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HOTĂRÂREA NR. 182 

din 23 noiembrie 2017 

 

pentru modificarea și completarea Anexei 1 din Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr. 66/21.04.2016 privind aprobarea încadrării drumurilor județene din 

județul Mureș pe niveluri de viabilitate și de intervenție pe perioada de iarnă, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând expunerea de motive nr.24691/15.XI.2017 a Direcției Tehnice,  precum și 

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 național și investiții străine și al ministrului dezvoltării regionale și 

administrației 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, 

hotărăște: 

Art.I. Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.66/21.04.2016 privind 

aprobarea încadrării drumurilor județene din județul Mureș pe niveluri de viabilitate și 

de intervenție pe perioada de iarnă, cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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 și completarea Anexei 1 din Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.66/21.04.2016 privind aprobarea încadrării drumurilor 

județene din județul Mureș pe niveluri de viabilitate și de intervenție                            

pe perioada de iarnă, cu modificările și completările ulterioare 

 

Luând în considerare prevederile Ordinului nr.289/2170/17.06.2013 al ministrului 

delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine și 

al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aprobarea 

reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii 

drumurilor publice”, indicativ AND nr.525 – 2013, analizând importanța economică 

și administrativă a drumurilor județene din Județul Mureș, prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș 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 1 din hotărâre. 

Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Mureş aflate în administrarea Consiliului 

Judeţean Mureş cuprindea 42 de drumuri judeţene la data aprobării Hotărârii 

nr.66/2016, iar sectoarele de drumuri judeţene necesare a fi întreţinute pe timp 

de iarnă totalizau 706,828 km.       

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.131/2016 a fost modificată și 

completată Anexa 1 la Hotărârea nr.66/2016, în sensul în care a fost introdusă o 

nouă poziție pe nivelul de intervenție NI1 - ”Drumul de acces la depozitul ecologic 

zonal Sînpaul”, în lungime de 3,000 km, declarat drum de utilitate publică prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.53/2010.  

De asemenea, prin Hotărârea nr.20/2016 Consiliul Județean Mureș 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, luând în 

considerare prevederile art.7, lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată în care se specifică faptul că drumurile de interes 

judeţean fac parte din proprietatea publică a judeţului şi cuprind drumurile 

judeţene, care asigură legătura între reşedinţele de judeţ cu obiectivele istorice 

importante. 

În urma adoptării Hotărârii nr.130/2017 de către Orașul Iernut privind trecerea din 

domeniul public al Oraşului Iernut în domeniul public al Consiliului Judeţean Mureş 

a terenului – drum de legătură Iernut – Sf. Gheorghe, 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, 
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care face legătura între DN 15 şi Monumentul de la Oarba de Mureş, având o 

lungime de     1,800 km. 

Având în vedere prevederile art.12, alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 

potrivit căruia încadrarea unui drum din categoria funcțională a drumurilor de 

interes județean în categoria funcțională a drumurilor de interes local sau invers 

se face prin hotărâre a consiliului județean, la propunerea autorității care 

urmează să îl preia în administrare, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.151/26.10.2017 a fost aprobată 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 și km 1+800, în 

lungime de        1,800 km, având indicativul DJ153J. 

Drumul județean DJ153J face parte din domeniul public al județului Mureș, fapt 

pentru care se impune asigurarea întreţinerii acestuia. 

Luând în considerare cele mai sus menționate, propunem încadrarea drumului 

județean DJ153J Iernut(DN15)-Sfântu Gheorghe-Oarba de Mureș în nivelul de 

intervenție NI3 pe perioada de iarnă. 

Această completare implică majorarea numărului total de kilometri de drum 

județean necesar a fi întreținut pe timp de iarnă de la 709,828 km la 711,628 km. 

În urma încadrării tronsonului de drum susmenționat în drum județean, Consiliul 

Judeţean Mureş are în administrare 43 de drumuri judeţene. 

