Nr.5068/24.02.2022
Dosar IX B/1

Anunț privind deschiderea consultării publice
Astăzi, 24 februarie 2022, Consiliul Județean Mureș anunță deschiderea procesului de
dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre
privind modificarea unor acte administrative pentru reglementarea unor măsuri de
utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:





Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
Raportul de specialitate al Serviciului Administrativ Întreținere Transilvania
Motor Ring;
Raportul Serviciului juridic;
Anexa la proiectul de hotărâre.

Documentația poate fi consultată:




pe pagina de internet a instituției, la adresa: www.cjmures.ro, la secțiunea
Proiecte de hotărâri cu caracter normativ;
la sediul instituției:Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.1, camera 1;
proiectul de act normativ se poate obține, în copie, pe bază de cerere depusă la
Registratura instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ
supus consultării publice se pot depune până la data de 7 martie 2022:






prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la Secțiunea
Relații și informații publice – Guvernare transparentă, deschisă și participativă,
standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit, F.PS.19.07- Formular pentru
colectarea de propuneri;
ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: cjmures@cjmures.ro;
prin poștă, pe adresa Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.1, CP 540026 ;
la sediul instituției, Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.1, între orele 8.00 -16.00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea Proiectului
de hotărâre privind modificarea unor acte administrative pentru reglementarea unor
măsuri de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring.”
Propunerile vor fi publicate pe pagina de internet a instituției la Secțiunea Proiecte de
hotărâri cu caracter normativ.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se
dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris
de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data
de 7 martie 2022.
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următorul telefon: 0743 942987,
e-mail: ungureanu.paul@cjmures.ro, persoană de contact: Paul Ungureanu.
PREȘEDINTE
Péter Ferenc

SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

Nr. 4911/23.02.2022

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.________
din _________________ 2022
privind modificarea unor acte administrative, pentru reglementarea unor
măsuri de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.4904/23.02.2022 al Președintelui Consiliului
Județean Mureș, raportul de specialitate al Serviciului Administrativ Întreținere
Transilvania Motor Ring nr. 5093/24.02.2022, raportul Serviciului juridic
nr.5095/24.02.2022, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Ținând cont de prevederile:
- art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 20, alin. (1), lit. „b” , art. 27, art.30 alin. (1), (2) și (6) și art.68 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Cu respectarea procedurii reglementate de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art. 87 și ale art. 173 alin. (1) lit. „b”, coroborate cu cele ale
alin. (3) lit. „c” și ale alin. (1) lit. „c”, coroborate cu cele ale alin. (4) lit. „a”,
precum și cele 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. Regulamentul de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.148/23.09.2021 pentru aprobarea unor
măsuri privind utilizarea Complexului Transilvania Motor Ring, se completează după
cum urmează:
- La secțiunea D „Închirierea circuitului”, la finalul subpunctului I „Generalități”, se
introduce un nou paragraf, având următorul conținut:
„În situația în care organizatorii nu optează pentru vânzarea de bilete în cadrul
evenimentului organizat, organizarea accesului spectatorilor se face de către
Consiliul Județean Mureș, prin Serviciul Administrativ Întreținere Transilvania Motor
Ring, cu plata unor tarife de acces. Tarifele se stabilesc anual prin hotărâre a
Consiliului Județean Mureș.”
Art.II. Anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.199/15.12.2021 privind
aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2022 bugetului propriu al
judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, se
completează, după cum urmează:
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

```````````
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- După poziția 27 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 28, 29, 30, 31 și 32, având
conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Mureș și se
comunică Direcției economice - Serviciul Administrativ Întreținere Complex
Transilvania Motor Ring din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Județean
Mureș, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.
PREŞEDINTE

Avizat pentru legalitate

Péter Ferenc

SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

```````````
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PREȘEDINTE
Nr. 4904/23.02.2022
Dosar IX/B/1

