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                         NR. 13666/20.05.2022                                                        PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. ____ 
din ______________2022 

pentru actualizarea componenței nominale a Comisiei de inventariere și preluare 

a arhivelor fostului Institut de Proiectare Județean Mureș  

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 13634/20.05.2022 al Vicepreședintelui Consiliului 

Județean Mureș, domnul Kovács Mihály-Levente, raportul de specialitate al Serviciului 

avizare, autorizare și control și raportul Serviciului juridic, precum şi avizele comisiilor 

de specialitate, 

Având în vedere prevederile art.34 alin.(4) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

În temeiul dispozițiilor art.173 alin.(1) lit.„f”, coroborate cu cele ale art.182 alin.(1) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare  

 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se actualizează componența nominală a Comisiei de inventariere și preluare a 

arhivelor fostului Institut de Proiectare Județean Mureș, constituită prin Hotărârea 

Consliliului Județean Mureș nr.12/29.01.2004, conform anexei care face parte din 

prezenta hotărâre.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției de amenajare teritoriu și urbanism, 

Direcției juridice și administrație publică, Serviciului resurse umane și Direcției tehnice, 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, precum și 

persoanelor nominalizate în anexa, care răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                 Avizat pentru legalitate                                                                                                                                                                                                                 

Péter Ferenc                                                             SECRETAR GENERAL 

                                                                                                     Paul Cosma 

               



 

Nr.13634/20.05.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru actualizarea componenței nominale a Comisiei 

de inventariere și preluare a arhivelor fostului Institut de Proiectare Județean 

Mureș  

 

  

Prin HCJ Mureș nr.12/29.01.2004 s-a constituit Comisia de inventariere și preluare a 

arhivelor fostei unități de proiectare județene (Institutul de Proiectare Județean 

Mureș), arhive care cuprind studiile de teren şi documentaţiile elaborate pentru 

realizarea investiţiilor de orice fel, a elementelor de infrastructură, de gospodărie 

comunală, precum şi a lucrărilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism - studii şi 

proiecte de sistematizare elaborate înainte de 1990 la comanda fostelor consilii 

populare sau a altor instituţii ale statului. 

Potrivit dispozițiilor art.34 alin.(3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

arhivele mai sus descrise, intrate, la constituire, în patrimoniul societăţilor comerciale 

înfiinţate pe structura fostei unităţi de proiectare judeţene, respectiv S.C. PROIECT 

S.A., în prezent S.C. PROIECT S.R.L. se gestionează, potrivit legii, de către consiliul 

judeţean sau de către primăriile municipiilor. 

În conformitate cu prevederile art.34 alin.(4) din Legea nr.50/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare inventarierea arhivelor se face de către comisii 

constituite în acest scop prin hotărâri ale consiliului judeţean, sau ale consiliilor  

municipiilor.  

Astfel, prin HCJ Mureș nr.12/29.01.2004 a fost constituită Comisia de inventariere și 

preluare a arhivelor fostei unități de proiectare județene (Institutul de Proiectare 

Județean Mureș), a cărei componență nominală a suportat numeroase modificări.  

Având în vedere că, la această dată, membrii desemnați în cursul anului 2007 să facă 

parte din Comisie nu mai lucrează în cadrul Consiliului Județean Mureș, în vederea 

continuării activității de inventariere și preluare a arhivei de la S.C. PROIECT S.R.L. se 

propune modificarea componenței nominale a acesteia.   

Având în vedere cele mai sus expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre alăturat. 

 

VICEPREŞEDINTE 

   Kovács Mihály-Levente    
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Nr.13684/20.052022 

Dosar IX/B/1 

 

 

 

 

  RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru actualizarea componenței nominale a 

Comisiei de inventariere și preluare a arhivelor fostului Institut de 

Proiectare Județean Mureș  

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.12/29.01.2004 s-a constituit 

Comisia de inventariere și preluare a arhivelor fostei unități de proiectare 

județene -Institutul de Proiectare Județean Mureș.   

Arhivele fostei unități de proiectare județene cuprind studiile de teren şi 

documentaţiile elaborate pentru realizarea investiţiilor de orice fel, a 

elementelor de infrastructură, de gospodărie comunală, precum şi a lucrărilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism - studii şi proiecte de sistematizare 

elaborate înainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor 

instituţii ale statului.  

Potrivit dispozițiilor art.34 alin.(3) din Legea nr.50/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, arhivele, mai sus enunțate, intrate, la 

constituire, în patrimoniul societăţii comerciale înfiinţate pe structura fostei 

unităţi de proiectare judeţene, respectiv S.C. PROIECT S.A. în prezent S.C. 

