
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR.81 
din 27 iunie 2019 

privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Mureş pentru perioada 

2016-2019, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.82/2016  și 

actualizată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.71/2018 

 

pri                                

                                  Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive nr.15571/21.06.2019 a Vicepreședintelui Consiliului 

Județean Mureș, dl Alexandru Cîmpeanu, raportul de specialitate al Direcției amenajare 

teritoriu și urbanism, raportul Serviciului juridic, precum şi avizele comisiilor de 

specialitate, 

Având în vedere adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Mureş nr.323 MS 

din 29 mai 2019 cu privire la actualizarea  Monografiei economico-militare a judeţului 

Mureş pentru perioada 2016-2019, 

Cu respectarea Instrucțiunilor privind întocmirea și actualizarea monografiei economico-

militare a județului, respectiv a municipiului București, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului României nr.1174/2011, precum și ale dispozițiilor Legii 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 şi completările ulterioare,  și ale 

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

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.2 din 

Hotărârea Guvernului României nr.1174/2011, coroborate cu cele ale art.3-5 din 

Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a 

judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, aprobate prin același act normativ, 

În baza prevederilor art.91 alin.(1) lit.f), coroborate cu cele ale art.97 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

hotărăşte: 

 

Art.I. (1) Anexele 8E, 10, 12, 14 și 19 din Monografia economico-militară a judeţului 

Mureş pentru perioada 2016-2019, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.82/2016, actualizată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Mureş nr.91/2017 şi 

nr.71/2018, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 1-5 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 



 

 

 

(2) Anexele 1-5 au caracter clasificat secret de serviciu şi urmează regimul aplicabil 

acestui tip de documente. 

Art.2. (1) Hotărârea se comunică, împreună cu un exemplar din anexe, la Centrul Militar 

Judeţean Mureş și la Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Mureş, prin  

Structura de securitate a Consiliului Judeţean 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 

Péter Ferenc                                            SECRETAR 

                    Paul Cosma 



 

 

 

 

Nr.  15571/21.06.2019 

Dosar VIIIA/5  

 
 
EXPUNERE DE MOTIVE 
 
privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Mureş 

pentru perioada 2016-2019, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.82/2016 și actualizată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.71/2018    

 

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 monografia 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.82/2016 a fost aprobată monografia economico-militară a 

Judeţului Mureş pentru perioada 2016 – 2019. Aceasta a fost actualizată și 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.71/2018. 

Având în vedere necesitatea modificării Anexelor 8E,10,12,14 și 19, parte a  

Monografiei economico-militară a judeţului  Mureş pentru perioada 2016-2019, 

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - 

Compartimentul Judeţean pentru Probleme Speciale Mureş a înaintat spre 

aprobare, prin adresa nr.323MS/29.05.2019, anexele mai sus menţionate, 

actualizate. 

Luând în considerare cele mai sus prezentate, se supune spre aprobare proiectul 

de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului  

Mureş pentru perioada 2016-2019. 

 
                              VICEPREȘEDINTE        

Alexandru Cîmpeanu 



 

 

 

Nr.  15572/ 21.06.2019 

Dosar VIIIA/5 

 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Mureş 

pentru perioada 2016-2019, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.82/2016 și actualizată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.71/2018    

 

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 monografia 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.82/2016 a fost aprobată monografia economico-militară a 

Judeţului Mureş pentru perioada 2016 – 2019. Aceasta a fost actualizată și 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.71/2018. 

Având în vedere necesitatea modificării Anexelor 8E,10,12,14 și 19, parte a  

Monografiei economico-militară a judeţului  Mureş pentru perioada 2016-2019, 

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - 

Compartimentul Judeţean pentru Probleme Speciale Mureş a înaintat spre 

aprobare, prin adresa nr.323MS/29.05.2019, anexele mai sus menţionate, 

actualizate. 

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

actualizarea şi avizarea acestor anexe ce fac parte din  monografia economico-

militară a judeţului Mureş 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. 



 

 

 

 

Luând în considerare cele mai sus prezentate, proiectul de hotărâre privind 

actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului  Mureş pentru perioada 

2016-2019 poate fi supus plenului Consiliului Județean Mureș. 

 

 

 

 
                                                                                                                 ARHITECT ŞEF 
P                                                                                                                         Răzvan Şipoş 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit : Andreea Baciu 
Verificat : Șef serviciu, Cătălin Platon 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a 

judeţului Mureş pentru perioada 2016-2019, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.82/2016  și actualizată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.71/2018 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreședintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu expunerea de motive nr.15571/21.06.2019 şi raportul de specialitate nr. 

15572/21.06.2019 al Direcției Amenajare Teritoriu și Urbanism - Serviciul Avizare, 

Autorizare și Control,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 

23.11.2017, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens 

în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în speţă, 

sunt incidente prevederile art.47 lit.”f” din Legea nr.477/2013 privind pregătirea 

economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, republicată, art.2 din HGR nr. 

1174/2011, art.3-5 din Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea monografiei 

economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, aprobate prin 

HGR nr. 1174/2011, art.91 alin.(1) lit.”f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.82/2016 a fost aprobată monografia 

economico-militară a Județului Mureș pentru perioada 2016-2019, care a fost 

actualizată prin HCJM nr.91/2017 și respectiv HCJM nr.71/2018. 

Din înscrisurile anexate prezentului proiect de hotărâre reiese, că la solicitarea 

Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Structura 

teritorială pentru Probleme Speciale Mureș, se impune o nouă  actualizare a unor 

anexe ale Monografiei economico-militare a judeţului Mureş pentru perioada 2016-

2019.  

Având în vedere că anexele proiectului de hotărâre au caracter clasificat ca „secret 

de serviciu”, sunt aplicabile și prevederile Legii nr.182/2002 privind protecţia 

Nr. 15586/21.06.2019 

Dosar. VI/D/1 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
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informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, ale HGR 

nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 

clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare,  şi ale HGR 

nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, astfel anexele 

proiectului de hotărâre urmează regimul aplicabil acestui tip de documente. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm 

că potrivit prevederilor art.47 lit.”f” din Legea nr.477/2013 privind pregătirea 

economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, republicată, precum și cele ale 

art.2 din HGR nr. 1174/2011, coroborate cu cele ale art.3-5 din Instrucţiunile privind 

întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a 

municipiului Bucureşti, aprobate prin același act normativ, consiliile judeţene cu 

sprijinul structurilor teritoriale pentru probleme speciale, întocmesc monografia 

economico-militară a judeţului pe o perioadă de 4 ani, o actualizează anual în primul 

semestru şi o pun la dispoziţia centrelor militare judeţene. 

În sensul celor de mai sus, sunt incidente prevederile art.91 alin.(1) lit. „f” din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean exercită şi alte atribuţii 

prevăzute de lege. 

Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Mureş pentru perioada 2016-

2019, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului 

Consiliului Judeţean Mureş. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Adriana Farkas - Șef Serviciu 
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