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind modificarea unor acte administrative, pentru
reglementarea unor măsuri de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring
Transilvania Motor Ring este un obiectiv aflat în domeniul public al Județului Mureș și în
administrarea Consiliului Județean Mureș având ca obiectiv general creșterea
contribuției turismului la dezvoltarea locală și regională.
Acesta a fost realizat prin proiectul „Parc auto pentru sporturi cu motor” având ca
obiectiv general creșterea contribuției turismului la dezvoltarea locală și regională
respectiv crearea în județul Mureș a unui „turism de nișă” pentru amatorii de sporturi
cu motor.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.148/2021 privind aprobarea unor măsuri
privind utilizarea Complexului Transilvania Motor Ring, s-a aprobat Regulamentul de
utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring, precum și tarifele de închiriere ale
circuitului.
Regulamentul prevede doar pentru organizatorii evenimentelor dreptul de a vinde
bilete/de a încasa taxe de participare pentru accesul spectatorilor la evenimentul
organizat.
Având în vedere solicitările primite de la organizatorii de evenimente și de la publicul
care dorește a fi spectator la evenimentele organizate în cadrul Complexului, Serviciul
Administrativ Întreținere Complex Transilvania Motor Ring a întocmit o analiză despre
identificarea de noi oportunități de exploatare a circuitului, în urma căreia a reieșit
necesitatea completării Regulamentului de utilizare și funcționare a Complexului
Transilvania Motor Ring, cu unele măsuri prin care să fie reglementată posibilitatea
organizării accesului spectatorilor de către Consiliul Județean Mureș prin Serviciul
Administrativ Întreținere Complex Transilvania Motor Ring la evenimentele desfășurate
pe circuit, respectiv întroducerea unor tarife de acces pentru spectatori.
În ceea ce privește tarifele de închiriere a circuitului, acestea au fost stabilite prin
anexa nr.7 la Hotărârea nr.199 din 15 decembrie 2021 privind aprobarea unor tarife și
taxe locale datorate în anul 2022 bugetului propriu al judeţului Mureș și instituţiilor
subordonate Consiliului Judeţean Mureş.
În conformitate cu prevederile art. 30, alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul taxelor speciale se
stabilesc anual prin hotărâri ale consiliilor județene și potrivit alin (6) ale aceleiași legi,
taxele speciale se fac venit la bugetul local și se încasează numai de la persoanele fizice
sau juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele
respective.
În acest context, se impune completarea Regulamentului de utilizare a Complexului cu
posibilitatea organizării accesului spectatorilor de către Consiliul Județean Mureș,
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precum și completarea Anexei nr.7 la Hotărârea nr.199/2021 privind aprobarea unor
tarife și taxe locale datorate în anul 2022 bugetului propriu al judeţului Mureș și
instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, cu tarife de acces pentru
spectatori, în vederea facilitării accesului publicului spectator la unele evenimente
desfășurate în cadrul Complexului Transilvania Motor Ring.
Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre
alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

