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HOTĂRÂREA NR.99 

din 26 iunie 2014 

privind aprobarea structurii organizatorice a planului de acţiune  pentru 

actualizarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Mureș 

2007 – 2013, în vederea elaborării şi implementării Planului Local de 

Acţiune pentru Mediu al Județului Mureș 2014 – 2020 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive nr.10.483/19.06.2014 a Direcţiei Amenajare 

Teritoriu și Urbanism, adresele nr.5478 din 02.04.2014 şi nr.7921 din 08.05.2014 

ale Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureș, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate, 

Având în vedere prevederile:  

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

- „Ghidului practic al planificării de mediu” elaborat de Ministerul Mediului , prin 

Agenţia Naţională de Protecţia Mediului, 

În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1), lit.b coroborat cu cele ale alin. (3), lit.d 

precum și cele 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 structura organizatorică a planului de acţiune  pentru 

actualizarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Mureș 2007–2013, 

în vederea elaborării şi implementării Planului Local de Acţiune pentru Mediu al 

Județului Mureș 2014–2020, cuprinzând Comitetul de Coordonare și Grupul de 

Lucru, în componența prevăzută în Anexele nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Agenției pentru Protecția Mediului Mureș și 

persoanelor din anexele nr.1 și nr.2, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                   Contrasemnează 

Ciprian Dobre                          SECRETAR        

                                                                             Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea structurii organizatorice a planului de acţiune  pentru 

actualizarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Mureș 

2007 – 2013, în vederea elaborării şi implementării Planului Local de 

Acţiune pentru Mediu al Județului Mureș 2014 – 2020 

 

Planurile de acţiune pentru mediu reprezintă un instrument de sprijin al 

comunităţii în stabilirea priorităţilor în ceea ce priveşte problemele de mediu şi 

soluţionarea acestora la nivel judeţean/regional/naţional. Acestea presupun 

dezvoltarea unei viziuni colective, prin evaluarea calităţii mediului la un moment 

dat, identificarea problemelor de mediu existente, stabilirea celor mai adecvate 

strategii pentru rezolvarea acestora şi alocarea unor acţiuni de implementare care 

să conducă la o îmbunătăţire reală a calităţii mediului şi a sănătăţii publice. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a 

elaborat şi aprobat un „Ghid practic al planificării de mediu”, document care 

stabileşte metodologia privind elaborarea, implementarea şi actualizarea 

planurilor de acţiune pentru protecţia mediului, prin prisma transpunerii acquis-

ului comunitar, în contextul conformării la exigenţele europene privind calitatea 

mediului şi mai ales, în vederea asigurării suportului pentru pregătirea 

proiectelor, prin intermediul cărora pot fi accesate surse de finanţare europene. 

Astfel, potrivit prevederilor Ghidului practic al planificării de mediu, pentru 

instituţionalizarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu se parcurg etapele: 

- Coordonatorul PLAM va înainta către Consiliul Judeţean structura organizatorică 

şi lista finală cu toţi cei implicaţi în procesul de planificare. 

- Consiliul Judeţean va emite o hotărâre prin care se va instituţionaliza 

desfăşurarea procesului de planificare la nivelul judeţului. Aceasta va include 

structura organizatorică a planului de acţiune şi listele cu reprezentanţii din 

fiecare componentă a structurii. 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș prin adresa nr.2041 din 01.04.2014  

(înregistrată la Consiliul Judeţean Mureș cu nr.5478 din 02.04.2014)  a transmis 

solicitarea privind aprobarea prin hotărâre a structurilor organizatorice şi a 

regulamentului acestora de organizare şi funcţionare în vederea planificării 

procesului de elaborare şi implementare PLAM la nivelul judeţului Mureș, iar prin 

adresa nr. 2898 din 08.05.2014 (înregistrată la Consiliul Judeţean Mureș cu           

nr.7921 din 08.05.2014) a transmis nominalizările instituțiilor pentru 

reprezentanții în cele două comitete. 
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În acest sens, potrivit prevederilor art. 90, lit.c), din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborat cu art.97, alin.(1)  din Legea  nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, propunem adoptarea proiectului de hotărâre  privind aprobarea 

structurii organizatorice a planului de acţiune  și a listelor cu reprezentanții 

pentru actualizarea/revizuirea Planului Local de Acţiune pentru Mediu al 

Judeţului Mureș. 

 

 

 

 

VICEPREȘEDINTE                                                                    ARHITECT ȘEF 

Kelemen Atilla Marton                                                      arh. Șipoș Răzvan 
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: ing.Pop Călin Alexandru 
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