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HOTĂRÂREA NR.170 

din 27 ocrombrie 2016 

 

privind aprobarea documentaţiei  „HĂRŢI DE RISC NATURAL LA ALUNECĂRI DE 

TEREN ŞI SEISM”  din cadrul lucrării „ÎNTOCMIREA HĂRŢILOR DE RISC NATURAL LA 

NIVELULTERITORIULUI JUDEŢULUI MUREŞ” 

 

 

 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive nr.13650/18.07.2016  a Direcţiei Amenajare Teritoriu şi 

Urbanism privind aprobarea documentaţiei „HĂRŢI DE RISC NATURAL LA 

ALUNECĂRI DE TEREN ŞI SEISM” din cadrul lucrării „ÎNTOCMIREA HĂRŢILOR DE RISC 

NATURAL LA NIVELUL TERITORIULUI JUDEŢULUI MUREŞ ”, Raportul informării şi 

consultării publicului însoţit de punctul de vedere al Direcţiei Amenajare Teritoriu şi 

Urbanism, avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi de urbanism şi avizul 

comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile art.3 din Normele metodologice privind modul de 

elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren aprobate prin 

Hotărârea de Guvern nr. 447/2003 cu modificările şi completările ulterioare, ale 

art.56, alin. (1) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr.61/28.04.2011, cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică precum şi ale Metodologiei de 

informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor 

de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobată prin Ordinul nr.2701/30.12.2010 al 

Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

În temeiul dispoziţiilor articolului 97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă documentaţia „HĂRŢI DE RISC NATURAL LA ALUNECĂRI DE TEREN ŞI 

SEISM” din cadrul lucrării „ÎNTOCMIREA HĂRŢILOR DE RISC NATURAL LA NIVELUL 

TERITORIULUI JUDEŢULUI MUREŞ ” prevăzută în  anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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Art.2. Documentaţia „HĂRŢI DE RISC NATURAL LA ALUNECĂRI DE TEREN ŞI SEISM” 

aprobată conform art.1 constituie parte componentă a Planului de Amenajare 

aTeritoriului Judeţean – judeţul Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.74/31.05.2012, sens în care la Volumul I – Preambul. Cadrul natural, 

zonificarea teritoriului, Capitolul I – Cadrul natural, zonificarea teritoriului, pct.1.8 -  

Zone de risc natural din acest plan se introduce spct. 1.8.1. HĂRŢI DE RISC NATURAL 

LA ALUNECĂRI DE TEREN ŞI SEISM. 

Art.3. Documentaţia „HĂRŢI DE RISC NATURAL LA ALUNECĂRI DE TEREN ŞI SEISM” 

prevalează celorlalte prevederi ale Planului de Amenajare aTeritoriului Judeţean – 

judeţul Mureş. 

Art.4. De ducerea la îndeplinire răspunde Arhitectul Şef din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

VICEPREȘEDINTE               Contrasemnează 

Alexandru Cîmpeanu                        SECRETAR 

                Paul Cosma 

    



 

 

 

 

 

Nr.13.650/18.07.2016 

Dosar VI D/1 

 
 

               

            EXPUNERE DE MOTIVE 

                            privind aprobarea documentaţiei  „HĂRŢI DE RISC NATURAL LA ALUNECĂRI DE TEREN ŞI                  

                              SEISM”  din cadrul lucrării „ÎNTOCMIREA HĂRŢILOR DE RISC NATURAL LA NIVELUL  

                                                                TERITORIULUI JUDEŢULUI MUREŞ” 

 

 

Întocmirea hărţilor de risc natural la nivelul teritoriului judeţului Mureş are ca 

scop declararea arealelor ca zone de risc natural avizate de organele de 

specialitate ale administraţiei publice locale şi centrale competente potrivit legii, 

stabilirea planului de măsuri pentru reducerea riscurilor pe teritoriul judeţului şi 

utilizarea hărţilor în planificarea teritorială. 

Elaborarea Hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi seism s-a realizat în 

conformitate cu Normele metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul 

hărţilor de risc natural la alunecări de teren aprobate prin Hotărârea de Guvern 

nr. 447/2003, cu prevederile Legii nr.350/2001 republicată privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismului şi cele ale Legii nr. 575/2001 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului naţional  - Secţiunea a V – a Zone de risc 

natural. 

Obiectul documentaţiei „HĂRŢI DE RISC NATURAL LA ALUNECĂRI DE TEREN ŞI 

SEISM” din cadrul lucrării „Întocmirea hărţilor de risc natural la nivelul 

teritoriului judeţului Mureş” îl reprezintă identificarea în detaliu  (ex. 

identificarea zonelor construite expuse), localizarea şi delimitarea geografică a 

zonelor afectate de aceste riscuri naturale în baza unor studii şi cercetări ale 

instituţiilor specializate, elaborarea hărţilor de risc pentru aceste zone şi definirea 

condiţiilor de producere a acestor fenomene la nivelul teritoriului judeţean,  

declararea zonelor de risc natural şi constituirea de bănci de date informatizate 

cu posibilitatea de reactualizare periodică şi integrată în sistemul naţional de 

monitorizare 

În baza Contractului de servicii nr.4P/27.12.2010 încheiat cu  Consiliul Judeţean 

Mureş având ca obiect prestarea serviciului de proiectare pentru „ Întocmirea 

hărţilor de risc natural la nivelul teritoriului judeţului Mureş”,  PRIMACONS 

GROUP SRL a elaborat documentaţia aferentă hărţilor de risc natural la alunecări 

de teren şi seism. 

 



 

 

 

 

Luând în considerare Procesul verbal de avizare nr.1/31.03.2015 al Comitetului 

Tehnic de specialitate - CTS 1 Hazarduri şi riscuri naturale din cadrul Ministerului 

şi Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Arhitectul Şef – Consiliul 

Judeţean Mureş a prezentat în format electronic spre consultare în cadrul şedinţei 

Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi de urbanism din 19.02.2016, 

documentaţia aferentă hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi seism  

întocmită de PRIMACONS GROUP SRL.  

Având în vedere faptul că în urma analizării documentaţiei, membrii comisiei  nu 

au transmis nici o observaţie s-a considerat ca acceptat materialul prezentat şi s-a 

emis Avizul nr.7/13.04.2016 al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi de 

urbanism. 

Prin urmare, propunem spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentaţiei „HĂRŢI DE RISC NATURAL LA ALUNECĂRI DE TEREN ŞI SEISM” din 

cadrul lucrării „ Întocmirea hărţilor de risc natural la nivelul teritoriului 

judeţului Mureş”. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE                                                                           ARHITECT ŞEF 

Cîmpean Alexandru                                                             arh. Şipoş Răzvan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Baciu Andreea 
Verificat: Şef serviciu - ing. Mariana Preotu                  
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