PREȘEDINTE
Nr. 5093/24.02.2022
Dosar

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea unor acte administrative, pentru
reglementarea unor măsuri de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring
Transilvania Motor Ring este un obiectiv aflat în domeniul public al Județului Mureș și în
administrarea Consiliului Județean Mureș având ca obiectiv general creșterea
contribuției turismului la dezvoltarea locală și regională.
Acesta a fost realizat prin proiectul „Parc auto pentru sporturi cu motor” având ca
obiectiv general creșterea contribuției turismului la dezvoltarea locală și regională
respectiv crearea în județul Mureș a unui „turism de nișă” pentru amatorii de sporturi
cu motor.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.148/2021 privind aprobarea unor măsuri
privind utilizarea Complexului Transilvania Motor Ring, s-a aprobat Regulamentul de
utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring, precum și tarifele de închiriere ale
circuitului.
Regulamentul prevede doar pentru organizatorii evenimentelor dreptul de a vinde
bilete/de a încasa taxe de participare pentru accesul spectatorilor la evenimentul
organizat.
Având în vedere solicitările primite de la organizatorii de evenimente și de la publicul
care dorește a fi spectator la evenimentele organizate în cadrul Complexului, Serviciul
Administrativ Întreținere Complex Transilvania Motor Ring a întocmit o analiză despre
identificarea de noi oportunități de exploatare a circuitului, în urma căreia a reieșit
necesitatea completării Regulamentului de utilizare și funcționare a Complexului
Transilvania Motor Ring, cu unele măsuri prin care să fie reglementată posibilitatea
organizării accesului spectatorilor de către Consiliul Județean Mureș prin Serviciul
Administrativ Întreținere Complex Transilvania Motor Ring la evenimentele desfășurate
pe circuit, respectiv întroducerea unor tarife de acces pentru spectatori.
Astfel, prin actul administrativ analizat se propune completarea Regulamentului de
utilizare și funcționare a Complexului Transilvania Motor Ring, prin introducerea la
secțiunea D „Închirierea circuitului”, la finalul subpunctului I „Generalități”, a unui
nou paragraf, având următorul conținut:
„În situația în care organizatorii nu optează pentru vânzarea de bilete în cadrul
evenimentului organizat, organizarea accesului spectatorilor se face de către Consiliul
Județean Mureș, prin Serviciul Administrativ Întreținere Transilvania Motor Ring, cu
plata unei tarife de acces. Tarifele se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului
Județean Mureș.”
În ceea ce privește tarifele de închiriere ale circuitului, acestea au fost stabilite prin
anexa nr.7 la Hotărârea nr.199 din 15 decembrie 2021 privind aprobarea unor tarife și
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taxe locale datorate în anul 2022 bugetului propriu al judeţului Mureș și instituţiilor
subordonate Consiliului Judeţean Mureş.
În acest context și în considerarea prevederilor Regulamentului de utilizare a
Complexului Transilvania Motor Ring, potrivit cărora tarifele de închiriere se stabilesc
anual prin Hotărâre a Consiliului Județean Mureș, se impune completarea
Regulamentului de utilizare a Complexului cu posibilitatea organizării accesului
spectatorilor de către Consiliul Județean Mureș, precum și completarea Anexei nr.7 la
Hotărârea nr.199/2021 privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2022
bugetului propriu al judeţului Mureș și instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean
Mureş, cu tarife de acces pentru spectatori, în vederea facilitării accesului publicului
spectator la evenimentele organizate în cadrul Complexului Transilvania Motor Ring.
În conformitate cu prevederile art. 30, alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul taxelor speciale se
stabilesc anual prin hotărâri ale consiliilor județene și potrivit alin (6) ale aceleiași legi,
taxele speciale se fac venit la bugetul local și se încasează numai de la persoanele fizice
sau juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s- au instituit
taxele respective.
Pentru anul 2022, se propun următoarele tarife de acces spectatori la unele evenimente
desfășurate pe circuitul Transilvania Motor Ring:
1. Track Day Auto
- Adulți: 10 lei
- Studenți: 5 lei
- Pensionari: 5 lei
- Persoane cu handicap: 0 lei
2. Track Day Moto
- Adulți: 10 lei
- Studenți: 5 lei
- Pensionari: 5 lei
- Persoane cu handicap: 0 lei
3. Competiții sportive Auto
- Adulți: 26 lei
- Studenți: 13 lei
- Pensionari: 13 lei
- Persoane cu handicap: 0 lei
4. Competiții sportive Moto
- Adulți: 26 lei
- Studenți: 13 lei
- Pensionari: 13 lei
- Persoane cu handicap: 0 lei
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5. Alte competiții sportive
- Adulți: 10 lei
- Studenți: 5 lei
- Pensionari: 5 lei
- Persoane cu handicap: 0 lei
Astfel, anexa nr.7 la 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, urmează se completeze
prin introducerea a cinci noi poziții, în conformitate cu cele de mai sus.
Din perspectiva celor de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind
modificarea unor acte administrative, pentru reglementarea unor măsuri de utilizare a
Complexului Transilvania Motor Ring, poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului
Județean Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV
Mărginean Alin

