
 
           ROMÂNIA                         PROIECT   

     JUDEŢUL MUREŞ 

   CONSIL    CONSILIUL JUDEŢEAN 
   
 

 

 
      HOTĂRÂREA  NR.____ 
         din  29 februarie  2012 

 

privind aprobarea colaborării  dintre Consiliul Judeţean Mureş 

şi Administraţia Bazinală de Apă Mureş 
 
 
 
 

 
 Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.3644/29.02.2012 a Direcţiei Amenajarea Teritoriului 

Şi Urbanism şi adresa nr. 3436/24.02.2012 a Administraţiei Bazinale de Apă Mureş,  
Ţinând seama de dispoziţiile art.43 alin.(8), (9) şi (10) din Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş aprobat prin Hotărâre a Consiliului 
Judeţean Mureş nr.116/2006,  

În temeiul art.91 alin.(6) lit. (a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

  
h o t ă r ă ş t e :  

 

 
Art.1. Se aprobă colaborarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Administraţia 

Bazinală de Apă Mureş, conform Convenţiei de colaborare cuprinsă în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Doamna Lokodi Edita Emőke, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, se 
împuterniceşte cu semnarea  actului prevăzut la art.1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Administraţiei Bazinale de Apă Mureş şi 
Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

  
 

 

 
PREŞEDINTE                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE                                                                                                                                         

SECRETAR 
     Lokodi Edita Emőke                             

                      Aurelian Paul Cosma 
 
 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/expmot_hot156_2005.doc
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/anexa_hot156_2005.doc


CONSILIUL JUDEŢEAN  MUREŞ                                                                     

 DIRECŢIA AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM  

 Nr.3644/29.II.2012             

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea colaborării între Consiliul Judeţean Mureş şi Administraţia 

Bazinală de Apă Mureş 

 

 

 

              

            Prin adresa nr.1913/20.02.2012 şi înregistrată la noi cu nr.3436/24.02.2012, Administraţia 

Bazinală de Apă Mureş ne solicită informaţii specifice pe care le deţinem sub formă de hărţi GIS sau 

AUTOCAD privind organizarea teritorială, infrastructura şi utilizarea terenului  şi anume: limitele 

UAT, limitele intravilanelor UAT- urilor, limite proprietăţi (domeniu public) sau harta străzilor în 

intravilan,limite zone de protecţie drumuri, căi ferate, reţele, reţeaua de drumuri publice, reţeaua de 

căi ferate, reţele de gaz, alimentare cu apă, electrice şi informaţii asupra numărului de locuitori 

corespunzător fiecărei localităţi conform ultimului recensământ, necesare realizării celor 3 Etape 

pentru punerea în aplicare a Directivelor 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

Europei privind evaluarea şi gestionarea riscului de inundaţii. 

           Totodată se menţionează în adresă faptul că la finalizarea Proiectului Plan pentru prevenirea, 

protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Mureş,  Administraţia Bazinală 

de Apă Mureş va pune la dispoziţia Consiliului Judeţean Mureş, la începutul anului 2013,  harta în 

format vectorizat a cursurilor de apă şi harta limitelor de  şi inundabilitate pentru debite cu 

probabilităţi de depăşire de 10%, 5%,1% şi 0,1 % pentru cursurile de apă care fac obiectul 

proiectului. 

            Luând în considerare această solicitare şi având în vedere lucrarea  „ Întocmirea hărţilor de 

risc natural la nivelul teritoriului judeţului Mureş” a cărei beneficiar este Consiliul Judeţean 

Mureş şi care are ca obiect identificarea în detaliu  (ex. identificarea zonelor construite expuse), 

localizarea şi delimitarea geografică a zonelor afectate de 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, 

            Direcţia de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism poate pune la dispoziţia Administraţiei 

Bazinale de Apă Mureş hărţile topo- cadastrale din anii 1966-1976 vectorizate, limitele intravilanului 

rezultate în urma vectorizării Planurilor Urbanistice Generale ale  Unităţilor Administrativ 

Teritoriale, pe care le deţine în prezent şi traseele reţelelor de gaze naturale şi alimentare cu energie 

electrică preluate, potrivit  prevederilor Legii 50/1991 republicată, de la societăţile care le gestionează 

pe teritoriul judeţului Mureş. 

            Menţionăm că, în cadrul Direcţiei Tehnice, Consiliul Judeţean Mureş deţine o bază de date cu 

viabilitatea drumurilor judeţene şi a podurilor aferente iar în cadrul Direcţiei de Dezvoltare şi 

Implementare Proiecte informaţii privind alimentarea cu apă în sistem centralizat şi a canalizării 

publice a localităţilor urbane şi rurale la nivelul judeţului Mureş.         



 Având în vedere cele mai sus prezentate, precum şi prevederile  art. 91, alin 6, lit. (a) din 

Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

            Propunem aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Administraţia Bazinală de 

Apă Mureş, conform proiectului de hotărâre anexat în vederea furnizării cu titlu gratuit de către  

instituţiile semnatare, pe bază de reciprocitate, a informaţiilor specifice deţinute de fiecare, în vederea 

finalizării proiectului Plan pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în 

bazinul hidrografic Mureş  şi a lucrării „ Întocmirea hărţilor de risc natural la nivelul teritoriului 

judeţului Mureş”. 

