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HOTĂRÂREA NR.131 
din 25 august 2016 

pentru modificarea şi completarea Anexei 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş nr. 66/21.04.2016 privind aprobarea încadrării drumurilor judeţene din 
judeţul Mureş pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie pe perioada de iarnă 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 15616/18.08.2016 a Direcţiei Tehnice,  precum şi 
avizele comisiilor de specialitate,  

În conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului 
nr.289/2170/17.06.2013 al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de 
interes naţional şi investiţii străine şi al ministrului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind 
prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice” indicativ AND nr. 525 – 2013, 

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

hotărăşte: 

Art.I. Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 66/21.04.2016 privind 
aprobarea încadrării drumurilor judeţene din judeţul Mureş pe niveluri de viabilitate şi 
de intervenţie pe perioada de iarnă se modifică şi se completează, după cum urmează: 

1. După poziţia nr.7, se introduce o nouă poziţie, poziţia nr.71, având următorul 
cuprins: 

Nr. 

crt. 

Categoria 

funcţională a 

drumurilor 

Sectorul 

de drum

de la 

km___ 

la km ___ 

Între 

locali‐

tăţile 

Lungime

(km) 

Nivelul de 

intervenţie 

şi formaţia 

de utilaje 

Motivarea 

încadrării 

 

71  Drum de acces la 

depozitul 

ecologic zonal 

Sînpaul 

0+000‐

3+000 

Int.DN15 

(Turda‐Tg. 

Mureș)‐

Sînpaul 

3,000 NI 1 Drum de utilitate 

publică și/sau de 

interes public 

destinat circulației 

rutiere și pietonale, în 

scopul satisfacerii 

cerințelor generale de 

transport ale 

economiei, ale 

populației 
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2. Totalul secţiunii corespunzătoare nivelului I de viabilitate se modifică şi va fi de 
107,180 km. 

3. Totalul general corespunzător celor IV nivele de viabilitate se modifică şi va fi de 
709,828 km. 

Art.II. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcţia Tehnică din cadrul Consiliului 
Judeţean Mureş. 

 

 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

Contrasemnează
SECRETAR

Paul Cosma
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EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea şi completarea Anexei 1 din Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr. 66/21.04.2016 privind aprobarea încadrării drumurilor 

judeţene din judeţul Mureş pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie                         
pe perioada de iarnă 

 

Luând în considerare prevederile Ordinului nr.289/2170/17.06.2013 al ministrului 
delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi 
al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea 
reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii 
drumurilor publice”, indicativ AND nr.525 – 2013, analizând importanţa economică 
şi administrativă a drumurilor judeţene din Judeţul Mureş, prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.66/21.04.2016 a fost aprobată  încadrarea 
drumurilor judeţene din judeţul Mureş pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie 
pe perioada de iarnă conform Anexei din hotărâre. 

Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Mureş aflate în administrarea Consiliului 
Judeţean Mureş cuprinde 42 de drumuri judeţene, la data aprobării Hotărârii 
nr.66/2016 sectoarele de drumuri judeţene necesare a fi întreţinute pe timp de 
iarnă totalizând 706,828 km.       

În cadrul proiectului "Sistem de management integrat a deşeurilor la nivelul 
judeţului Mureş", finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial de mediu 
axa 2, a fost realizat Depozitul ecologic zonal pe amplasamentul situat în comuna 
Sînpaul (zona Fodora) la o distanţă de 3 km de DN 15 Turda -Tîrgu Mureş -Topliţa. 

În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.53/2010, obiectivul de investiţii 
„Drum de acces la depozitul ecologic zonal Sînpaul” în lungime de 3 km a fost 
declarat de utilitate publică, în vederea exproprierii terenului în vederea realizării 
drumului.  

În urma finalizării lucrărilor de construire a drumului, prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr.153/2011, acesta a fost cuprins în inventarul domeniului public 
al judeţului, fapt pentru care se impune asigurarea întreţinerii acestuia. 

Potrivit art.3 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 republicată, privind regimul 
drumurilor, drumurile de utilitate publică şi/sau de interes public destinate 
circulaţiei rutiere şi pietonale, în scopul satisfacerii cerinţelor generale de 
transport ale economiei, ale populaţiei şi de apărare a ţării sunt proprietate 
publică şi sunt întreţinute din fonduri publice, precum şi din alte surse legal 
constituite.  

 

             Nr. 15616/18.08.2016 

             Dosar IXD/5 
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Luând în considerare cele mai sus menționate, propunem încadrarea ”Drumului de 
acces la depozitul ecologic zonal Sînpaul” în nivelul de intervenţie NI1 şi pe cale 
de consecinţă completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.66/21.04.2016 privind aprobarea încadrării drumurilor judeţene din judeţul 
Mureş pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie pe perioada de iarnă cu o nouă 
poziţie, poziţia nr.71, având următorul cuprins: 

Nr. 

crt. 

Categoria 

funcţională 

a 

drumurilor 

Sectorul 

de drum 

de la 

km___ 

la km ___ 

Între 

localităţile

Lungime

(km) 

Nivelul de 

intervenţie 

şi formaţia 

de utilaje 

Motivarea 

încadrării 

71  Drum de 

acces la 

depozitul 

ecologic 

zonal 

Sînpaul 

0+000‐

3+000 

Int.DN15 

(Turda‐Tg. 

Mureș)‐

Sînpaul 

3,000 NI 1 Drum de utilitate 

publică și/sau de 

interes public 

destinat 

circulației rutiere 

și pietonale, în 

scopul 

satisfacerii 

cerințelor 

generale de 

transport ale 

economiei, ale 

populației 

 

 

Facem menţiunea că această modificare implică majorarea numărului total de 
kilometri de drum judeţean corespunzător nivelului I de viabilitate de la          
104,180 km la 107,180 km, respectiv majorarea numărului total de kilometri de 
drum judeţean corespunzător celor IV nivele de viabilitate necesar a fi întreţinut 
pe timp de iarnă de la 706,828 km la 709,828 km.  

Faţă de cele de mai sus, supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre 
alăturat. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE 

Ovidiu Dancu 

 

 

 

Verificat: șef serviciu ing. Oarga Marieta 
Întocmit: ing. Narcisa Ţogorean       
2 ex 


	hotararea 131
	hotararea 131 expunere