Totodată, în anul 2017 s-au finalizat lucrările de ”Reabilitare sistem rutier pe DJ 

Sîngeorgiu de Pădure-Bezidu Nou-limită județ Harghita, DJ136 km1+900-8+830 și 

DJ136A km 0+000-3+339”, în lungime totală de 10,269 km.  

Acest traseu reabilitat este alcătuit din două tronsoane de drumuri județene și 

anume DJ136 km 1+900-8+830 și DJ136A km 0+000-3+339 și face legătura între 

județul Harghita-Orașul Sîngeorgiu de Pădure și reședința de județ, Tîrgu Mureș. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.66/2016 cele două drumuri județene 

au fost încadrate pe nivelul III de viabilitate, fiind sectoare de drum pietruite. 

Ca urmare a lucrărilor de reabilitare și asfaltare s-a intensificat circulația pe 

aceste drumuri, mărindu-se totodată și viteza de circulație. Având în vedere și 

configurația geografică a zonei, fiind multe pante și curbe, pentru asigurarea unei 

circulații în condiții de siguranță este necesară reîncadrarea tronsoanelor 

reabilitate din nivelul III în nivelul II de viabilitate pe perioada de iarnă. 

Porțiunea de drum județean DJ136 cuprinsă între km 8+830-14+000 fiind pietruită 

rămâne încadrată în nivelul III de viabilitate pe perioada de iarnă. 

 

Luând în considerare cele mai sus menționate, Anexa 1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.66/21.04.2016 privind aprobarea încadrării drumurilor 

județene din județul Mureș pe niveluri de viabilitate și de intervenție pe perioada 

de iarnă, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează 

după cum urmează: 
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1. Corespunzător nivelului II de viabilitate, după poziția 13 se introduc două 

poziții noi, 13¹ și 13², 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 

 

13¹ DJ 136 1+900-

8+830 

Sîngeorgiu de 

Pădure –Bezid 

– limita judeţ 

Harghita 

6,930 NI 2 Asigură legătura 

între județul 

Harghita-Orașul 

Sîngeorgiu de 

Pădure și 

reședința de 

județ, Tîrgu 

Mureș 

 

13² DJ 136 A 0+000-

3+339 

Bezidu Nou – 

Atid - limita 

judeţ Harghita 

3,339 NI 2 Asigură legătura 

între județul 

Harghita-Orașul 

Sîngeorgiu de 

Pădure și 

reședința de 

județ, Tîrgu 

Mureș 

 

 

2. Corespunzător nivelului III de viabilitate, poziția nr.36 se modifică și va avea 

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 

 

36 DJ 136 8+830-

14+000 

Sîngeorgiu de 

Pădure –Bezid 

– limita judeţ 

Harghita 

5,170 NI 3 Asigură legătura 

între oraşul 

Sîngeorgiu de 

Pădure, satul 

Bezid şi judeţul 

Harghita 
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3. Corespunzător nivelului III de viabilitate, după poziția 43 se introduce o nouă 

poziție 43¹, 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 

 

43¹
 

DJ 153J 0+000-

1+800 

 Iernut(DN15)-

Sfântu 

Gheorghe-

Oarba de 

Mureș 

1,800 NI 3 Face legătura 

între DN15 și 

Monumentul 

Eroilor de la 

Oarba de Mureș 

 

 

Ca urmare a modificărilor, completărilor și renumerotării intervenite, Anexa 1 din 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.66/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, va avea cuprinsul Anexei care face parte din prezenta. 

Facem mențiunea că aceste modificări implică majorarea numărului total de 

kilometri de drum județean necesar a fi întreținut pe nivelul II de viabilitate de la 

408,727 km la 418,996 km, respectiv micșorarea numărului total de kilometri de 

drum județean necesar a fi întreținut pe nivelul III de viabilitate de la 161,765 km 

la 153,287 km.  

Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre 

alăturat. 

 

 

VICEPREŞEDINTE                                                           DIRECTOR EXECUTIV 

  Ovidiu Dancu                                                                ing. Márton Katalin 
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