
 

 

 

PROIECT 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din ___________ 2019 

privind prorogarea unui termen 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.4265/20.02.2019, a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane nr.4266/20.02.2019, 

raportul Serviciului Juridic nr.4285/21.02.2019, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate, 

Luând în considerare solicitarea Serviciului Administrativ Întreținere „Complex 

Transilvania Motor Ring” nr.347/2019, 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.79/25.07.2018 pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28.05.2015 privind stabilirea 

unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu 

modificările ulterioare,  

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1) lit.„a” coroborate cu cele ale alin.(2) lit.„c”, 

precum și cele ale art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Termenul prevăzut la art.III al Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.79/25.07.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.62/28.05.2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare, se prorogă până la 

data de 1 noiembrie 2019. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare 

Proiecte, Direcției Economice și Serviciului Resurse Umane din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                Avizat pentru legalitate 

Péter Ferenc                                                                         SECRETAR 

               Paul Cosma  
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   Nr. 4265/20.02.2019 

   Dosar II.22 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind prorogarea unui termen 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.79/25.07.2018, în cadrul Direcției 

Economice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, a fost configurat 

Serviciul Administrativ - Întreținere Complexul „Transilvania Motor Ring”. 

Prin dispozițiile art.III. din Hotărârea mai sus menționată, în sarcina compartimentelor 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș menţionate la art. IV din 

hotărâre, s-a stabilit obligația de a elabora, în termen de 6 luni, un raport prin care să 

se stabilească/revizuiască modalitățile și condițiile de organizare/funcționare/finanțare 

a activității Complexului „Transilvania Motor Ring”, în condițiile legii. 

Exploatarea Complexului „Transilvania Motor Ring a demarat efectiv la sfârșitul anului 

2018, în urma ocupării unui număr de 5 posturi din totalul de 16 posturi aprobate în 

această structură. 

Luând în considerare faptul că, este o activitate cu pronunțat caracter de noutate (la 

nivel național există, la acest moment, doar un singur circuit de acest fel, organizat în 

sistem privat) pentru care, este foarte greu de estimat volumul cheltuielilor și 

veniturilor ce vor fi generate de funcționarea complexului, precum și caracterul sezonier 

al activităților specifice complexului, 

Considerăm că, această analiză nu ar fi reprezentativă întrucât, pe perioada de iarnă, 

numărul evenimentelor organizate este limitat de condițiile meteorologice. 

În acest sens, este și solicitarea Serviciului Administrativ Întreținere „Complex 

Transilvania Motor Ring” nr.347/2019. 

Astfel, pentru a putea elabora un raport, care să reflecte în mod real cheltuielile și 

veniturile generate, precum și propuneri de îmbunătățire a modului de 

organizare/funcționare/finanțare a activității Complexului „Transilvania Motor Ring, în 

condițiile legii, considerăm oportună prorogarea termenului prevăzut la art.III din 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.79/25.07.2018, până la data de 01.11.2019. 

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.„a” precum și 

cele ale alin.(2) lit.„c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre 

pentru prorogarea unui termen. 

  

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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           Nr. 4266 din 20.02.2019 

           Dosar: II.22 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind prorogarea unui termen 
 

În cursul anul 2018 s-au finalizat lucrările ce fac obiectul proiectului „PARC AUTO PENTRU 

SPORTURI CU MOTOR”, finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 5 - 

Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, motiv pentru care, ținând cont de 

obligația asumată de beneficiarul proiectului – Judeţul Mureş, de demarare a activității în 

cadrul complexului până la data de 31.12.2018, pentru administrarea infrastructurii nou 

create, în luna iulie 2018, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.79/25.07.2018, în 

cadrul Direcției Economice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, a 

fost configurat Serviciul Administrativ - Întreținere Complexul „Transilvania Motor Ring”. 

Structura organizatorică a Serviciului Administrativ-întreținere - Complexul ”Transilvania 

Motor Ring”  are 16 posturi de personal contractual (1 post de conducere și 15 posturi de 

execuție). 

Exploatarea Complexului „Transilvania Motor Ring a demarat efectiv la sfârșitul anului 

2018, în urma ocupării unui număr de 5 posturi din totalul de 16 posturi aprobate în 

această structură. 

