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Nr.           /        .04.2020 

Dosar IX B/1                                                                                                              PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR. ________ 

din 30 aprilie 2020 

pentru completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Mureș 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând referatul de aprobare nr.10806/27.04.2020 al Vicepreşedintelui Consiliului 
Judeţean Mureş, raportul de specialitate al Direcției amenajare teritoriu și urbanism, 
raportul Serviciului Juridic, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

Ţinând cont de prevederile Decretelor Preşedintelui României nr.195/2020 şi 
nr.240/2020, precum şi a Ordonanței Militare nr.3/2020 privind măsuri de prevenire a 
răspândirii COVID-19 emisă de Ministerul Afacerilor Interne,  

Având în vedere necesitatea asigurării cadrului legal pentru buna desfăşurare a 
şedinţelor Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Mureș, 
atât în prezenta situaţie excepţională, dar şi în altele de această natură, 

În considerarea prevederilor art.37 alin.(3) din Legea nr.350/2001privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „f”, precum şi ale art.135 alin. (8) 
coroborate cu cele ale art.182 alin.(1)din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

hotărăşte: 

 

Art. I.Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.26/20.02.2020 privind 
modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei 
Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Mureș, se completează 
după cum urmează: 

1. La Capitolul C – ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE, după art.14 se introducdouă noi 
articole, art. 141 şi art. 142, având următorul cuprins:  

„Art. 14¹. (1) Prin excepție de la regulile stabilite în prezentul capitol, în situații 
excepționale, constatate de către autoritățile competente și care fac imposibilă 
prezența membrilor comisiei la sediul autorității publice ori când prezența acestora 
contravine reglementărilor/recomandărilor autorităților abilitate, ședințele Comisiei 
Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Mureș se desfășoară în 
sistem de videoconferință, online. 
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(2) Situațiile prevăzute la alin. (1) și incidența regulilor speciale prevăzute în 
prezentularticol se cuprind în actul de convocare la şedinţa Comisiei, cu justificarea 
corespunzătoare. 

Art.14². (1) Prezența membrilor Comisiei se asigură prin înscrierea acestora în cadrul 
platformei/aplicației/site-ului la ora indicată în actul de convocare a Comisiei. 

(2)Secretariatul Comisiei va efectua apelul nominal și va încheia un proces-verbal 
constatator al prezenței și al cvorumului legal de ședință, pe care îl va înregistra în 
Registratura Consiliului Județean Mureș. Acesta se semnează de funcţionarul public 
care asigură Secretariatul Comisiei şi de Arhitectul-șef. 

(3) Minutele prevăzute la art.14 alin. (4) din Regulament, vor fi completate de membrii 
Comisiei şi trimise în format electronic funcţionarului public care asigură Secretariatul 
Comisiei, dispoziţiile art. 14 alin.(6) aplicându-se în mod corespunzător”. 

Art. II.Prezenta hotărâre se comunică Direcției amenajare teritoriu și urbanism din 
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, precum și membrilor Comisiei 
Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Mureș, care răspund de 
aducerea sa la îndeplinire. 

 

 PREŞEDINTE 

 Péter Ferenc 

                         Avizat pentru legalitate 

SECRETAR GENERAL 

Aurelian Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 
pentru completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului 
Mureș 

 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism a Județului Mureș 
constituită la nivelul Consiliului Județean Mureș în temeiul art. 37 din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și 
completările ulterioare, este un organ consultativ cu atribuții de analiză, 
expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului 
arhitectului șef și funcționează în coordonarea Președintelui Consiliului Județean 
Mureș. 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism fundamentează din punct 
de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-șef, pentru documentațiile de 
amenajare a teritoriului și de urbanism, inclusiv pentru studiile de fundamentare 
sau cercetările prealabile. 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei Tehnice de Urbanism și 
Amenajare a Teritoriului, precum și componența acesteia se aprobă, potrivit 
prevederilor Legii nr. 350/2001, de consiliul județean, la propunerea președintelui 
consiliului județean. 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului și Urbanism și componența acesteia au fost aprobate prin Hotărârea 
nr. 38 din 24.03.2011 a Consiliului Județean Mureș. Prin Hotărârea nr.26 din 
20.02.2020, Consiliul Județean Mureș a aprobat modificarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și 
Urbanism, acestea constituind anexele nr. 1 respectiv nr. 2 ale hotărârii. 

De la data adoptării acestor modificări și până în prezent, activitatea de 
funcționare a comisiei a scos în evidență necesitatea funcționării acesteia și în 
condițiile restrictive date de  instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, 
prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020 din 16 martie  2020 şi prelungită 
prin Decretul Preşedintelui României nr.240/14 aprilie 2020, precum şi prin 
Ordonanțele Militare nr.2/2020, nr.3/2020 şi nr.4/2020 privind măsuri de 
prevenire a răspândirii COVID-19 emise de Ministerul Afacerilor Interne. 

