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HOTĂRÂREA NR. 55 
din 28 mai 2015 

 
privind aprobarea încadrării unui sector de drum județean din categoria 

funcțională a drumurilor de interes județean, în categoria funcțională a 

drumurilor de interes local 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.9.867/21.05.2015 a Direcţiei  Tehnice, precum și 

Hotărârea Consiliului Local Bichiș nr.12/2015,   

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 

privind regimul drumului, Republicată, 

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 încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui 

sector de drum județean, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Local Bichiș, Direcției Economice și 

Direcției Tehnice a Consiliului Județean Mureș, care răspund de aducerea sa la 

îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează                                                               

Ciprian Dobre                                                                                  SECRETAR 

                                                                                                                                                  Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea încadrării unui sector de drum județean din categoria 

funcțională a drumurilor de interes județean, în categoria funcțională a 

drumurilor de interes local  

 

 

 

Drumul județean DJ153F DJ107G – Nandra – Bichiș – Ozd este încadrat, conform 

Hotărârii Guvernului nr.782/2014 privind modificarea anexelor la Hotărârea 

Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a 

drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice,  

în categoria drumurilor județene de la km 0+000 și până la km 9+360 având o 

lungime de 9,360 km. 

Prin adresa cu nr.758/08.04.2015, Consiliul Local Bichiș a transmis Hotărârea 

nr.12/30.03.2015 privind propunerea de declasare a unui drum județean în 

categoria de folosință a drumurilor comunale și preluarea administrării sectorului 

de drum județean DJ153F cuprins între km 6+655 până la km 9+360, în lungime de 

2,705 km. 

Sectorul de drum județean DJ153F solicitat a se încadra în categoria funcțională a 

drumurilor comunale este cuprins între km 6+655 și km 9+360 în lungime de 2,705 

km. 

Conform art.8 alin.(1), lit.a) pct.(iii) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată, drumurile de interes local aparțin proprietății 

publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află și pot fi clasificate ca 

drumuri comunale, care asigură legăturile între sate. Astfel sectorul de drum 

propus a fi drum comunal va face legătura între localitățile Gîmbuț și Ozd, ca sate 

aparținătoare comunei Bichiș. 

În baza hotărârii de solicitare a Consiliului Local Bichiș, precum și a prevederilor 

art.12 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 potrivit căreia încadrarea unui drum 

din categoria funcțională a drumurilor de interes județean în categoria funcțională 

a drumurilor de interes local sau invers se face prin hotărâre a consiliului 

județean, la propunerea autorității care urmează să îl preia în administrare, 

   Nr. 9.867/21.05.2015 

   Dosar _________________ 
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propunem spre aprobare încadrarea din categoria funcțională a drumurilor de 

interes județean, în categoria funcțională a drumurilor de interes local a 

sectorului de drum județean DJ153F între km 6+655 până la km 9+360, în lungime 

de 2,705 km. 

 

 

VICEPREȘEDINTE                                                           DIRECTOR EXECUTIV 

Ovidiu Dancu                                                                            Ing. Ignat Ionel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: ing. Gorea Mihaela 

Verificat: Șef serviciu: ing. Oarga Marieta 
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