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                            HOTĂRÂREA NR.191 
                        din 25 noiembrie 2021 

pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Apărării Naționale și Consiliul Județean 

Mureș privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor, în format digital, 

realizate pentru teritoriul administrativ al Județului Mureș, în perioada 2010-2030 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.31834/17.11.2021 al Vicepreședintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Serviciului avizare, autorizare și control, 

raportul Serviciului juridic, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

Ținând cont de adresa nr.6017/28321/14.10.2021 a Agenției de Informații Geospațiale a 

Apărării ”General de divizie Constantin Barozzi” din cadrul Ministerului Apărării Naționale, 

Având în vedere prevederile art.5 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a 

ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi 

actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale în perioada 2021 – 2030, 

În temeiul dispozițiilor art.173 alin.(1) lit. „e”, coroborate cu cele ale alin.(7) lit.„a” și ale 

art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

  
hotărăşte: 

 
Art.1. Se aprobă încheierea Protocolului între Ministerul Apărării Naționale și Consiliul 

Județean Mureș privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor, în 

format digital, realizate pentru teritoriul administrativ al Județului Mureș, în perioada 

2010-2030, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș să semneze protocolul 

aprobat la art.1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Apărării Naționale și Direcției amenajare 

teritoriu și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, 

care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 
   PREŞEDINTE                                                                                             Contrasemnează                                                               
   Péter Ferenc                                                                                      SECRETAR GENERAL                                                    

                                                                                       Paul Cosma 



 

Nr. 31834/17.11.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Apărării Naționale și Consiliul Județean 

Mureș privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor, în format 

digital, realizate pentru teritoriul administrativ al Județului Mureș, în perioada 2010-2030 

 

Activitatea de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul 

României este reglementată prin O.U.G nr.75/2021 privind executarea serviciilor de 

aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi 

executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor 

agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada 2021 – 2030. 

Astfel, activitățile de  realizare a ortofotoplanurilor și de aerofotogrammetrie se 

efectuează de către Ministerul Apărării Naţionale, cu respectarea prevederilor art. 7 din 

Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, potrivit cărora instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice 

şi al securităţii naţionale pot executa, cu personal şi mijloace proprii, în domeniul 

specific de activitate, lucrările de geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie şi 

cartografie necesare apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, conform normelor 

tehnice şi standardelor proprii, aprobate prin ordine ale conducătorilor acestor instituţii. 

Ținând cont de dinamica schimbărilor fizico-geografice, respectiv a modificărilor 

semnificative de peisaj, de infrastructură, înaintarea vegetaţiei forestiere, efectele 

inundaţiilor şi a altora asemenea, se impune înlocuirea ortofotoplanurilor la intervale de 

timp de 3 ani. 

Ortofotoplanurile rezultate în urma aplicării prevederilor O.U.G. nr.75/2021 se pun la 

dispoziţia consiliului judeţean, gratuit, la cerere, potrivit protocolului încheiat cu 

Ministerul Apărării Naţionale. 

Având în vedere cele mai sus expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Protocolului între Ministerul Apărării Naționale și Consiliul Județean 

Mureș privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor, în format 

digital, realizate pentru teritoriul administrativ al Județului Mureș, în perioada 2010-

2030.  

 

VICEPREŞEDINTE 

Kovács Mihály-Levente        



 

 

 

      Nr. 31880/18.11.2021 

                            

                                  

                          RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Apărării Naționale și Consiliul Județean 

Mureș privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor, în format 

digital, realizate pentru teritoriul administrativ al Județului Mureș, în perioada 2010-2030 

 

 

Prin O.U.G nr.75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de 

realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de 

digitizare şi actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada 2021 - 2030 a fost reglementată 

activitatea de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul 

României. 

Astfel, activitatea de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor de către 

Ministerul Apărării Naţionale se efectuează cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea 

cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, potrivit cărora instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice 

şi al securităţii naţionale pot executa, cu personal şi mijloace proprii, în domeniul 

specific de activitate, lucrările de geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie şi 

cartografie necesare apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale. 

Având în vedere că, în timp se produc schimbări fizico-geografice, respectiv modificări 

semnificative de peisaj, de infrastructură, înaintarea vegetaţiei forestiere, efectele 

inundaţiilor şi altele asemenea se impune necesitatea înlocuirii ortofotoplanurilor la 

intervale de timp de 3 ani.    

Ortofotoplanurile rezultate în urma aplicării prevederilor O.U.G. nr.75/2021 se pun la 

dispoziţia consiliului judeţean, gratuit, la cerere, potrivit protocolului încheiat cu 

Ministerul Apărării Naţionale. 

Având în vedere cele mai sus expuse, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Protocolului 

între Ministerul Apărării Naționale și Consiliul Județean Mureș privind punerea la 

dispoziție, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor, în format digital, realizate pentru 

teritoriul administrativ al Județului Mureș, în perioada 2010-2030, poate fi supus spre 

dezbatere și aprobare plenului Consiliului Județean Mureș. 

Arhitect șef 

arh. Adina Gabriela Popescu 

 

                           Întocmit: Costea Dănuța            Monica Belean 

       Verificat: Șef serviciu, Cătălin Platon       
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Apărării 

Naționale și Consiliul Județean Mureș privind punerea la dispoziție, cu titlu 

gratuit, a ortofotoplanurilor, în format digital, realizate pentru teritoriul 

administrativ al Județului Mureș, în perioada 2010-2030 

 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Vicepreședintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 31834/17.11.2021 și în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate nr.31880/18.11.2021 al Serviciului avizare, autorizare și control,  

În conformitate cu prevederile art.45, alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, 

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: 

În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.5 alin.(2) din OUG 

nr.75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a 

ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi 

actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale în perioada 2021 – 2030, precum și cele ale art.173 alin.(1) lit. „e” 

coroborate cu cele ale alin.(7) lit.„a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Activitățile de  realizare a ortofotoplanurilor și de aerofotogrammetrie se efectuează de 

către Ministerul Apărării Naţionale cu respectarea prevederilor art.7 din Legea 

cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Ținând cont de dinamica schimbărilor fizico-geografice, respectiv a modificărilor 

semnificative de peisaj, de infrastructură, înaintarea vegetaţiei forestiere, efectele 

inundaţiilor şi a altora asemenea, se impune înlocuirea ortofotoplanurilor la intervale de 

timp de 3 ani. 

Potrivit art.5 alin.(2) din OUG nr.75/2021, „ortofotoplanurile rezultate în urma aplicării 

prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi cele realizate în perioada 2010-2020 în 

baza prevederilor OUG nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie 

                 Nr. 31883/18.11.2021 

                 Dosar nr. IX/B/1 

 

Văzut,                                                              
Director executiv 

Genica Nemeș 
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şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de 

digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

136/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se pun la dispoziţia Agenţiei 

Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, autorităţilor administraţiei publice 

centrale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi consiliilor judeţene, gratuit, la 

cerere, potrivit protocoalelor încheiate între acestea şi Ministerul Apărării Naţionale.” 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice 

județene, arătăm că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„e” din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean exercită 

atribuții privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern, iar în exercitarea 

acestor atribuţii, potrivit alin.(7) lit.„a” al aceluiași text legal, aprobă cooperarea sau 

asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea 

civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public judeţean. 

Precizăm totodată că, la elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere 

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

elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

încheierii Protocolului între Ministerul Apărării Naționale și Consiliul Județean Mureș 

privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor, în format digital, 

realizate pentru teritoriul administrativ al Județului Mureș, în perioada 2010-2030, 

îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului 

Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în 

condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 

ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lokodi Emőke/2 ex. 
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