Completarea pe care o propunem a fi adusă Regulamentului, este următoarea: 

   Nr. 10806/27.04.2020 

            Dosar IX/B1 
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1. La Capitolul C – ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE, după art.14 se introduc 
două noi articole, art. 141  şi 142, având următorul cuprins:  

„Art. 14¹. (1) Prin excepție de la regulile stabilite în prezentul capitol, în situații 
excepționale, constatate de către autoritățile competente și care fac imposibilă 
prezența membrilor comisiei la sediul autorității publice ori când prezența 
acestora contravine reglementărilor/recomandărilor autorităților abilitate, 
ședințele Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului 
Mureș se desfășoară în sistem de videoconferință, online. 

(2) Situațiile prevăzute la alin. (1) și incidența regulilor speciale prevăzute în 
prezentul articol se cuprind în actul de convocare la şedinţa Comisiei, cu 
justificarea corespunzătoare. 

Art.14². (1) Prezența membrilor Comisiei se asigură prin înscrierea acestora în 
cadrul platformei/aplicației/site-ului la ora indicată în actul de convocare a 
Comisiei. 

(2) Secretariatul Comisiei va efectua apelul nominal și va încheia un proces-
verbal constatator al prezenței și al cvorumului legal de ședință, pe care îl va 
înregistra în Registratura Consiliului Județean Mureș. Acesta se semnează 
funcţionarul public care asigură Secretariatul Comisiei şi de Arhitectul-șef. 

(3) Minutele prevăzute la art.14 alin. (4) din Regulament, vor fi completate de 
membrii Comisiei şi trimise în format electronic funcţionarului public care 
asigură Secretariatul Comisiei, dispoziţiile art. 14 alin.(6) aplicându-se în mod 
corespunzător”. 

Din punct de vedere al normelor de tehnică legislativă, intervenția se impune a fi 
făcută asupra anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2020, 
prin completare.  

Faţă de cele de mai sus, în baza dispozițiilor art. 136 și 182 din Ordonanța de 
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

VICEPREŞEDINTE 

Alexandru Cîmpeanu 
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          Nr._________/____.04.2020 
             Dosar IX.B.1. 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
pentru completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Mureș 

 

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism a județului Mureș, 
constituită la nivelul Consiliului Județean Mureș în temeiul art. 37 din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și 
completările ulterioare, este un organ consultativ cu atribuții de analiză, 
expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului 
arhitectului șef și funcționează în coordonarea Președintelui Consiliului Județean 
Mureș. 

În prezent, Comisia tehnică de urbanism și amenajare a teritoriului funcționează 
în baza Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Mureș nr.26 din 20.02.2020 pentru modificarea și completarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului și Urbanism a județului Mureș. 

Pentru asigurarea funcționării comisiei tehnice și în condițiile restricțiilor de 
deplasare și a celor de întrunire a mai multor persoane, susținem modificarea 
Anexei nr.2 din Regulamentul de organizare si funcționare al Comisiei tehnice de 
amenajarea teritoriului si urbanism a județului Mureș altfel: 

1. La Capitolul C – ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE, după art.14 se introduc două 
noi articole, art. 141  şi art. 142, având următorul cuprins:  

„Art. 14¹. (1) Prin excepție de la regulile stabilite în prezentul capitol, în situații 
excepționale, constatate de către autoritățile competente și care fac imposibilă 
prezența membrilor Comisiei la sediul autorității publice ori când prezența 
acestora contravine reglementărilor/recomandărilor autorităților abilitate, 
ședințele Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului 
Mureș se desfășoară în sistem de videoconferință, online. 

(2) Situațiile prevăzute la alin. (1) și incidența regulilor speciale prevăzute în 
prezentul articol se cuprind în actul de convocare la şedinţa Comisiei, cu 
justificarea corespunzătoare. 

Art.14². (1) Prezența membrilor Comisiei se asigură prin înscrierea acestora în 
cadrul platformei/aplicației/site-ului la ora indicată în actul de convocare a 
Comisiei. 
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(2) Secretariatul Comisiei va efectua apelul nominal și va încheia un proces-
verbal constatator al prezenței și al cvorumului legal de ședință, pe care îl va 
înregistra în Registratura Consiliului Județean Mureș. Acesta se semnează 
funcţionarul public care asigură Secretariatul Comisiei şi de Arhitectul-șef. 

