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PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. 
din 31 ianuarie 2019 

privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării unui exercițiu de 
pregătire în domeniul situațiilor de urgență 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  
Văzând Expunerea de motive nr.1876/25.01.2019 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei Economice - Compartiment 
Patrimoniu, Servicii Publice şi Guvernanţă Corporativă, raportul Serviciului Juridic 
precum şi avizul Comisiilor de specialitate,  
Având în vedere solicitarea din adresa nr.4119019/2019 a Inspectoratului Pentru 
Situații de Urgență “Horea” al Județului Mureș, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Mureş sub nr.1224/2019 precum și a Hotărârii Consiliului Județean Mureș 
nr.86/2018 privind aprobarea Regulamentului de utilizare și a tarifelor de 
închiriere a Complexului Transilvania Motor Ring, 
În temeiul prevederilor art.91 alin. (1) Iit. „c” alin. (5) lit. „a” pct.8, şi ale art.97 
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,  

hotărăşte: 
 

Art.1. (1). Se aprobă utilizarea de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență  
“Horea” al Județului Mureș 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. 
(2). Pentru desfășurarea activităților prevăzute la alin.(1), Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență  “Horea” al Județului Mureș, 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 Inspectoratului pentru Situații de Urgență  “Horea” al 
Județului Mureș va fi reprogramată.  
Art.2. Inspectoratul pentru Situații de Urgență  “Horea” al Județului Mureș, 
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. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice din cadrul Consiliului 
Judeţean Mureş și Inspectoratului Pentru Situații de Urgență “Horea” al Județului 
Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 
 

PREŞEDINTE               Avizat pentru legalitate 
Péter Ferenc                  SECRETAR 
                          Paul Cosma  
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Nr.1876/25 .01.2019 

Dosar  VI/D/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării unui exercițiu de 
pregătire în domeniul situațiilor de urgență 

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 privind aprobarea Regulamentului de 
utilizare și a tarifelor de închiriere a Complexului Transilvania Motor Ring, au fost aprobate 
Regulamentul de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring și tarifele de închiriere a 
Complexului. 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Horea” al Județului Mureș prin adresa nr. 
4119019/2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.1224/2019, ne solicită punerea 
la dispoziție cu titlu gratuit a sălii de conferință pentru efectuarea pregătirii teoretice și 
platforma din spatele boxelor pentru efectuarea antrenamentului practic cu autospecialele 
din dotare. 

Însușirea abilităților de conducere stradală, în condiții de siguranță, însușirea abilităților de 
frânare în condiții de siguranță precum și vizualizarea comportamentului autospecialelor de 
stins incendii și a 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 cursuri trebuie desfășurate in locuri care să nu deranjeze sau să 
pună în pericol siguranța cetățenilor participanți la trafic. 

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență ”Horea”, dorește să își desfășoare cursuri de instruire 
a conducătorilor auto din cadrul ISU Mureș în complexul pentru sporturi cu motor 
”Transilvania Motor Ring”, datorită lipsei unui alt complex care să le poată pune la dispoziție, 
în siguranță, atât a unei săli de curs adecvată cat și a unui spațiu stradal adecvat.  

Necesitatea derulării acestui program de instruire, derivă din nevoia gestionării intervențiilor 
în situaţii de urgenţă cât si cele preventive în vederea gestionării judicioase a riscurilor 
existente la nivelul judeţului Mureş. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem ca pentru activitățile ce urmează a fi desfășurate 
să nu se perceapă de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Horea” al Județului Mureș, 
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 unui exercițiu de pregătire în domeniul 
situațiilor de urgență. 

 

PREŞEDINTE                                                                      

Péter Ferenc 

  



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/1 
 

 
 
Nr.1870 /25.01.2019 
Dosar  VII/D/1 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării unui exercițiu de 
pregătire în domeniul situațiilor de urgență 

 
 
 

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. 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Horea” al Județului Mureș prin adresa nr. 
4119019/2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.1224/2019, ne solicită 
punerea la dispoziție cu titlu gratuit a sălii de conferință pentru efectuarea pregătirii 
teoretice și platforma din spatele boxelor pentru efectuarea antrenamentului practic cu 
autospecialele din dotare. 

Însușirea abilităților de conducere stradală, în condiții de siguranță, însușirea abilităților 
de frânare în condiții de siguranță precum și vizualizarea comportamentului 
autospecialelor de stins incendii și a 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 cursuri trebuie desfășurate in locuri care să nu deranjeze sau 
să pună în pericol siguranța cetățenilor participanți la trafic. 

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență ”Horea”, dorește să își desfășoare cursuri de 
instruire a conducătorilor auto din cadrul ISU Mureș în complexul pentru sporturi cu 
motor ”Transilvania Motor Ring”, datorită lipsei unui alt complex care să le poată pune 
la dispoziție, în siguranță, atât a unei săli de curs adecvată cat și a unui spațiu stradal 
adecvat.  

