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     HOTĂRÂREA NR. _____ 
  din 12 iunie 2013 

 

privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Compania Naţională de 

Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. în vederea unui schimb de date digitale 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.11011/10.06.2013 a Direcţiei Juridice şi Administraţie 

Publică, adresa nr. 10722/05.06.2013 a Companiei Naţionale de Transport al Energiei 

Electrice Transelectrica S.A. Bucureşti, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. „e” coroborate cu cele ale alin.(6), litera „a" 

şi ale art. 97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

 

hotărăşte: 
 

 
Art.1. Se aprobă cooperarea între Consiliul Judeţean Mureş şi Compania Naţională de 

Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., în condiţiile prevăzute în Protocolul cuprins 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte domnul Ciprian Dobre, Preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu semnarea actului prevăzut la art.1.  
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Urbanism şi Amenajare a Teritoriului a 

Consiliului Judeţean Mureş şi Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice 

Bucureşti, str. Olteni nr. 3-4, sector 3 Bucureşti, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 
 
 

 
                 PREŞEDINTE                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE  

                            
        Ciprian Dobre                           SECRETAR 

                                                         Aurelian - Paul Cosma 



ROMÂNIA            
JUDEŢUL MUREŞ                     
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcţia Juridică şi Administraţie Publică 
Nr.11.011/10.06.2013 

 

Expunere de motive 
privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Compania Naţională de Transport al 

Energiei Electrice Transelectrica S.A. în vederea unui schimb de date digitale 

 
 
 Prin adresa nr. 10722/05.06.2013, operatorul de transport de energie electrică din România, 
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. Bucureşti, propune 
autorităţii publice judeţene crearea unui cadru de colaborare inter-instituţional, prin care să se 

realizeze un schimb de date digital. 
 Încheierea unui protocol de colaborare este justificată de necesitatea eficientizării activităţii 
proprii celor două instituţii partenere, prin atingerea următoarelor obiective: 

- eficientizarea avizării prin eliminarea timpului de aşteptare a răspunsului din partea Transelectrica 
în cazul avizelor de amplasament care nu se află în zona de protecţie şi siguranţă a obiectivelor 
energetice ale TE; 

- reducerea timpului de răspuns pentru cetăţeni; 
- eficientizarea intervenţiilor în teren a echipelor mobile cu echipamente specializate; 
- managementul eficient al situaţiilor de urgenţă cu suport de date actualizate; 

- reducerea timpului de decizie şi creşterea calităţii răspunsurilor în caz de situaţii de urgenţă la nivel 
de judeţ sau în ceea ce priveşte strategia regională de securitate pentru infrastructura critică şi 
managementul situaţiilor de urgenţă; 

- eficientizarea activităţilor de fundamentare a propunerilor de dezvoltare la nivel de judeţ, mai buna 
gestiune a teritoriului administrat. 

Informaţiile, în format electronic, furnizate în cadrul acestei cooperări de către C.J. Mureş 

constau în documentaţia, ce stă la baza autorizării lucrărilor ce vor fi executate în zona de protecţie a 
reţelelor electrice gestionate de Transelectrica (certificat de urbanism, documentaţie tehnică pentru 
autorizaţia de construcţie, autorizaţia de construcţie) şi hărţile de risc natural la nivelul teritoriului 

judeţului Mureş. La rândul său, Transelectrica va pune la dispoziţie datele privind obiectivele 
energetice, traseele de fibră optică sau sedii, pentru a fi expuse parţial sau total celeilalte părţi.  
 În raport de prevederile art.91 alin.(1) lit. „e” coroborate cu cele ale alin.(6) lit. „a” din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, potrivit cărora, în exercitarea atribuţiilor 
privind cooperarea inter-instituţională,  consiliile judeţene pot încheia convenţii de colaborare cu alte 
persoane juridice, în vederea realizării unor acţiuni comune, propunem aprobarea cooperării între 
Consiliul Judeţean Mureş  şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. 

Bucureşti, conform proiectului de hotărâre alăturat.  

  
  

Preşedinte, 
                                                         Ciprian Dobre         

                 
 
 
Întocmit: Şef serviciu, Adriana Farkas 
Verificat: Director executiv, Genica Nemeş 
 



 

 


