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         HOTĂRÂREA  NR.82 

                 din 26 mai 2016 

        privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Mureş 
                                        pentru perioada 2016-2019 

 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş,  

Având în vedere adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Mureş 

nr.395MS din 5 mai 2016, cu privire la aprobarea Monografiei economico-militare a 

judeţului Mureş pentru perioada 2016-2019, precum şi avizele comisiilor de 

specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.47, lit."f" din Legea nr.477/2003 privind pregătirea 

economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată şi ale art.4 din 

Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a 

judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

României nr.1174/2011, 

În baza prevederilor art.97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

hotărăşte: 
 
Art.1 Se aprobă monografia economico-militară a judeţului Mureş pentru perioada 

2016 - 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Hotărârea se comunică, împreună cu un exemplar din anexă, prin Structura 

de Securitate a Consiliului Judeţean Mureş, la Centrul Militar Judeţean Mureş şi 

Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Mureş. 

         (2) Comunicarea către alte instituţii interesate, integral sau parţial, se face 

numai cu aprobarea Preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale.  

 

 

 

PREŞEDINTE                                                        Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                   SECRETAR 

            Paul Cosma 

 

http://cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot141_2012.doc
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Mureş  

pentru perioada 2016-2019 

 

 

Conform prevederilor art.47 litera „f” din Legea 477/2003 privind pregătirea economiei 

naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată, precum şi cele ale art.2, din Hotărârea 

Guvernului nr. 1174/2011, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea 

monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, consiliile 

judeţene cu sprijinul structurilor teritoriale pentru probleme speciale, întocmesc, actualizează 

şi pun la dispoziţia centrelor militare judeţene monografa economico-militară a judeţului. 

Această monografie se elaborează pe o perioadă de 4 ani şi se actualizează anual în primul 

semestru.  

În conformitate cu dispoziţiile legale mai sus amintite, prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.141/29.11.2012 a fost aprobată monografia economico-militară a Judeţului Mureş, 

pentru perioada 2012 – 2015. Aceasta a fot actualizată anual, ultima actualizare fiind cea 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.73/18.06.2015.  

Cu adresa nr.335MS/05-05-2016, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme 

Speciale - Compartimentul Judeţean pentru Probleme Speciale Mureş a înaintat spre aprobare 

„Monografia economico-militară a judeţului  Mureş pentru perioada 2016-2019”. 

Fiind un document clasificat ca „secret de serviciu”, personalul implicat în realizarea şi 

avizarea monografiei trebuie să fie autorizat pentru acces la informaţii clasificate, potrivit 

dispoziţiilor Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor 

naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România cu modificările ulterioare,  precum 

şi ale Hotărârii Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu. 

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Monografia economico-militare a judeţului  Mureş pentru perioada 2016-2019.     

                                                                                     

PREŞEDINTE 

                                                                                                               Ciprian Dobre 

 

Întocmit: Şef serviciu 

Elena Popa/2.ex. 

   Nr. 9029/__________2016 

   Dosar _________ 
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