
 

 

Președintele Consiliului Județean Mureș, Ciprian Dobre, a semnat Certificatele 
de Urbanism pentru Autostrada Transilvania, secțiunea 2A Ogra – Câmpia 
Turzii. 
 
În urma adresei nr. 2215 din 6 februarie 2014, transmisă de către Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR), Consiliul 
Județean Mureș a solicitat avizele primăriilor Gheorghe Doja, Ungheni, Sânpaul, 
Ogra și Tîrgu Mureș. După emiterea acestora, Președintele Consiliului Județean 
Mureș a semnat Certificatul de Urbanism nr. 25 din 6 martie 2014, pentru sectorul 
de autostradă Tîrgu Mureș – Ogra, precum și pentru drumul de legătură cu 
municipiul Tîrgu Mureș, care va fi construit între nodul de autostradă situat în 
satul Ilieni, comuna Gheorghe Doja și DN15, zona Metro. 
 
Al doilea Certificat de Urbanism, cu numărul 26, a fost emis de Consiliul Județean 
Mureș tot în 6 martie, ca răspuns la adresa CNADNR nr. 2271 din 7 februarie 2014. 
Certificatul de Urbanism a fost emis după obținerea avizelor din partea primăriilor 
Bogata, Chețani, Cuci, Iernut, Cucerdea, Luduș, Ogra și vizează sectorul viitoarei 
autostrăzi, între comuna Ogra și limita cu județul Cluj, situată în satul Hădăreni, 
comuna Chețani.  
 
„Îmi exprim satisfacția că în curând, pe teritoriul județului Mureș va fi construită 
prima autostradă din istorie și sper ca aceasta să fie, în timp, legătura noastră cu 
Occidentul. Sper, de asemenea, că acest pas va fi urmat de începerea 
demersurilor pentru sectorul de autostradă Tîrgu Mureș – Brașov. Astfel, județul 
Mureș va deveni un punct de intersecție al mai multor căi de comunicație, 
respectiv autostradă – aeroport – cale ferată, ceea ce va duce la dezvoltarea 
economică a zonei”, a declarat Președintele Consiliului Județean Mureș, Ciprian 
Dobre.  
 
După emiterea Certificatelor de Urbanism de către Consiliul Județean Mureș, 
urmează ca CNADNR să obțină avizele specifice, iar în perioada imediat 
următoare, Consiliul Județean Mureș va putea emite și autorizația de construcție 
pentru Autostrada Transilvania, secțiunea 2A Ogra – Câmpia Turzii, până la limita 
cu județul Cluj. 
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