 

  

           

 

 

                    VIZAT 

           VICEPREŞEDINTE,                                                              ARHITECT ŞEF, 

           Ioan Cristian Chirteş                                                            arh.Csortan Ilona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Baciu Andreea 

 

 

 
 

 
 



 

 
 
 

CONVENŢIE DE COLABORARE 
  
 
 
 
În temeiul prevederilor art.91 alin.(6) lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
1. PĂRŢILE 
1.1. Consiliul Judeţean Mureş, cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2, judeţul Mureş, tel. 0265.263.211, 
fax: 0265-268.718, reprezentat prin LOKODI EDITA EMŐKE, având funcţia de preşedinte şi AURELIAN PAUL 
COSMA, având funcţia de secretar,  

       şi 

1.2. ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞ, cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Koteles Samuel nr.33,  
judeţul Mureş, tel. 0265-260289, fax:  0625-264290, reprezentată prin TEODOR GIURGEA, având funcţia de 
director, 

au convenit încheierea prezentei convenţii de colaborare, cu respectarea următoarelor clauze: 

2. OBIECTIVUL CONVENŢIEI 
2.1. Obiectivul convenţiei îl reprezintă finalizarea proiectului „Întocmirea hărţilor de risc natural la nivelul judeţului 
Mureş”, al cărui beneficiar este Consiliul Judeţean Mureş şi respectiv, punerea în aplicare de către Administraţia 
Bazinală de Apă Mureş a prevederilor Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
evaluarea şi gestionarea riscului de inundaţii. 
 
3. OBIECTUL CONVENŢIEI 
3.1. Obiectul convenţiei constă în furnizarea cu titlu gratuit de către  instituţiile semnatare, pe bază de 
reciprocitate, a informaţiilor specifice deţinute de fiecare, în vederea atingerii obiectivului menţionat la art.2.1. 
 
4. DURATA 
4.1. Prezenta convenţie se încheie pe o perioadă de 2 (doi) ani de la data semnării lui de către ambele părţi. 

5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
5.1. Obligaţii comune: 
5.1.1. Părţile se obligă să se susţină reciproc în vederea atingerii obiectivului comun. 
5.1.2.Informaţiile şi suportul lor material primite în conformitate cu prevederile prezentei convenţii vor putea fi 
transmise unei terţe părţi numai cu aprobarea prealabilă a părţii furnizoare. 

5.2. Consiliul Judeţean Mureş se obligă să asigure furnizarea către Administraţia Bazinală de Apă Mureş a 
informaţiilor specifice deţinute,  sub formă de hărţi GIS sau AutoCAD, respectiv: 

a. hărţile topo-cadastrale vectorizate din anii 1966-1976; 
b. limitele intravilanului rezultate în urma vectorizării Planurilor Urbanistice Generale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale; 
c. traseele reţelelor de gaze naturale şi alimentare cu energie, preluate, potrivit prevederilor Legii 

nr.50/1991, republicată, de la societăţile pe care le gestionează pe teritoriul Judeţului Mureş; 
d. baza de date privind viabilitatea drumurilor judeţene şi a podurilor aferente. 

5.3. Administraţia Bazinală de Apă Mureş se obligă să asigure furnizarea către Consiliul Judeţean Mureş a 
rezultatelor proiectului „Plan pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţilor în bazinul hidrografic 
Mureş, respectiv harta cursurilor de apă şi harta limitelor de inundabilitate pentru debite cu posibilităţi de 
depăşire de 10%, 5%, 1% şi 0,1% (în format vectorial). 



 
6. ÎNCETAREA CONVENŢIEI 
6.1. Prezenta convenţie încetează la expirarea perioadei prevăzute la art. 4.1. şi va putea fi prelungită cu 
acordul ambelor părţi prin act adiţional. 
6.2. Prin acordul părţilor, prezenta convenţie poate să înceteze şi înainte de termen. 
6.3. Prezenta convenţie încetează de plin drept, în cazul în care una dintre părţi nu îşi execută una dintre 
obligaţiile enumerate la capitolul 5. 
6.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentei convenţii o va notifica celeilalte părţi, cu cel 
puţin 30 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele. 
 
7. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
7.1. Răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezenta convenţie, cu efect negativ asupra 
colaborării, revine părţilor, aşa cum s-au obligat fiecare dintre acestea, prin clauzele contractuale, conform legii. 
 
8. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 
8.1. În accepţiunea părţilor, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă 
va fi transmisă la adresa /sediul prevăzut în partea introductivă a prezentei convenţii. 
8.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu 
confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe 
această confirmare. 
8.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a 
fost expediată. 
8.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin 
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 
 
9. LITIGII 
9.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentei convenţii de colaborare sau rezultate 
din interpretarea, executarea ori încetarea acesteia sa fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 
9.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor 
judecătoreşti competente. 
 
10. DISPOZIŢII FINALE 
10.1.Părţile desemnează un grup de coordonare care să fie direct responsabil cu derularea convenţiei de 
colaborare, după cum urmează: 
 a) reprezentantul/reprezentanţii  Consiliului Judeţean Mureş sunt ____________________, 
consilier/consilieri în cadrul Direcţiei de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism. 
 b) reprezentantul/reprezentanţii  Administraţiei Bazinale de Apă Mureş sunt: ________________. 
10.2. Prezenta convenţie de colaborare s-a încheiat astăzi  ___________ în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. 

 
 
  

 CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ  ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ  
          DE APĂ MUREŞ  

 
             PREŞEDINTE,     DIRECTOR, 
                 LOKODI EDITA EMŐKE           TEODOR GIURGEA 
                
 
 
  SECRETAR,                                                                              JURIDIC  -  CONTENCIOS  
    AURELIAN PAUL COSMA                                                              Consilier juridic ADELA CIZMAS 