Întocmit: Moldovan Lucian Ovidiu
Verificat: Șef Serviciu – Ungureanu Paul Viorel

Nr.5095/24.02.2022
Dosar. IX/B/1

Văzut,
Director executiv
Genica Nemeș
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind modificarea unor acte administrative, pentru
reglementarea unor măsuri de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,
Referatul de aprobare nr.4904/23.02.2022 şi în considerarea celor reținute în Raportul
de specialitate nr.5093/24.02.2022 al Direcției Economice, Serviciul 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 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 însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea
actului administrativ sunt incidente prevederile art.20 alin.(1) lit.„b” și art.30 din Legea
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, ale art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și
cele ale art.87 și ale art. 173, alin. (1), lit. „b”, coroborate cu cele ale alin. (3) și ale
alin. (1) lit. „c” coroborate cu cele ale alin. (4) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.148/2021 privind aprobarea unor măsuri
privind utilizarea Complexului Transilvania Motor Ring, s-a aprobat Regulamentul de
utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring, precum și tarifele de închiriere ale
circuitului.
Regulamentul prevede doar pentru organizatorii evenimentelor dreptul de a vinde
bilete/de a încasa taxe de participare pentru accesul spectatorilor la evenimentul
organizat.
Având în vedere solicitările primite de la organizatorii de evenimente și de la publicul
care dorește a fi spectator la evenimentele organizate în cadrul Complexului, Serviciul
Administrativ Întreținere Complex Transilvania Motor Ring a întocmit o analiză despre
identificarea de noi oportunități de exploatare a circuitului, în urma căreia a reieșit
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necesitatea completării Regulamentului de utilizare și funcționare a Complexului
Transilvania Motor Ring, cu unele măsuri prin care să fie reglementată posibilitatea
organizării accesului spectatorilor de către Consiliul Județean Mureș prin Serviciul
Administrativ Întreținere Complex Transilvania Motor Ring la evenimentele desfășurate
pe circuit, cu plata unor tarife de acces.
Potrivit dispozițiilor art. 87 din Codul administrativ, unitățile administrativ-teritoriale au
dreptul la resurse financiare proprii, corelate cu competența și atribuțiile prevăzute de
lege, pe care autoritățile publice locale le stabilesc, le administrează și le utilizează
pentru exercitarea competenței și a atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii. Conform
acestui text legal, în scopul asigurării autonomiei locale, autoritățile deliberative ale
administrației publice locale au dreptul să instituie și să perceapă taxe locale, în
condițiile legii.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 20 alin.(1) lit.„b” și art.30 alin.(1) și alin.(2) din
Legea nr.273/2006, precum și cele ale art.484 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind
Codul Fiscal, pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul
persoanelor fizice şi juridice, precum și pentru promovarea turistică a localității,
consiliile judeţene pot aproba taxe speciale. Cuantumul taxelor speciale se stabileşte
anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea
cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi
pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.
În sensul celor de mai sus, devine necesară și completarea anexa nr.7 la 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.
Menționăm că tarifele de închiriere ale Complexului se mențin la nivelul celor stabilite
prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.199/2021.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art. 87 și art. 173, alin. (1), lit. „b”, coroborate cu cele ale alin.
(3), lit. „c” din Codul administrativ, Consiliul Județean Mureș în îndeplinirea atribuțiilor
privind dezvoltarea economico-socială a județului stabilește și aprobă taxe, în condițiile
legii, în speță în condițiile prevăzute de prevederile art.30 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale.
De asemenea, potrivit art.173 alin.(1) lit.„c” din Ordonanța de urgență nr.57/2019
privind Codul administrativ, consiliul județean exercită atribuții privind gestionarea
patrimoniului judeţului, sens în care conform prevederilor alin.(4) lit.„a” din același text
legal hotărăște închirierea bunurilor proprietate publică a județului.
Menționăm 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 și completările ulterioare.
Având în vedere caracterul normativ al proiectului de act administrativ, pentru
asigurarea transparenței decizionale reglementate de Legea nr. 52/2003, se impune
publicarea acestuia pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și afișarea la
sediul instituției din Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 1.
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În acest sens, dispozițiile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, impun ca la publicarea anunțului, autoritatea administrației publice să
stabilească o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice în cazul proiectelor de acte
normative pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii.
Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind
modificarea unor acte administrative, pentru reglementarea unor măsuri de utilizare a
Complexului Transilvania Motor Ring, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus
procedurii stabilite prin Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
ȘEF SERVICIU
Adriana Farkas

Întocmit: Szövérfi Gabriella
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Anexa la HCJ Mureș nr.

Nr.
crt.

Taxă acces spectatori - Track Day Auto

Unitate de
măsură
loc/zi

Taxă acces spectatori - Track Day Moto

loc/zi

Taxă acces spectatori - Competiții sportive Auto

loc/zi

Taxă acces spectatori - Competiții sportive Moto

loc/zi

Taxă acces spectatori - Alte competiții sportive

loc/zi

Denumirea serviciului prestat

28

29

30

31

32

/

Tarif - Lei
Adulți: 10 lei
Studenți: 5 lei
Pensionari: 5 lei
Pers.
cu handicap: 0 lei
Adulți: 10 lei
Studenți: 5 lei
Pensionari: 5 lei
Pers.
cu handicap: 0 lei
Adulți: 26 lei
Studenți: 13 lei
Pensionari: 13 lei
Pers. cu handicap: 0 lei
Adulți: 26 lei
Studenți: 13 lei
Pensionari: 13 lei
Pers. cu handicap: 0 lei
Adulți: 10 lei
Studenți: 5 lei
Pensionari: 5 lei
Pers.
cu handicap: 0 lei

.

