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HOTĂRÂREA NR.101 

                                             din 13 august 2015 

 

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 Ministerului Transporturilor, 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.15.483/7.08.2015 a Direcţiei Tehnice, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

Luând în considerare adresele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri 

Naționale din România nr.92/64.374/10.11.2014 și nr. 92/16.539/16.03.2015 precum 

și prevederile Ordonanței Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, 

republicată, 

În considerarea prevederilor art.9, alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică și având în vedere Încheierile de Carte Funciară nr.37199, 

nr.37203, nr.37207, nr.37211, nr.37213, nr.37932, nr.38103, precum și Extrasele de 

Carte Funciară aferente, 

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, având datele de 

identificare cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din 

domeniul public al județului Mureș și din administrarea Consiliului Județean Mureș în 

domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, 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. 
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Art.2. (1) Predarea-preluarea bunului menționat la art.1 se va face pe bază de 

protocol, încheiat între Județul Mureș și Ministerul Transporturilor. 

           (2) Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș – domnul Ciprian 

Dobre, să semneze Protocolul de predare-primire a sectorului de drum județean 

DJ151D Ungheni (DN15)-Acățari (DN13), ce face obiectul transmiterii conform art.1. 

           (3) Inventarul domeniului public al județului Mureș se modifică în mod 

corespunzător.  

Art.3. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.146/2014 își încetează aplicabilitatea. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Mureș, 

Ministerului Transporturilor, Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale 

din România S.A, 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 Ministerului Transporturilor, 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 în calitate de administrator al drumurilor judeţene din 

județul Mureș, prin Hotărârea nr.146/06.10.2014 a aprobat transmiterea unui 

sector de drum județean DJ151D Ungheni(DN15)-Acăţari(DN13), 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. 

Hotărârea susmenționată a fost comunicată Companiei Naționale de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din România S.A. în vederea inițierii proiectului de Hotărâre a 

Guvernului privind preluarea și darea în administrarea Departamentului pentru 

Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și 

Promovarea Exporturilor a sectorului de drum județean DJ 151D Ungheni (DN15)-

Acățari (DN13). 

Prin adresa nr.92/64374/10.11.2014, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri 

Naționale din România S.A. a solicitat completarea anexei privind datele de 

identificare ale sectorului de drum județean precum și transmiterea extraselor de 

carte funciară necesare a fi anexate la documentația care însoțește proiectul de 

Hotărâre de Guvern, conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 

nr. 1718/2011. 

Totodată prin adresa nr.92/16539/16.03.2015, Compania Națională de Autostrăzi 

și Drumuri Naționale din România S.A. ne face cunoscut faptul că în urma 

modificărilor legislative, la nivelul Guvernului au avut loc reorganizări ale 

administrației publice centrale, în urma cărora Compania Națională de Autostrăzi 

și Drumuri Naționale din România S.A. a trecut în subordinea Ministerului 

Transporturilor. 

             Nr. 15.483/7.08.2015 

               Dosar IXD/5 
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Astfel, având în vedere modificările intervenite, se impune adoptarea unei noi 

hotărâri de consiliu, care să respecte toate cerințele invocate în cadrul 

corespondenței purtate cu Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale 

din România S.A. 

În sensul celor mai sus menționate, Consiliul Județean Mureș a întreprins 

demersurile legale în vederea înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de 

proprietate al Județului Mureș asupra sectorului de drum  județean DJ 151D 

Ungheni (DN15)-Acățari (DN13), km 0+000-15+513. 

 Astfel, conform anexei la proiectul de hotărâre propus spre adoptare, sectorul de 

drum județean ce urmează a fi transmis în proprietatea statului și în 

administrarea Ministerului Transporturilor este compus din drum județean în 

lungime de 15,513 km, având mai multe podețe și trei poduri din care două 

evidențiate în Cărțile Funciare ale drumului împreună cu acesta, întrucât nu 

traversează râuri/pâraie clasificate și un pod peste Râul Niraj, evidențiat distinct 

în Cartea Funciară nr. 50852/Unitatea Administrativ Teritorială Gheorghe Doja. 

Ţinând cont de cele sus menționate propunem spre aprobare 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 Ministerului Transporturilor, 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, conform 

proiectului de hotărâre alăturat, urmând ca odată cu adoptarea lui, Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.146/2014 să-și înceteze aplicabilitatea. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                            DIRECTOR EXECUTIV                                                               

Ciprian Dobre                                                                                       Ignat Ionel  

                                                                                    

    

 

 

 

 

 

 

Verificat: șef serviciu ing. Oarga Marieta 
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