HOTĂRÂREA NR.11
din 26 ianuarie 2017
privind aprobarea dezlipirii imobilului DJ 153 F- Nandra-Bichiş-Ozd,
km 0+000-9+360
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.1214/2017 a Direcţiei Economice, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Având în vedere documentaţia topo-cadastrală întocmită de S.C STEREO CAD S.R.L.,
înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.692/12.01.2017,
Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,
precum şi cele ale Ordonanţei Guvernului României nr.43/1997 privind regimul
drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
În considerarea prevederilor Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996,
actualizată şi ale Ordinului 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. „c” şi ale art.97 alin.(1) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă dezlipirea unui segment din drumul judeţean DJ153F DJ107GNandra-Bichiş-Ozd, înscris în CF nr.51205 în suprafaţă de 74.899 mp, în două loturi,
după cum urmează:
Lot1 de la km 4+032-6+456 în suprafaţă de 36888 mp;
Lot 2 de la km 6+456-9+360 în suprafaţă de 38011 mp, conform documentației cuprinsă
în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să îndeplinească orice
demersuri şi să semneze orice acte necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice şi
Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Mureş,
precum şi S.C STEREO CAD S.R.L.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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Nr. 1214/19 .01.2017
Dosar VI/D/1

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea dezlipirii imobilului DJ 153 F-Nandra-Bichiş-Ozd, km 0+0009+360
Drumul judeţean DJ153F DJ107G-Nandra-Bichiş-Ozd, km 0+000-9+360 aparţine domeniului
public judeţean, fiind cuprinse în Inventarul actualizat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş nr.34/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificări
şi completări ulterioare la poziţia nr.201.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.55/28.05.2015, privind aprobarea încadrării
unui sector de drum județean din categoria funcţională a drumurilor de interes județean, în
categoria funcțională a drumurilor de interes local, s-a aprobat încadrarea în categoria de
drum comunal a sectorului de drum județean DJ153F cuprins între km 6+655-9+360, cu o
lungime de 2,705 km.
Pentru a avea posibilitatea dezmembrării și pentru a cunoaște cu exactitate lungimea și
suprafața de teren aferentă sectorului de drum județean care face obiectul transferului, cât
şi valoarea de inventar, s-a impus realizarea documentaţiei cadastrale, şi înscrierea în Cartea
Funciară.
Documentația cadastrală trebuie să cuprindă înscrisuri din care să rezulte cu claritate datele
de identificare ale drumului judeţean, inclusiv numărul cadastral/numărul topografic, pentru
a se cunoaște cu exactitate lungimea reală a drumului care face obiectul transferului.
Pentru realizarea documentaţiei cadastrale şi înscrierea în Cartea Funciară a drumului
judeţean DJ153F DJ107G-Nandra-Bichiş-Ozd, km 0+000-9+360, a fost încheiat cu SC STEREO
CAD SRL, Contractul de servicii nr.34/27.05.2016, având acest obiect.
Documentaţia a fost depusă de către prestator cu adresa nr.20405/26.10.2016, spre însuşire
de către autoritatea publică judeţeană, sens în care a fost adoptată Hotărârea Consiliului
Judeţean Mureş nr.176/2016.
Urmarea depunerii documentaţiilor topo-cadastrate de către prestator, la Oficiul de Cadastru
şi Publicitatea Imobiliară Mureş, suprafeţele neafectate de suprapuneri au fost înscrise în
cartea funciară.
Faţă de această situaţie, prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub
nr.692/12.01.2017, prestatorul a depus documentaţia de dezlipirea a segmentului din drumul
judeţean DJ153F DJ107G-Nandra-Bichiş-Ozd, km 4+032-9+360, după cum urmează: lot1 de la
km 4+032-6+456 în suprafaţă de 36888 mp, care rămâne în proprietatea Judeţului Mureş şi lot
2 de la km 6+456-9+360 în suprafaţă de 38011 mp, care urmează a fi predat în proprietatea
Comunei Bichiş.
Din perspectiva celor de mai sus, în vederea dezlipirii drumului judeţean DJ153F DJ107GNandra-Bichiş-Ozd, km 0+000-9+360, precum şi mandatarea Preşedintelui Consiliului Judeţean
Mureş să semneze toate documentaţiile necesare dezlipirii.
Având în vedere cele mai sus expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de
hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier
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