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HOTĂRÂREA NR. 151 

din 26 octombrie 2017 

privind aprobarea încadrării unui sector de drum comunal din categoria 

funcţională a drumurilor de interes comunal, în categoria funcţională a 

drumurilor de interes judeţean 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 21.919/10.10.2017 a Direcţiei Tehnice, precum şi 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.20/2016 privind solicitarea adresată 

Consiliului Local al Oraşului Iernut pentru transmiterea unui sector de drum comunal 

din domeniul public al oraşului Iernut în domeniul public al Judeţului Mureş, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 

privind regimul drumurilor, republicată,  

În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,        

 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă încadrarea în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui 

sector de drum comunal, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice a 

Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                               Contrasemnează                                            Contrasemnează 

Péter Ferenc                          SECRETAR 

                                  Paul Cosma  
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea încadrării unui sector de drum comunal din categoria 

funcțională a drumurilor de interes comunal, în categoria funcțională a 

drumurilor de interes județean 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.20 din 25 februarie 2016 s-a solicitat 

Consiliului Local al Orașului Iernut transmiterea unui sector de drum comunal din 

DC120 Iernut(DN15) – Sfântu Gheorghe – Oarba de Mureș – DC126, din domeniul 

public al orașului Iernut în domeniul public al Județului Mureș. 

Prin Hotărârea nr.130/2017 privind trecerea din domeniul public al oraşului Iernut 

în domeniul public al Consiliului Judeţean Mureş a terenului – drum de legătură 

Iernut – Sf. Gheorghe, Consiliul Local Iernut  a aprobat trecerea din domeniul 

public al Oraşului Iernut in domeniul public al Consiliului Judeţean Mureş a 

dreptului de proprietate dobândit prin Lege, a următoarelor imobile, după cum 

urmează: 

- teren extravilan în suprafaţă de 2162 mp cu categoria de folosinţă drum înscris 

în CF nr. 54011/Iernut 

- teren intravilan în suprafaţă de 6486 mp cu categoria de folosinţă drum înscris în 

CF nr.54012/Iernut 

- teren extravilan în suprafaţă de 3275 mp cu categoria de folosinţă drum înscris 

în CF nr.54009/Iernut 

Acest sector de drum va face legătura între municipiul Tîrgu Mureş prin drumul 

naţional DN15 şi Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureș.  

În data de 03.08.2017 s-a încheiat între Consiliul Judeţean Mureş şi Consiliul Local 

al Oraşului Iernut procesul verbal de predare-preluare a unui sector din drumul 

comunal DC 120, care face legătura între DN 15 şi Monumentul de la Oarba de 

Mureş având o lungime de 1,800 km. 

În baza hotărârii de solicitare a Consiliului Județean Mureș nr.20/2016, precum și 

a prevederilor art.12, alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 potrivit căreia 

încadrarea unui drum din categoria funcțională a drumurilor de interes județean 

în categoria funcțională a drumurilor de interes local sau invers se face prin 
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hotărâre a consiliului județean, la propunerea autorității care urmează să îl preia 

în administrare, propunem spre aprobare încadrarea din categoria funcțională a 

drumurilor de interes local, în categoria funcțională a drumurilor de interes 

județean a sectorului de drum comunal DC120 între km 0+000 până la km 1+800, 

în lungime de 1,800 km. 

 

 

 

 

  

 

VICEPREŞEDINTE 

Ovidiu Dancu 

DIRECTOR EXECUTIV 

ing. Márton Katalin 
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