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CONSILIUL JUDEŢEAN                                          

 

 

 

HOTARÂREA  NR. ____ 

din 25 aprilie 2013 

 
privind modificarea anexei 1 a Hotărârii Consiliului Județean Mureș  nr.38 din 24 martie 

2011 pentru aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism 

a judeţului Mureş şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia 
 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând expunerea de motive nr. 7216/18.04.2013 a arhitectului șef, pentru 
modificarea anexei 1 a Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.38 din 24 martie 2011 pentru 

aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului 
Mureş şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, 

Având în vedere prevederile art. 37, din Legea nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e : 

 
Art.1.  Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.38 din 24 martie 2011 

pentru aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a 

judeţului Mureş şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, se modifică şi se 
înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor şi instituţiilor menţionate în anexă, 

precum şi Arhitectului Şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, 
care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 
 

 
    PREŞEDINTE 

            Ciprian Dobre      
   AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                                                    SECRETAR  

 
                               Aurelian- Paul Cosma  
 

 
 
 

 

 



 

JUDEŢUL MUREŞ                                                   

CONSILIUL JUDEŢEAN    

DIRECŢIA AMENAJARE TERITORIU ŞI URBANISM  

Nr.7216/18.04.2013  

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

pentru aprobarea Proiectului de hotărâre privind modificarea anexei 1 a        

Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.38 din 24 martie 2011 pentru aprobarea 

componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului 

Mureş şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia 

 

 

  

 Legea nr. 350 / 2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările ulterioare, prevede la art.37:  

  „(1) În scopul îmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea spaţială 

durabilă, în coordonarea preşedinţilor consiliilor judeţene şi a primarilor de municipii 

şi oraşe, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti se constituie Comisia 

tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, ca organ consultativ cu atribuţii de 

analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică a 

avizului arhitectului-şef.” 

    (1^1) Membrii comisiei sunt specialişti atestaţi din domeniul urbanismului, 

arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, precum şi din domeniul sociologiei, 

economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de reţele edilitare, transport. 

    (2) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism este formată din 

specialişti din domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, secretariatul comisiei 

fiind asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-şef.” 

 

 Constatâdu-se: 

 Pensionarea doamnei ing. Vultur Floarea 

 Transferul doamnei arh. Csortan Ilona  

 Imposibilitatea de participare la ședințele comisiei tehnice (datorită impunerilor 

programului universitar) a domnului conf.dr. Kovacs Lorant și a domnului prof.dr. 

Rus Ioan 

 Propunerea Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri 

 Susținerea propunerii de modificare decisă în cadrul ședinței comisiei tehnice din data 

de 18.04.2013 

 

    

 



 

Se propune modificarea componenței comisiei tehnice astfel : 

 
Membrii: 

 

ing. Barla Attila 
inginer constructor, membru Asociația Inginerilor Constructori 

Proiectanți de Structuri 

arh. Burkhardt Arpad 
arhitect,  specialist cu drept de semnătură Registrul Urbaniştilor din 

România 

conf.dr. Georgescu  Maria specialist în sociologie, Universitatea Petru Maior Tîrgu Mureș 

arh. Gheorghiu Petru  
arhitect,  specialist cu drept de semnătură Registrul Urbaniştilor din 

România 

arh. Glăja Eugen 
arhitect, specialist cu drept de semnătură Registrul Urbaniştilor din 

România 

ing. Ispas Gheorghe 
specialist, Administratia Nationala a Drumurilor, Directia Regionala de 

Drumuri si Poduri Brasov, Sectia de Drumuri Nationale Tîrgu Mureș 

arh. Keresztes Geza 
arhitect, specialist cu drept de semnătură Registrul Urbaniştilor din 

România 

ing. Klosz Ildiko specialist, S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mureș 

arh. Kovacs Angela 
arhitect, specialist cu drept de semnătură Registrul Urbaniştilor din 

România 

arh. Lipovan Octavian 
arhitect, specialist cu drept de semnătură Registrul Urbaniştilor din 

România 

ing. Olaru Ioan Tiberiu specialist, SNGN ROMGAZ SA Sucursala  Tîrgu Mureș 

conf.dr. Raţiu Ramona  specialist  în geografie, Universitatea Dimitrie Cantemir Tîrgu Mureș 

arh. Raus Adriana 
arhitect,  specialist cu drept de semnătură Registrul Urbaniştilor din 

România 

ing. Ţogorean Narcisa specialist, Direcția  Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş 

ing. Ungur Mihaela specialist, SC Electrica Transilvania Sud SA sucursala Târgu Mureş   

arh. Winkler Enikö Éva 
arhitect, specialist cu drept de semnătură Registrul Urbaniştilor din 

România 

ing. Zahan Luminiţa specialist, Administrația Bazinală de Apă Mureș 

Secretariatul: 

 

ing. Lungu Mirela 
consilier, Direcția Amenajare Teritoriu și Urbanism din cadrul 

Consiliului Judeţean Mureş 

ing. Pop Călin Alexandru 
consilier, Direcția Amenajare Teritoriu și Urbanism din cadrul 

Consiliului Judeţean Mureş 

 

 Se supune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 1 

a Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.38 din 24 martie 2011 pentru aprobarea 

componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului 

Mureş şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia. 

     
 

       VICEPREŞEDINTE                                 ARHITECT ȘEF 

                 Ovidiu Dancu                 Preotu Mariana 

 

 


