
 

           ROMÂNIA                     PROIECT                   
               JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

   
 

HOTĂRÂREA  NR.  
  din 31 mai 2012 

 

privind aprobarea documentaţiei „Reactualizarea Planului de Amenajare a  
Teritoriului Judeţean, judeţul Mureş” 

 

 
    Consiliul Judeţean Mureş, 

 Văzând expunerea de motive nr.7360 din 20.04.2012  pentru aprobarea 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Reactualizarea Planului de 
Amenajare a Teritoriului Judeţean, judeţul Mureş”, 

Având în vedere prevederile art.42, alin.(3) din Legea nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare, 
Cu respectarea procedurilor reglementate de dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, 

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

 Art.1. Se aprobă documentaţia „Reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului 

Judeţean, judeţul Mureş”, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 Art.2. De ducerea la îndeplinire răspunde Arhitectul Şef din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 
  

 
 
  

PREŞEDINTE A    VIZAT PENTRU LEGALITATE 
             SECRETAR 

            Lokodi Edita Emöke     

                                                 Aurelian Paul Cosma 
    

                                     

                          
                                            
 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                       

ROMANIA  
JUDEŢUL MUREŞ                                                   
CONSILIUL JUDEŢEAN    

Nr. 7360 din 20.04.2012 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

pentru aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

„Reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean, judeţul 
Mureş” 

 
Documentaţia „Reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean, judeţul 

Mureş” a fost elaborată de Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de 

Geografie cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.42 din 27 
martie 2008 privind aprobarea Avizului de Temă, a Graficului de Realizare şi a celui de 
Plăţi pentru lucrarea "Reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean, 

judeţul Mureş". 
Documentaţia de amenajarea teritoriului a fost avizată de către:  

-  instituţiile şi deţinătorii de reţele legal interesaţi;  

- Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean 
Mureş cu Avizul Unic nr.79 / 09.07.2009 (Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.119 din 
24 septembrie 2009 pentru aprobarea Avizului dat de Comisia tehnică de amenajarea 

teritoriului şi de urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş, pentru documentaţia 
"Reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean, judeţul Mureş"); 
- Avizul Final nr.11/2012 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

 Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie a transmis cu 
adresa nr.169 din 06.04.2012 (înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş cu nr.6.953 din 
12.04.2012) varianta finală a documentaţiei de amenajarea teritoriului modificată 

conform solicitărilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului conţinute în avizul 
nr.11/2012. 

Constatându-se îndeplinirea condiţiilor legale specificate în Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, competenţa de aprobare a unui plan de 
amenajarea teritoriului judeţean fiind a consiliului judeţean,  

 Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
„Reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean, judeţul Mureş”. 
 

 
         VICEPREŞEDINTE                 ARHITECT ŞEF 

        Chirteş Ioan Cristian                                     arh.Csortan Ilona 

 
 
 

 
 
   



  

                    ROMÂNIA                                   Nr. 7398/23.IV.2012 
              JUDEŢUL MUREŞ                                        Dosar IV D/1                       
           CONSILIUL JUDEŢEAN  

 540026, Tîrgu Mureş, str.Primăriei nr.2 
                       tel.0265 – 263211, fax: 268718 
                                e-mail: cjmures@cjmures.ro 

 
 

 

 

 

 

      ANUNŢ 
 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, îşi face 

publică intenţia de a reglementa printr-o hotărâre documentaţia „Reactualizarea 

Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean, Judeţul Mureş”. 

Proiectul de hotărâre şi expunerea de motive sunt publicate pe site-ul Consiliului 

Judeţean www.cjmures.ro din data de 20 aprilie 2012, afişate la sediu (str. Primăriei nr.2, 

Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Informaţii de Interes Public – camera 1).  

 Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de 

recomandare, până la data de 7 mai 2012, la Registratura Consiliului Judeţean Mureş  sau 

prin e-mail, la adresa: cjmures@cjmures.ro. 

   

 
 

      PREŞEDINTE             SECRETAR  
 
 Lokodi Edita Emőke       Aurelian-Paul Cosma  

 
 

 
 
 

 
 
 

Întocmit: consilier Andreea Iepan 
Văzut: director Viorel Iosib 
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