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HOTĂRÂREA NR. 88 

din 29 iunie 2017 

pentru aprobarea actului adiţional la Convenţia de colaborare privind 

publicarea hărţii oficiale a Judeţului Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.13.444/22.06.2017 a Direcţiei Juridice şi 

Administraţie Publică, Actul adiţional propus de către S.C. Schubert & Franzke S.R.L. 

prin adresa înregistrată sub nr.8989/04.05.2017, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate,  

Având în vedere prevederile:  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.98/28.07.2011  pentru aprobarea Convenţiei 

de colaborare privind publicarea hărţii judeţului Mureş, 

- art.91 alin (1) lit. e) coroborate cu cele ale alin.(6) lit. a) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
Art.1. Se aprobă încheierea unui act adiţional la Convenţia de colaborare privind 

publicarea hărţii oficiale a Judeţului Mureş, în condiţiile prevăzute în anexa, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, domnul Péter Ferenc, 

să semneze actul adiţional la Convenţia de colaborare privind publicarea hărţii 

oficiale a Judeţului Mureş, conform art.1.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică S.C. Schubert & Franzke S.R.L., precum şi 

Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism, care răspund de aducerea ei la 

îndeplinire. 

PREŞEDINTE                              Contrasemnează 

Péter Ferenc                      SECRETAR 

                                                                                                   Paul Cosma 

      

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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               Nr.13.444/22.06.2017 

               Dosar: VI/A/2 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru aprobarea actului adiţional la Convenţia de colaborare privind 

publicarea hărţii oficiale a Judeţului Mureş 

 

 

Prin Hoărârea nr.98/2011, Consiliului Judeţean Mureş a aprobat Convenţia de 

colaborare privind publicarea hărţii oficiale a judeţului Mureş 

nr.13767/18.08.2011. 

Prin această convenţie, editura  S.C. Schubert & Franzke S.R.L. s-a angajat la 

publicarea gratuită a 5 ediţii ale hărţii oficale a Judeţului Mureş – o dată la 2-3 

ani, într-un număr de 800 de exemplare fiecare.  

Totodată, operatorul s-a angajat la elaborarea hărţii-web interactive a Judeţului 

Mureş, care a fost implementată pe pagina oficială a Consiliului Judeţean Mureş, 

sub titlul „Harta interactivă”. Cuprinsul funcţional al meniului aplicaţiei, în 

prezent este: căutare localităţi, atracţii turistice, parcuri şi rezervaţii naturale. 

Prin adresa nr.8989/2017, S.C. Schubert & Franzke S.R.L.a propus realizarea şi  

implementarea - cu titlu gratuit, a unei versiuni îmbunătăţite a hărţii online faţă 

de cea existentă.  

Astfel, se propune o diversificare a conţinutului hărţii, prin introducerea de noi 

elemente, ca: legendă, căutarea elementelor şi rutare, precum şi diversificarea 

meniului aplicaţiei, prin adăugare de noi funcţionalităţi - revenire la punctul de 

start al hărţii, navigare către zone vizitate anterior, mărire/micşorare hartă, 

navigare hartă, măsurare distanţe şi arii pe hartă, obţinerea de coordonate ale 

punctelor pe hartă, imprimarea/salvarea hărţii, generarea unui link de hartă etc. 

Având în vedere că dezvoltarea şi valorificarea potenţialului acestui segment 

este una din priorităţile autorităţii publice judeţene şi face parte integrantă din 

Strategia de Dezvoltare a Judeţului Mureş pe perioada 2014-2020, din 

perspectiva celor mai sus arătate şi în considerarea prevederilor art.91 alin. (1) 

lit. „e” coroborate cu cele ale alin. (6) lit. „a”, din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, care conferă autorităţii publice judeţene posibilitatea de a se asocia, 

inclusiv cu persoane juridice române sau din străinătate, inclusiv parteneri din 
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societatea civilă, în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes public 

judeţean, propunem spre dezbatere şi aprobare actul adiţional la Convenţia de 

colaborare privind publicarea hărţii oficiale a Judeţului Mureş, conform 

proiectului de hotărâre anexat. 

 

 

 

 

 

 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
                                  Întocmit: Lefter Erika /2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 

 

PREŞEDINTE DIRECTOR EXECUTIV 

Péter Ferenc  Genica Nemeş 
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