Prin dispozițiile art.III. din Hotărârea mai sus menționată, s-a stabilit un termen de 6 luni, 

în care, prin grija compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Mureș menţionate la art. IV din hotărâre, să fie elaborat un raport care să 

stabilească/revizuiască modalitățile și condițiile de organizare/funcționare/finanțare a 

activității Complexului „Transilvania Motor Ring”, în condițiile legii. 

Dat fiind că, de la data elaborării cererii de finanțare pentru acest proiect s-a scurs o 

perioadă mare de timp iar, unele dintre estimările făcute la momentul respectiv nu mai 

sunt actuale, iar activitatea are un pronunțat caracter de noutate, este foarte greu de 

estimat volumul cheltuielilor/veniturilor ce vor fi generate de funcționarea complexului,  

Întrucât, în perioada de iarnă numărul evenimentelor specifice programate pe circuit este 

limitat de condițiile meteorologice, 

Considerăm că, această analiză ar fi mai reprezentativă dacă termenul de realizare se va 

prelungii până la data de 01.11.2019 deoarece, începând cu luna aprilie 2019, pe circuitul 

„Transilvania Motor Ring” se vor desfășura diverse evenimente auto/moto.  

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare expunerea de motive 

nr.4265/20.02.2019 privind prorogarea unui termen, apreciem că, sunt întrunite condiţiile 

legale pentru supunerea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre. 

 

 

ŞEF SERVICIU 

                  Elena Popa 
Întocmit: Consilier, Lucian Petruța-Oroian 

2 ex. 
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RAPORT  

privind prorogarea unui termen 

 

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

expunerea de motive nr.4265/20.02.2019 şi raportul de specialitate nr. 4266/20.02.2019 

al Serviciului Resurse Umane,  

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, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile, art. 91 alin.(1) lit. „a” coroborate cu 

cele ale alin.(2) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.79/25.07.2018 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare 

a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, s-a configurat Serviciul 

Administrativ – Întreținere Complexul „Transilvania Motor Ring” în cadrul Direcției 

Economice, cu o structura organizatorică  de 16 posturi. 

Exploatarea  Complexului „Transilvania Motor Ring” a început la sfârșitul anului 2018, în 

urma ocupării unui număr de 5 posturi din totalul de 16 posturi aprobate în acest serviciu. 

Prin aceeași hotărâre s-a stabilit un termen de 6 luni, în care, prin grija Direcției de 

Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, Direcției Economice și Serviciului Resurse 

Umane, să se elaboreze un raport prin care să se stabilească/revizuiască modalitățile și 

condițiile de organizare/funcționare/finanțare a activității Complexului „Transilvania 

Motor Ring”, în condițiile legii. 

Datorită faptului că, de la data elaborării cererii de finanțare pentru acest proiect în 

cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și 

promovarea turismului, s-a scurs o perioadă mare de timp, respectiv a împrejurării că 

unele dintre estimările făcute la momentul respectiv nu mai sunt actuale, precum și a 

faptului că activitatea în cadrul complexului are un pronunțat caracter de noutate, este 

foarte greu de estimat volumul cheltuielilor și a veniturilor ce vor fi generate de 

funcționarea acestuia la momentul actual.  

Nr. 4285/21.02.2019 

Dosar. VI/D/1 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
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Întrucât, în perioada de iarnă (noiembrie-aprilie) nu sunt organizate evenimente pe 

circuit, iar începând cu luna aprilie 2019 sunt programate o serie de evenimente 

auto/moto pe circuitul „Transilvania Motor Ring”, o analiză a factorilor care definesc 

activitatea complexului va fi mai oportună la expirarea unui an de activitate. Pentru acest 

motiv se propune prorogarea termenului prevăzut la art.IV al HCJM nr.79/25.07.2018 până 

la data de 1 noiembrie 2019. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 

potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.„a" consiliul judeţean exercită atribuţii privind 

organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi 

regiilor autonome de interes judeţean, iar conform dispoziţiilor alin.(2) lit. „c” al 

aceluiaşi text de lege acesta aprobă organigrama, statul de funcţii, regulamentul de 

organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate. 

Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art.81-82, coroborate cu cele ale art.30 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 privind 

prorogarea unui termen, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi 

aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szövérfi Gabriella / 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu 
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