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NR. 13662/20.05.2022                                       PROIECT  

                                

HOTĂRÂREA NR.___ 
din ___________ 2022 

privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării  

Concursului Județean de Karting 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr.13650/20.05.2022 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, 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 Palatului Copiilor Târgu Mureș, instituție subordonată 

Inspectoratului Școlar Județean Mureș, formulată cu adresa nr.764/04.05.2022,  

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.„c”, 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 Palatul Copiilor Târgu Mureș a platformei paddock 

și a pistei de viteză din imobilul „Complexul Auto pentru Sporturi cu Motor – Transilvania 

Motor Ring”, situat în localitatea Cerghid, pentru organizarea Concursului Județean de 

Karting în data de 8 iunie 2022, între orele 9:30 – 13:30. 

(2) Pentru desfășurarea activităților prevăzute la alin.(1), Palatul Copiilor Târgu Mureș nu 

datorează tariful de utilizare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.199/2021 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2022 bugetului 

propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, cu 

modificările și completările ulterioare. 

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

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

organizate de Palatul Copiilor Târgu Mureș va fi reprogramată. 

Art.2. Palatul Copiilor Târgu 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 

lucrătoare.  

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

specialitate al Consiliului Județean Mureș și Palatului Copiilor Târgu Mureș, care răspund 

de aducerea sa la îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE                          Avizat pentru legalitate 
Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR GENERAL 
                           Paul Cosma  



              

             PREȘEDINTE 

 
 

 

Nr. 13650/20.05.2022 

Dosar : IX/B/1 

 

REFERAT DE APROBARE 
privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării                   

Concursului Județean de Karting 
 
 

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.  

Regulamentul de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring a fost aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.148/2021, cu modificările și completările 

ulterioare, iar tarifele de închiriere a Complexului au fost stabilite prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.199/2021 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale 

datorate în anul 2022 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate 

Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările și completările ulterioare. 

Palatul Copiilor Târgu Mureș, aflat în subordinea Inspectoratului Școlar Județean Mureș, 

prin adresa nr.764/04.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.11497/05.05.2022, solicită punerea la dispoziție cu titlu gratuit a platformei paddock 

și a pistei de viteză din imobilul „Complex Transilvania Motor Ring”, pentru organizarea 

Concursului Județean de Karting, în data de 8 iunie 2022, între orele 9:30 – 13:30. 

Educația nonformală este genul de educație care vine să completeze educația formală, 

iar activitățile sportive se dovedesc întotdeauna atrăgătoare atât pentru băieți cât și 

pentru fete.  

Palatul Copiilor Târgu Mureș oferă gratuit posibilitatea tuturor copiilor să își dezvolte 

abilitățile native sau dobândite, să le perfecționeze și să le transforme în atuurile 

principale în meseria ce o vor urma.  

Kartingul este sportul ce împletește sportul cu mecanica și aduce plăcerea condusului și 

transformarea elevilor în conducători auto responsabili, capabili să rezolve imediat 

diferite probleme apărute în trafic.  

În acest sens, concursul de karting la nivel județean, organizat la Complexul Transilvania 

Motor Ring, dă posibilitatea copiilor din întreg județul Mureș să dovedească nivelul tehnic 

la care au ajuns, dar și oportunitatea de a se familiariza cu un circuit de viteză. 

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.199/2021. 

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

asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării Concursului Județean de Karting, 

organizat de Palatul Copiilor Târgu Mureș.  

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 



 

 

 

 

Nr. 13710/20.05.2022 

Dosar: IX/B/1 

 

 

 

RAPORT  DE SPECIALITATE 

privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării Concursului 
Județean de Karting  

 

 

 

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 adresa nr.764/04.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.11497/05.05.2022, Palatul Copiilor Târgu Mureș, aflat în subordinea 

Inspectoratului Școlar Județean Mureș, solicită punerea la dispoziție cu titlu gratuit a 

platformei paddock și a pistei de viteză din imobilul „Complex Transilvania Motor 

Ring”, pentru organizarea Concursului Județean de Carting, în data de 8 iunie 2022, 

între orele 9:30 – 13:30. 

Concursului Județean de Carting urmează să se desfășoare în data de 8 iunie 2022, 

între orele 09:30 – 13:30, în perimetrul platformei paddock și o parte a pistei de 

viteză. 

