
 

 

                                                                                             

 

           HOTĂRÂREA  NR. 20 

               din 30 ianuarie 2014 

privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Administraţia 

Naţională „Apele Române”  în vederea elaborării hărţilor de risc la inundaţii 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.1291/23.01.2014 a Direcţiei Amenajare Teritoriu şi 

Urbanism, adresa nr.633 din 20.01.2014 a Administraţiei Bazinale de Apă Mureş, precum 

şi avizul comisiilor de specialitate,  

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. "e" coroborate cu cele ale alin.(6), litera "a" 

şi ale art. 97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă cooperarea între Consiliul Judeţean Mureş şi Administraţia Naţională 

„Apele Române”, în condiţiile prevăzute în Protocolul cuprins în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte domnul Ciprian Dobre, Preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu semnarea actului prevăzut la art.1.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism a 

Consiliului Judeţean Mureş şi Administraţiei Naţionale „Apele Române” Bucureşti, str. 

Ion Câmpineanu nr.11, sector 1, Bucureşti, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

  

  PREŞEDINTE              Contrasemnează 

  Ciprian Dobre                                      SECRETAR 

                                                                                                        Paul Cosma 
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Nr. 1291/23.01.2014 

Dosar VIII C 6 

 

 

Expunere de motive 

privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi 
Administrația Națională „Apele Române”  în vederea elaborării hărților 
de risc la inundații 

 

 

Prin adresa nr.633 din 20.01.2014 Administrația Bazinală de Apă Mureș ne 
inaintează spre aprobare Protocolul de colaborare între Administrația Națională 
„Apele Române” și Consiliul Judeţean Mureş, în vederea elaborării hărților de 
risc la inundații. 

Protocolul de colaborare este propus de către Administrația Națională „Apele 
Române” prin adresa nr.21077/SR/18.12.2013 și respectă prevederile Ordinului 
Comun nr.170 din 4.11.2013 al Departamentului pentru Ape, Păduri și 
Piscicultură și nr.3423 din 27.11.2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 

Obiectul protocolului este furnizarea, în mod gratuit și reciproc, în condițiile 
legii, a datelor și informațiilor disponibile (conform anexei la protocol), 
necesare realizării următoarelor obiective: 

 Realizarea hărților de risc la inundații, care vor fi aprobate în comitetele 
de bazin și în comitetele județene pentru situații de urgență; 

 Integrarea rezultatelor obținute în strategiile de dezvoltare locală și 
regională, în planurile de amenajarea teritoriului, în planurile de 
urbanism general și în planurile de apărare împotriva inundațiilor, 
fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcții 
hidrotehnice și poluărilor accidentale. 

Consiliul Județean Mureș, prin reprezentanții săi, va pune la dispoziția 
Administrației Naționale „Apele Române”, la solicitarea acesteia, informațiile 
sau datele disponibile, cu respectarea prevederilor legale pentru furnizarea 
informațiilor ce constituie date clasificate.  

Protocolul se încheie la data finalizării hărților de risc la inundații, a planurilor 
de amenajare a teritoriului și a planurilor de urbanism general, cu posibilitate 
de prelungire a duratei de valabilitate. 
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Obligațiile Consiliului Județean Mureș sunt următoarele: 

 Desemnarea unui responsabil pentru coordonarea implementării 
protocolului 

 Desemnarea persoanelor autorizate să prelucreze informațiile solicitate 

 Transmiterea datelor solicitate, ce au fost în prealabil aprobate  în 
comitetul județean pentru situații de urgență 

În raport de prevederile art.91 alin.(1) lit. "e" coroborate cu cele ale alin.(6) 
lit. "a" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
potrivit cărora, în exercitarea atribuţiilor privind cooperarea inter-
instituţională, consiliile judeţene pot încheia convenţii de colaborare cu alte 
persoane juridice, în vederea realizării unor acţiuni comune, propunem 
aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Administrația Națională 
„Apele Române”  în vederea elaborării hărților de risc la inundații, conform 
proiectului de hotărâre alăturat. 

 

 

 

 

                    Vicepreședinte                                         Arhitect Șef 

                     Ovidiu Dancu                                        arh.Șipoș Răzvan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:ing.Pop Călin Alexandru 
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