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           HOTĂRÂREA NR.146 

                                           din 6 octombrie 2014 

 
privind transmiterea unui sector de drum județean  din domeniul public al județului 

Mureș și din administrarea Consiliului Județean Mureș în domeniul public al statului și 
în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, 

Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, în vederea realizării de către 
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România  S.A.  a 

activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.17.004/2.X.2014 a Direcţiei Tehnice, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  

Având în vedere adresa Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România 
nr.50807/30.09.2014, precum și prevederile Ordonanței Guvernului nr.43/1997, privind 
regimul drumurilor, republicată, 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit. ”c” și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă transmiterea unui sector de drum județean  din domeniul public al județului 
Mureș și din administrarea Consiliului Județean Mureș în domeniul public al statului și în 
administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, 
Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, precum și încadrarea acestuia în 
categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către 
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A.  a activităților de 
interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, având datele de identificare 
prezentate în Anexa care face parte din prezenta. 

Art.2 (1) Predarea-preluarea bunului menționat la art.1 se va face pe bază de protocol, 
încheiat între Consiliul Județean Mureș și Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, 
Investiții Străine, Parteneriat Public - Privat și Promovarea Exporturilor. 

         (2) Inventarul domeniului public al județului Mureș se modifică în mod corespunzător. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Mureș, Companiei 
Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A - Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea 
Exporturilor, precum și Direcției Economice și Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului 
Judeţean Mureş care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 
PREŞEDINTE                                                                                 Contrasemnează                                                               
Ciprian Dobre                                                                                         SECRETAR 
                                                                                                                                                            Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind transmiterea unui sector de drum județean  din domeniul public al 

județului Mureș și din administrarea Consiliului Județean Mureș în domeniul 

public al statului și în administrarea Departamentului pentru Proiecte de 

Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea 

Exporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de 

Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A.  a activităților de interes 

național în domeniul administrării drumurilor naționale 

 

 

Drumurile publice din România reprezintă componentele principale ale sistemului 

naţional de transport şi constituie obiectul exclusiv al proprietăţii publice.  

Consiliul Judeţean Mureş în calitate de administrator al drumurilor judeţene din 

județul Mureș, propune transmiterea sectorului de drum județean DJ151D 

Ungheni(DN15)-Acăţari(DN13), cuprins între km 0+000-15+441, din domeniul public 

al județului Mureș și din administrarea Consiliului Județean Mureș în domeniul 

public al statului și în administrarea Departamentului pentru Proiecte de 

Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea 

Exporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din România S.A. a activităților de interes național în domeniul 

administrării drumurilor naționale, având în vedere următoarele: 

- acest tronson de drum cu nivel de viabilitate I, fiind o arteră rutieră importantă 

pentru traficul greu, a preluat în mare parte circulaţia de pe traseele Tîrgu-Mureş– 

Reghin-Bistriţa(DN 15), Tîrgu-Mureș–Reghin–Cluj-Napoca(DN 16) şi Tîrgu-Mureș– 

Sighişoara-Braşov(DN 13); 

- datorită numărului mare de autovehicule de tonaj greu şi foarte greu care 

circulă pe acest drum precum şi faptului că acest drum face legătura între DN 15 

şi DN 13, Consiliul Judeţean Mureş a solicitat în repetate rânduri încadrarea 

acestui tronson de drum în categoria funcţională a drumurilor naţionale în vederea 

modernizării acestuia. 

Ţinând cont de faptul că acest drum face legătura între drumurile naționale DN 15 

şi DN 13, preluând traficul greu de pe aceste trasee, încadrat în foarte mică 

preponderenţă în specificul celor cu scop judeţean sau local, propunem 

transmiterea sectorului de drum județean  DJ151D Ungheni (DN15)-Acăţari (DN13), 

cuprins între km 0+000-15+441, din domeniul public al județului Mureș și din 

administrarea Consiliului Județean Mureș în domeniul public al statului și în 

administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții  

             Nr. 17.004/2.X..2014 

               Dosar IXD/5 
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Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, în vederea realizării 

de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. 

a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, 

având datele de identificare prezentate în anexă. 

Față de cele arătate, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre 

alăturat. 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE                                                                     DIRECTOR EXECUTIV                                                               

  Ovidiu Dancu                                                                         Cătălin Ormenişan  

                                                                                    

    

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: ing. Narcisa Ţogorean   
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