
 

 

 

                                                                                              

 

                                 

 HOTĂRÂREA  NR. 36 

                                             din 27 februarie 2014 

 

privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Ministerul 

Apărării Naționale, în vederea punerii la dispoziție, cu titlu gratuit, a 

ortofotoplanurilor în format digital, realizate pentru teritoriul județului Mureș 

în perioada 2010-2020 
 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.2.684/17.02.2014 a Direcţiei Amenajare Teritoriu și 
Urbanism, adresa nr. SG 506 din 22.01.2014 a Ministerului Apărării Naționale, precum 
şi avizul comisiilor de specialitate,  

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. "e" coroborat cu alin.(6) lit.”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 Ministerul Apărării 
Naționale, conform Protocolului 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 și Urbanism a 
Consiliului Judeţean Mureş şi Ministerului Apărării Naționale, care răspund de 
aducerea sa la îndeplinire. 

 

  

PREŞEDINTE                          Contrasemnează 

Ciprian Dobre               SECRETAR                                                                                                              

                                                                                            Paul Cosma 
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Nr. 2.684/17.02.2014 
Dosar VIII C 6 

 

Expunere de motive 

privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Ministerul 
Apărării Naționale, în vederea punerii la dispoziție, cu titlu gratuit, a 

ortofotoplanurilor în format digital, realizate pentru teritoriul județului 
Mureș în perioada 2010-2020 

 

În conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 21/2010 privind executarea serviciilor 

de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României 

şi executarea serviciilor de digitalizare şi actualizare a Sistemului de Identificare 

a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu 

modificările şi completările ulterioare, Ministerul Apărării Naţionale realizează 

activitatea de aerofotogrammetrie și de întocmire a ortofotoplanurilor. 

 

Ministerul Apărării Naţionale, prin structurile sale specializate, pune la dispoziția 

autorităţilor publice centrale şi locale, cu titlu gratuit şi la cerere, 

ortofotoplanurile realizate, potrivit protocoalelor încheiate între acestea și 

minister. 

 

Urmare solicitării Consiliului Județean Mureș nr. 20952/2013, Ministerul Apărării 

Naţionale va pune la dispoziţia autorităţii publice judeţene, cu titlu gratuit şi în 

format digital, ortofotoplanurile realizate pentru teritoriul Judeţului Mureş în 

perioada 2010-2020. Datele furnizate vor asigura îmbunătăţirea calităţii sistemului 

informatic utilizat în procesul specific dezvoltării durabile a teritoriului judeţului 

Mureş. 

 

Faţă de cele de mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat şi 

Protocolul între Ministerul Apărării Naţionale şi Consiliul Judeţean Mureş privind 

punerea la dispoziţie, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor în format digital, 

realizate pentru teritoriul Judeţului Mureş în perioada 2010-2020, care face parte 

integrantă din acesta. 
 

 

                    Vicepreședinte                                         Arhitect Șef 
                     Ovidiu Dancu                                        arh.Șipoș Răzvan 
 
 
 
 
 
Întocmit:ing.Lungu Elena Mirela 
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