Obiectivele specifice ale cursului sunt: 

- Însușirea abilităților de conducere stradală în condiții de siguranță 
- Însușirea abilităților de frânare în condiții de siguranță 
- Dinamica greutăților în viraje 
- Orientarea în teren pe baza folosirii GPS și a telefonului 

 
                   Cursul urmează să se desfășoare în patru etape după cum urmează: 

- prima etapă se va desfașura in ziua de 13 februarie, 2019, în sala de conferințe  
- a doua etapă se va desfășura in ziua de 14 februarie, 2019, pe platforma auto din  
spatele boxelor 
- a treia etapă  se va desfașura in ziua de 18 februarie, 2019, în sala de conferințe  
- a patra etapa se va desfășura in ziua de 19 februarie, 2019, pe platforma auto  
din spatele boxelor 
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Necesitatea derulării acestui program de instruire, derivă din nevoia gestionării 
intervențiilor în situaţii de urgenţă cât si cele preventive în vederea gestionării 
judicioase a riscurilor existente la nivelul judeţului Mureş. 
 
Totodată, menționăm că, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.86/2018 privind 
aprobarea Regulamentului de utilizare și a tarifelor de închiriere a Complexului 
Transilvania Motor Ring, au fost aprobate Regulamentul de utilizare a Complexului 
Transilvania Motor Ring și tarifele de închiriere a Complexului. 
 
Având în vedere cele de mai sus, propunem ca pentru activitățile ce urmează a fi 
desfășurate să nu se perceapă de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Horea” al 
Județului Mureș, tarifele de utilizare stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 
nr.86/2018. 
 
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului. 
 
Faţă de cele prezentate, proiectul de hotărâre analizat poate fi supus dezbaterii şi 
aprobării.   

            
 
 
                                                                      DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                   Alin Mărginean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 



                                                                                                                                                                                                          

 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării 
unui exercițiu de pregătire în domeniul situațiilor de urgență 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 
expunerea de motive nr.1876/25.01.2019 și raportul de specialitate al Direcției 
Economice și al Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte, 

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 
23.11.2017, 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, la adoptarea 
actului administrativ sunt incidente prevederile art.91 alin.(1), lit.„c” și ale alin.(5), 
lit.„a”, pct.8 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art.1 alin.(1) din O.G. nr.88/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de 
urgenţă, cu modificările și completările ulterioare și ale art.11 lit.„n” din H.G. 
nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de 
urgenţă profesioniste, cu modificările și completările ulterioare. 

În concret, Inspectoratul Pentru Situații de Urgență „Horea” a solicitat sprijinul 
autorității publice județene pentru realizarea unui exercițiu de pregătire teoretică și 
practică în domeniul său de activitate, respectiv utilizarea unor spații din Complexul 
„Transilvania Motor Ring”. 

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență „Horea” al Judeţului Mureş este - potrivit 
prevederilor art.1 alin.(1) din O.G. nr.88/2001, un serviciu public comunitar pentru 
situaţii de urgenţă, constituit ca structură specializată în domeniul apărării împotriva 
incendiilor şi al protecţiei civile. 

De asemenea, una dintre atribuțiile acestui serviciu de urgență profesionist - 
reglementată la art.11 lit.„n” din H.G. nr.1492/2004, este aceea de planificare şi 
desfăşurare de exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea 
viabilităţii documentelor operative. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 
potrivit prevederilor art.91 alin. (1) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean 
Mureș exercită atribuții specifice privind gestionarea patrimoniului județului, iar 

   Nr. 1894/25.01.2019 

   Dosar nr. VI/A/__ 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

potrivit prevederilor alin.(5), lit.„a”, pct.8, asigură cadrul necesar  pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes județean privind situațiile de urgență. 

În ceea ce privește Complexul „Transilvania Motor Ring”,  aceasta este un obiectiv aflat 
în domeniul public al județului și în administrarea Consiliului Județean Mureș, realizat 
în cadrul POR 2007-2013. 

În conformitate cu prevederile art.7 din contractul de finanțare ”beneficiarul este 
obligat ca, cel mai târziu la sfârșitul implementării Proiectului, să includă total sau 
parțial, obiectivul de infrastructură turistic creat, reabilitat/modernizat/amenajat în 
circuitul public și să-l mențină în circuitul public pe întreaga perioada de valabilitate a 
prezentului Contract, astfel cum aceasta este identificată la art.2 alin.(2) de mai sus”. 

În deplin acord cu precizările din Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare 
Regională și Implementare Proiecte, pentru respectarea prevederilor contractuale mai 
sus arătate, considerăm că se impune ca, 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 Inspectoratul Pentru Situații de Urgență 
„Horea” să fie reprogramată. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 
art.81-82, coroborat cu art.30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările 
ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind 
asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării unui exercițiu de pregătire în 
domeniul situațiilor de urgență, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus 
dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lefter Erika  
Verificat: Adriana Farkas – Șef Serviciu 
 

 


