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HOTĂRÂREA NR.86 
din 29 iunie 2017 

privind transmiterea unui sector din drumul judeţean DJ153F DJ 107G-Nandra-

Bichiş-Ozd de la km 6+456-9+360, din domeniul public al judeţului Mureş, în 

domeniul public al comunei Bichiş şi modificarea corespunzătoare a inventarului 

bunurilor din domeniul public al judeţului Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.13.514/23.06.2017 a Direcției Economice, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Bichiş nr.16/23.05.2017, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Mureş sub nr.13273/21.06.2017, 

Având în vedere prevederile art.9 alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale Legii 

nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.91, alin. (1) Iit. a) şi c), precum şi al art.97 din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1.(1) Se aprobă transmiterea unui sector din drumul judeţean DJ153F DJ107G-

Nandra-Bichiş-Ozd de la km 6+456-9+360, înscris în C.F nr.51210/Bichiş, din 

domeniul public al judeţului Mureş, în domeniul public al comunei Bichiş. 

(2) Datele de identificare ale imobilului menţionat la alin.(1) sunt evidenţiate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea 

inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică după cum urmează:  

La secţiunea I Bunuri Imobile A. Drumuri Judeţene:  

a) la poziţia „201” se modifică coloana 2,”Denumirea bunului” şi va avea următorul 

cuprins „DJ 153F DJ107G – Nandra – Bichiş şi zonă de protecţie” coloana 3, 

„Elemente de identificare” şi va avea următorul cuprins „DJ107G – Nandra – Bichiş 

şi zonă de protecţie, km 0+000-6+456, L=6,456 km, îmbrăcăminte asfaltică, în 

suprafaţă de 90.098mp., înscris în C.F nr.51209/Bichiş, C.F. nr. 51197/Bichiş,  C.F. 

nr.51208/Bichiş, C.F. nr.50872/Aţintiş, C.F. nr.50853/Aţintiş”, coloana 6 „Valoare 

de inventar (lei)” va avea următorul cuprins ”1.933.390,32”, 

b) poziţia „202” „ Zona de protecţie” se abrogă.   

Art.3. Predarea - preluarea imobilului menţionat la art.1 se va face pe bază de protocol 

încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice din cadrul Consiliului 

Judeţean Mureş şi Primăriei comunei Bichiş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

PREŞEDINTE                                                                               Contrasemnează                                                                                                   

Péter Ferenc                                                                                       SECRETAR 

                                                                                                                                                       Paul Cosma 
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Nr.13514/23.06.2017 

Dosar  VII/D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind transmiterea unui sector din drum judeţean DJ153F DJ 107G-Nandra-Bichiş-Ozd 

de la km 6+456-9+360, din domeniul public al judeţului Mureş, în domeniul public al 

comunei Bichiş şi modificarea corespunzătoare a inventarului bunurilor din domeniul 

public al judeţului Mureş 

 

Drumul judeţean DJ153F DJ107G-Nandra-Bichiş-Ozd, km 0+000-9+360 aparţine domeniului 
public judeţean, iar 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 este cuprins la 
poziţia nr.201.  

Prin adresa nr.758/08.04.2015, Consiliul Local Bichiș a transmis Consiliului Judeţean Mureş, 
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.  

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.  

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 un contract de 
servicii, având acest obiect.  

Prin realizarea lucrării cadastrale de înscriere în cartea funciară a drumului DJ153F DJ 107G-
Nandra-Bichiş-Ozd de la km 0+000-9+360 au fost obţinute şapte cărţi funciare, respectiv, C.F 
nr.51207/Bichiş pentru suprafaţa de 243mp – reprezentând Pod, C.F. nr.51206/Bichiş pentru 
suprafaţa de 183mp – reprezentând Pod, C., C.F. nr.51197/Bichiş pentru suprafaţa de 
4.005mp., C.F. nr.51208/Bichiş pentru suprafaţa de 24.188mp., C.F. nr.50872/Aţintiş pentru 
suprafaţa de 24.994mp, C.F. nr.50853/Aţintiş pentru suprafaţa de 23mp. şi C.F. 
nr.51205/Bichiş pentru suprafaţa de 74.899mp. 

Segmentul de drum în suprafaţă de 74.899 mp. înscris în C.F. nr.51205/Bichiş a fost 
dzmembrat în două loturi, fiind înscris în două cărţi funciare, respectiv lotul 1 în C.F 
51210/Bichiş cu suprafaţa de 38.011 mp. şi lotul 2 în C.F nr. 51209/Bichiş în suprafaţă de 
36.888 mp. 

Consiliul Local Bichiș cu adresa nr.1838/2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub 
nr.13273/2017 ne transmite Hotărârea Consiliului Local Bichiş nr.16/2017 prin care solicită 
transmiterea sectorului de drum județean DJ153F cuprins între km 6+456-9+360, cu o lungime 
de 2,904 km, din domeniul public al judeţului Mureş în domeniul public al comunei Bichiş. 
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Având în vedere cele prezentate, se impune ca anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările 
şi completările ulterioare, să fie modificată prin introducerea La secţiunea I Bunuri Imobile A. 
Drumuri Judeţene: la poziţia „201” coloana 2,” Denumirea bunului” care va avea cuprinsul 
„DJ107G – Nandra – Bichiş şi zonă de protecţie” coloana 3, „Elemente de identificare” care va 
avea următorul cuprins „DJ107G – Nandra – Bichiş şi zonă de protecţie, km 0+000-6+456, 
L=6,456 km, îmbrăcăminte asfaltică, în suprafaţă de 90.098mp., coloana 6 Valoare de 
inventar (lei)”1.933.390,32”, iar   poziţia „202” „ Zona de protecţie” se va abroga.    

Faţă de cele de mai sus, propunem transmiterea sectorului din drumul judeţean DJ153F DJ 
107G-Nandra-Bichiş-Ozd de la km 6+456-9+360, înscris în C.F. 51210/Bichiş în suprafaţă de 
38.011 mp., cu lungimea de 2,904 km, din domeniul public al judeţului Mureş, în domeniul 
public al comunei Bichiş şi modificarea corespunzătoare a inventarului bunurilor din domeniul 
public al judeţului Mureş. 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                 DIRECTOR EXECUTIV 
Péter Ferenc                                                                                 Alin Mărginean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

                          Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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