HOTĂRÂREA NR. 72
din 25 mai 2017
pentru completarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului
domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.10.106/18.05.2017 prezentată de Direcţia Economică,
precum şi avizele comisiilor de specialitate,
Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum
şi de prevederile art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1) lit. c) şi art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările
ulterioare, se completează după cum urmează:
a) La secţiunea I "Bunuri Imobile", după poziţia 805, se introduc cinci noi poziţii - 806, 807,
808, 809, 810, având conţinutul în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice din cadrul
Consiliului Judeţean Mureş, precum şi Primăriei Comunei Sărăţeni, care răspund de
aducerea sa la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

```````````
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Nr.10.106/18.05.2017
Dosar VII/D/1

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru completarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului
domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare
Drumul judeţean DJ135 Tîrgu Mureş - Miercurea Nirajului –Sărăţeni - Cobăteşti face parte din
domeniul public al judeţului la poziţia 33 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.42/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al
judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare,actualizată prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Mureş nr.34/2008.
În conformitate cu prevederile art. 11 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor,
"drumurile naţionale , judeţene şi comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac
parte, fiind considerate continue în traversarea localităţilor, servind totodată şi ca străzi", iar
în conformitate cu prevederile art.22 din aceeaşi Ordonanţă "Administrarea drumurilor
judeţene se asigură de către consiliile judeţene, iar a drumurilor de interes local, de către
consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepţie sectoarele de
drumuri judeţene, situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv lucrările de artă,
amenajările şi accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective."
În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2009 au fost cuprinse în
domeniul public al judeţului, patru străzi care traversează comuna Sărăţenii, respectiv
străzile: Vágás, Bisericii, Király şi Túlaviz.
Prin adresa nr.1670/2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.4264/2017, Primăria
ne-a comunicat că pe străzile mai sus menţionate, se identifică 5 poduri, care în mod eronat
au fost cuprinse în inventarul domeniului public al comunei Sărăţeni, iar prin Nota internă
nr.8602/2017 Direcţia Tenică, solicită să luăm măsuri în vederea completări inventarului
domeniului public al judeţului Mureş cu podurile respective.
Având în vedere că cele 5 poduri se află pe drumul judeţean DJ135 Tîrgu Mureş - Miercurea
Nirajului - Sărăţeni-Cobăteşti trebuie să fie inventariate în domeniului public al judeţului, şi
în administrarea Consiliului Judeţean Mureş.
Astfel, se impune modificarea inventarului domeniului public al judeţului Mureş prin
cuprinderea celor 5 poduri, respectiv: Podul peste Varpatak Sărăţeni 1, Podul peste
Dormapatak Sărăţeni 1, Pod peste Teglapatak Sărăţeni 1, Pod peste Ketygyepukoze, Pod
peste Tîrnava Mică Tulaviz Sărăţeni.
Faţă de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre
alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR
Alin Mărginean

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier
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