(3) Minutele prevăzute la art.14 alin. (4) din Regulament, vor fi completate de 
membrii Comisiei şi trimise în format electronic funcţionarului public care 
asigură Secretariatul Comisiei, dispoziţiile art. 14 alin.(6) aplicându-se în mod 
corespunzător.” 

Luând în considerare cele de mai sus, apreciem că sunt întrunite condiţiile legale 
pentru promovarea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre. 

                  
                                                                          

 ŞEF SERVICIU 
                                              Platon Cătălin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: ing.Pop Călin Alexandru 
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RAPORT  
la proiectul de hotărâre pentru completarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al Comisie Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a 
județului Mureș             

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 
Referatul de aprobare nr. __________/____.04.2020 și în considerarea celor reținute în 
Raportul de specialitate nr._________/___.04.2020 al Direcției Amenajare Teritoriu și 
Urbanism, 

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 supus analizei sunt incidente prevederile art. 37 alin.(3) 
din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 
completările ulterioare, ale art. 50 şi 51 din Decretul Preşedintelui României nr.195/2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, ale art.83 și art. 84 din 
Decretul Preşedintelui României nr.240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe 
teritoriul României, ale Ordonanței Militare nr.3/2020 privind măsuri de prevenire a 
răspândirii COVID-19 emise de Ministerul afacerilor interne, precum şi cele ale art. 173 
alin. (1) lit. „f” din Ordonanța de Urgența a Guvernului României nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Astfel, prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020 s-a instituit starea de urgenţă pe 
întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile, iar prin Decretul Președintelui 
României nr.240/2020, începând cu data de 15 aprilie 2020, s-a prelungit starea de 
urgență cu 30 de zile, instituită prin Decretul nr.195/2020. Printre măsurile de primă 
urgenţă cu aplicabilitate directă stabilite prin aceste decrete sunt şi cele prevăzute la art. 
50 din Decretul nr.195/2020, respectiv art.83 din Decretul nr.240/2020, care 
reglementează faptul că pe durata stării de urgenţă autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale au obligaţia luării unor măsuri pentru organizarea activităţii astfel încât 
să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea 
mijloacelor electronice de comunicare. 

De asemenea, art. 51 alin. (1) din Decretul nr.195/2020, respectiv art.84 din Decretul 
nr.240/2020, stipulează că autorităţile şi instituţiile publice stabilesc măsurile care se 
impun pentru asigurarea desfăşurării optime a activităţii, cu respectarea regulilor de 
disciplină sanitară stabilite de autorităţile cu atribuţii în domeniu, inclusiv prin hotărârile 
Comitetului Naţional privind Situaţiile Speciale de Urgenţă, urmărind cu prioritate 
asigurarea prevenţiei şi reducerea riscului de îmbolnăvire. 

Nr. ___________/___.04.2020 

Dosar. IX/B/1 
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Prin Ordonanța Militară nr.3/2020 s-au stabilit unele măsuri pentru prevenirea răspândirii 
coronavirusului SARS-CoV-2, inclusiv în ceea ce priveşte circulaţia persoanelor în afara 
locuinţei/gospodăriei, în anumite intervale orare şi pentru motive expres reglementate. În 
condiţiile extinderii răspândirii acestei boli contagioase şedinţele Comisiei tehnice de 
urbanism și amenajare a teritoriului ar putea deveni imposibil de desfăşurat în condiţiile 
actualului Regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr.26/2020. 

În acest context, având în vedere necesitatea asigurării cadrului legal corespunzător 
pentru buna desfăşurare a şedinţelor comisiei tehnice, atât în prezenta situaţie 
excepţională, dar şi în altele de această natură, se impune completarea Regulamentului 
de Organizare și Funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, 
cu reguli cu caracter de excepţie faţă de regulile generale de desfăşurare a şedinţelor, în 
sensul reglementării posibilităţii desfăşurării acestora în sistem de videoconferinţă, on-
line, conform unei proceduri aprobate de consiliul judeţean. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 
potrivit prevederilor art. art. 173, alin. (1), lit. „f” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean exercită alte 
atribuţii prevăzute de lege, în speță cele ale art. 37, alin. (3) din Legea nr.350/2001, 
potrivit cărora regulamentul de organizare și funcţionare al Comisiei tehnice de 
amenajare a teritoriului şi urbanism de la nivelul Județului Mureș se aprobă de consiliul 
judeţean. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 
art. 81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre pentru 
completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Județului Mureș îndeplinește condițiile legale 
pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior 
avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136 alin.(4) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

Director executiv, 
Genica Nemeş 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: Buta Ramona Alina –  2 ex  
Verificat: Farkas Adriana - Șef serviciu  