PROIECT S.R.L., se gestionează, de către consiliul judeţean, respectiv de către 

primăriile municipiilor. 

În conformitate cu dispozițiile art.34 alin.(4) din Legea nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare inventarierea arhivelor se face de către comisii 

constituite în acest scop prin hotărâri ale consiliului judeţean, respectiv 

municipale.  

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.12/29.01.2004 a fost 

constituită Comisia de inventariere și preluare a arhivelor fostei unități de 

proiectare județene - Institutul de Proiectare Județean Mureș, a cărei 

componență nominală a suferit de-a lungul timpului numeroase modificări. 

Ținând seama de faptul că la acest moment de referință, membrii desemnați să 

facă parte din Comisie nu mai lucrează în cadrul Consiliului Județean Mureș, în 

vederea continuării activității de inventariere și preluare a arhivei de la S.C. 

PROIECT S.R.L. se propune actualizarea componenței nominale a acesteia.   
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Având în vedere cele mai sus expuse, proiectul de hotărâre pentru actualizarea 

componenței nominale a Comisiei de inventariere și preluare a arhivelor fostului 

Institut de Proiectare Județean Mureș poate fi supus spre dezbatere și aprobare 

plenului Consiliului Județean Mureș. 

           

          Arhitect șef 

arh. Adina Gabriela Popescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Monica Belean 

Verificat: Șef serviciu, Cătălin Platon       
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               Nr. 13725/20.05.2022  

               Dosar nr. IX/B/1                                                                                          

 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru actualizarea componenței nominale a Comisiei 

de inventariere și preluare a arhivelor fostului Institut de Proiectare Județean 

Mureș 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu Referatul de aprobare nr. 13634/20.05.2022 şi în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate nr. 13684/20.05.2022 al Direcție amenajare teritoriu și 

urbanism, 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare incidente, în 

aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă 

incidente activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică 

legislativă, sens în care am întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente dispozițiile art.34 alin.(4) din Legea nr.50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, și cele ale art.173 alin.(1) lit.„f” din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.12/29.01.2004 a fost constituită Comisia 

de inventariere și preluare a arhivelor fostei unități de proiectare județene (Institutul 

de Proiectare Județean Mureș), a cărei componență nominală a suportat numeroase 

modificări. 

Arhivele fostei unități de proiectare județene cuprind studiile de teren şi 

documentaţiile elaborate pentru realizarea investiţiilor de orice fel, a elementelor de 

infrastructură, de gospodărie comunală, precum şi a lucrărilor de amenajare a 

teritoriului şi de urbanism - studii şi proiecte de sistematizare elaborate înainte de 1990 

la comanda fostelor consilii populare sau a altor instituţii ale statului.  

Potrivit dispozițiilor art.34 alin.(3) din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, arhivele, mai sus enunțate, intrate, la constituire, în 

patrimoniul societăţii comerciale înfiinţate pe structura fostei unităţi de proiectare 

judeţene, respectiv S.C. PROIECT S.A. în prezent S.C. PROIECT S.R.L., se gestionează, 

de către consiliul judeţean, respectiv de către primăriile municipiilor. 

Potrivit prevederilor art.34 alin.(4) din Legea nr.50/1991, inventarierea arhivelor se 

face de către comisii constituite în acest scop prin hotărâri ale consiliului judeţean, 

respectiv municipale, iar potrivit prevederilor alin.(5), refuzul inventarierii şi/sau al 

predării studiilor şi documentaţiilor se sancţionează potrivit prevederilor Legii Arhivelor 

Naţionale nr. 16/1996, cu modificările ulterioare. 
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Astfel, având în vedere că actualmente nicio persoană din componența Comisiei 

constituite conform Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.12/29.01.2004, nu mai 

lucrează în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, în vederea 

continuării activității de inventariere și preluare a arhivei de la S.C. PROIECT S.R.L., se 

impune modificarea componenței nominale a acesteia.   

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 

potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„f” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul judeţean îndeplinește alte atribuţii 

prevăzute de lege, în speță cele prevăzute de art.34 alin.(4) din Legea nr.50/1991. 

Precizăm totodată că, la întocmirea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere 

prevederile art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.  

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre pentru 

actualizarea componenței nominale a Comisiei de inventariere și preluare a arhivelor 

fostului Institut de Proiectare Județean 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. 

 

 

ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lokodi Emőke /2 ex. 
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