase,1
bucătărie,1depozit,1birou, 1 vestiar si dus,2 camera de lucru, 1
coridor,1 grup sanitar Fete,1grup sanitar Băieți,1 hol acces,1hol cu lift
in perspectiva,1balcon la etaj 2: 1 sala de conferința, 1 sala mica, 1
casa scării cu lift in perspectiva cu acces la terasa circulabila parțiala, 1
WC. Femei ,1WC Bărbați
C5 – Centru medical in regim de înălțime P,Sc=263mp, fundație din
beton, pereți din zidărie de cărămida , acoperiș de tip terasa
necirculabila cu placa de beton, compusa din:

4.762.947,93

467.165,32

la pater: 1 camera defibrilare, 1 camera medic, 1 prim ajutor, 1
laborator anti- dopping, 1 recepție-sala de așteptare, 3 WC, 1WC
persoane cu dezabilitati,1coridor, 1 depozit, 1 terasa acoperita.
C6 – Tribuna, in regim de înălțime P,Sc=817mp, fundație din beton si
schelet ferme metalice zincate.
C7 – Grup sanitar, in regim de înălțime P,Sc=72mp, fundație din
beton,pereți din zidărie de cărămidă, acoperiș de tip șarpantă din lemn
si învelitoare din tabla, compus din: la parter:1 grup sanitar
femei.1grup sanitar bărbați, 1 WC persoane cu dizabilitati.
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304.805,99
218.279,06

C8 – Bufet, in regim de înălțime P, Sc=72mp, fundație din beton, pereți
din zidărie de cărămidă, acoperiș de tip șarpantă din lemn si învelitoare
din tabla, compus din: la parter: 1 sala bufet, 1 grup sanitar, 1 hol.
C9 – Drum acces Transilvania Motor Ring dotat cu spatii de parcare, in
regim de inaltime P, Sc=1514mp,din beton asflatic.

200.008,44
1.894.354,41

C10 – Trotuar acces Transilvania Motor Ring si clădire administrativa, in
regim de înălțime P, Sc=273mp,din pavaj ornamental.

22.812,12

C11 – Porțiune din drumul de legătura A,cu pasaj superior de 33m de
trecere peste Circuitul de viteza, dotat cu spatii de parcare si acces la
platforma Paddock, drumul de legatura B si C, si circuitul de viteza, in
regim de înălțime P,Sc=1273mp, din beton asfaltic.

117.786,62

C12 – Drum legatura B dotat cu spatii de parcare, o platforma betonata
aferenta tribunei si un cul-de-sac, in regim de inaltime P,
Sc=9246mp,din beton asfaltic.

370.213,76

C13 – Drum si platforma pentru TV, in regim de inaltime P,Sc=519mp,
din beton asfaltic.

47.235,18

C14 – Portiune din drumul de legatura A dotat cu spatii de parcare, si
acces la platforma Paddock, drumul de legatura B si C, si circuitul de
viteza, in regim de inaltime P,Sc=1776mp, din beton asfaltic.

164.327,60

C15 – Platforma pentru motociclete avariate, in regim de inaltime
P,Sc=190mp,din beton asfaltic.

59.713,67

C16 - Platforma pentru motociclete avariate, in regim de inaltime
P,Sc=173mp, din beton asfaltic.

54.370,86

C17 – Platforma Paddock dotata cu trotuare, in regim de inaltime
P,Sc=23115mp, din beton asfaltic.

3.316.045,29

C18 – Drum si platforma pentru helicopter, in regim de inaltime
P,Sc=619mp, din beotn asfaltic.

74.634,70

C19 – Cale Pitbox dotat cu trotuar si o platforma betonata aferenta
boxelor, cu intrare si iesire catre circuitul de viteza in regim de inaltime
P,Sc=8030mp, din beton asfaltic.

273.997,50

C20 - Portiune din drumul de legatura A dotat cu spatii de parcare, si

37.750,93
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acces la platforma Paddock, drumul de legatura B si C, si circuitul de
viteza, in regim de inaltime P, Sc=408mp,din beton asfaltic.
C21 - Portiune din parcarea aferenta grupului sanitar si mentenanta, in
regim de inaltime P,Sc=743mp,din beton asfaltic

58.286,96

C22 - Portiune din drumul de legatura C de acces catre circuitul de
viteza- parcarea aferenta grupului sanitar si intretinere - platforma
Paddock, in regim de inaltime P,Sc=427mp, din beton asfaltic

35.680,50

C23 - Portiune din circuitul de viteza, in regim de inaltime P,
Sc=818mp,din beton asfaltic

204.360,40

C24 - Portiune din circuitul de viteza, in regim de inaltime
P,Sc=38825mp, din beton asfaltic

9.699.624,21

C25 –Statie de pompare, in regim de inaltime P, Sc=6mp,din panouri
sandwich.

154.332,29

C26-Gospodarie de apa.Rezervor suprateran circular cu capacitatea de
57m3, in regim de inaltime P, Sc=87mp din tabla.

15.171,18

Amenajare exterioara – sistematizare pe verticala (viroaga)
Terasament (amenajare teren)
Imobile evidențiate în C.F.nr.50025/Sânpaul, teren în suprafață de
41.814mp.
C1-Porțiune din circuitul de viteza, in
Sc=7399mp,din beton asfaltic;

regim de inaltime P,

C2 –Porțiune din circuitul de viteza , in regim de inaltime P,Sc=316mp,
din beton asfaltic;
C3 – Porțiune din drumul de legătura A cu spatii de parcare, si acces la
platforma Paddock, drumul de legătura B si C, si circuitul de viteza, in
regim de înălțime P, Sc=1109mp,din beton asfaltic;
C4 – Porțiune din drumul de legătura C de acces către circuitul de viteză
- parcarea aferenta grupului sanitar si întreținere - platforma Paddock,
în regim de înălțime P, Sc=768mp,din beton asfaltic;
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10.159.311,91
550.687,58
191.619,15
1.848.487,31
78.946,07
102.612,22

64.174,77

C5 – Porțiune din drumul de legătura C de acces către circuitul de viteză
- parcarea aferenta grupului sanitar și întreținere - platforma Paddock,
în regim de înălțime P,Sc=73mp,din beton asfaltic;
C6 – Porțiune din parcarea aferenta grupului sanitar și mentenanță, în
regim de înălțime P, Sc=358mp,din beton asfaltic

6.099,95
28.084,43

Date de identificare ale bunurilor mobile aferente „Parcului auto pentru sporturi cu motor” aflate în domeniul public al Județului Mureș
Nr.
crt.

Cod de
clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

24.

Autospeciala de interventie – Autospeciala de interventie – ambulanta
ambulanta

25.

Autospeciala
ridicare
si Autospeciala
transport autoturisme avariate
avariate

26.

Autospeciala curatare pista

ridicare

si

Autospeciala curatare pista

5

transport

autoturisme

Anul
dobândirii
sau dării în
folosinţă
2006, 2018

Valoare de
inventar
(lei)

Situaţia
juridică
actuală

297.500,00

2006, 2018

380.800,00

2006, 2018

511.700,00

Proprietar
Judeţul Mureş,
Administra-tor
Consiliul
Judeţean
Mureş
Proprietar
Judeţul Mureş,
Administra-tor
Consiliul
Judeţean
Mureş
Proprietar
Judeţul Mureş,
Administra-tor
Consiliul
Judeţean
Mureş