Kartingul este sportul ce împletește sportul cu mecanica și aduce plăcerea condusului 

și transformarea elevilor în conducători auto responsabili, capabili să rezolve imediat 

diferite probleme apărute în trafic.  

În acest sens un concurs de karting la nivel județean, organizat la Complexul 

Transilvania Motor Ring, dă posibilitatea copiilor din întreg județul Mureș să 

dovedească nivelul tehnic la care au ajuns, dar și oportunitatea de a se familiariza cu 

un circuit de viteză. 

Educația nonformală este genul de educație care vine să completeze educația 

formală, iar activitățile sportive se dovedesc întotdeauna atrăgătoare atât pentru 

băieți cât și pentru fete.  

Palatul Copiilor Târgu Mureș oferă gratuit posibilitatea tuturor copiilor să își dezvolte 

abilitățile native sau dobândite, să le perfecționeze și să le transforme în atuurile 

principale în meseria ce o vor urma.  

 



 

 

Regulamentul de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring a fost aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.148/2021, cu modificările și completările 

ulterioare, iar tarifele de închiriere a Complexului au fost stabilite prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.199/2021 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale 

datorate în anul 2022 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate 

Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările și completările ulterioare, 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. 

Palatul Copiilor Târgu Mureș răspunde de utilizarea spațiilor solicitate, iar în caz de 

deteriorare a acestora, le va readuce la forma inițială în termen de 5 zile lucrătoare.  

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: Moldovan Lucian Ovidiu, referent  

Verificat : Ungureanu Paul Viorel, șef serviciu 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind asigurarea cadrului necesar în vederea 

desfășurării Concursului Județean de Karting  

 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 

Referatul de aprobare nr. 13650/20.05.2022 și în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate nr.13710/20.05.2022 al Serviciului Administrativ Întreținere 

din cadrul Complexului 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 din 

26.09.2019, 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 conținutul înscrisurilor care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ analizat sunt incidente dispoziţiile Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.148/2021 pentru aprobarea unor măsuri privind utilizarea Complexului 

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

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare.  

Potrivit art.1 alin.(1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea palatelor şi 

cluburilor copiilor, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr.4624/2015 pentru modificarea anexei nr.1 la Regulamentul de organizare 

şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, aprobat prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.567/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, palatele copiilor sunt unități de învățământ cu personalitate 

juridică, specializate în activităţi extraşcolare, în cadrul cărora se desfăşoară acţiuni 

instructiv-educative specifice, prin care se aprofundează şi se diversifică cunoştinţe, se 

formează, se dezvoltă şi se exersează competenţe potrivit vocaţiei şi opţiunii copiilor 

şi se valorifică timpul liber al copiilor prin implicarea lor în proiecte educative. 

Nr.13723/20.05.2022 

Dosar. IX/B/1 
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Printre atribuțiile palatelor copiilor, prevăzute la art.5 din actul normativ mai sus 

indicat, se numără și organizarea de activități extrașcolare la nivel local, județean, 

regional, naţional şi internaţional. 

În sensul celor de mai sus, prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub 

nr.11497/05.05.2022, Palatul Copiilor Târgu Mureș a solicitat sprijinul autorității 

publice județene pentru organizarea Concursului Județean de Karting.  

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

județului și în administrarea Consiliului Județean Mureș. Prin Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.148/2021, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat 

Regulamentul de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring, iar tarifele de 

închiriere a Complexului au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.199/2021 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2022 

bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean 

Mureş, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin actul administrativ se supune aprobării punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a 

perimetrului platformei paddock și o parte a pistei de viteză Circuitul Transilvania 

Motor Ring pentru participarea cercurilor de carting din județul Mureș la Concursul 

Județean de Karting, eveniment care va avea loc în data de  8 iunie 2022, între orele 

9.30–13.30,  fără perceperea tarifelor de închiriere aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.199/2021, cu precizarea că, în cazul în care vor exista solicitări de 

închiriere pentru aceeași perioadă și același interval orar, formulate conform 

Regulamentului de utilizare și a tarifelor de închiriere a Complexului Transilvania 

Motor Ring, desfășurarea Concursului Județean de Karting urmează să se 

reprogrameze. 

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

Precizăm totodată 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.  

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind 

asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării Concursului Județean de Karting, 

îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului 

Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile de specialitate 

nominalizate în condiţiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

 

ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 

 

 

 
Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex. 
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