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HOTĂRÂREA NR.145 
din 22 noiembrie 2018 

pentru modificarea Hotărârii 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.24779/15.11.2018a Vicepreședintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate nr.24780/15.11.2018 al Direcţiei Tehnice, 

raportul Serviciului Juridic nr.24795/15.11.2018, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.22 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și 

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.91 alin.(1) lit.d), coroborate cu cele ale alin.(5) lit.a) 

pct.12 și ale art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

hotărăște: 

 

Art.I.AnexalaHotărârea Consiliului Județean Mureș nr.66/21.04.2016privind aprobarea 

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

intervenție pe perioada de iarnă,semodificădupă cum urmează: 

1. După poziția nr.8, se introduce o nouă poziție, respectivnr.81, având următorul 
cuprins: 
 

Nr. 

crt. 

Categoria 

funcţională a 

drumurilor 

Sectorul de 

drum 

de la km___ 

la km ___ 

Între localităţile Lungime 

(km) 

Nivelul de 

intervenţie 

şi formaţia 

de utilaje 

 

81 Drum de acces 

la Parcul auto 

pentru sporturi 

cu motor 

0+000-1+690  Int.DJ151B(Ungh

eni – Căpâlna de 

Sus - Bahnea – 

limită județ 

Sibiu)- Parcul 

auto pentru 

sporturi cu motor 

1,690 NI 1  
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2. Totalul secțiunii corespunzătoare nivelului I de viabilitate se modifică și va fi de 

108,870 km. 

 

3. Totalul general corespunzător celor IV nivele de viabilitate se modifică și va fi de 

713,318 km. 

Art.II.Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului Judeţean 

Mureş,care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 

Contrasemnează 

SECRETAR 

Paul Cosma 

 

 

 

 



 

Nr.24779/15.11.2018 

Dosar IXC/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea Hotărârii 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, hotărârea fiind modificată 

ulterior prin Hotărârea CJM nr.131/25.08.2016 și nr.182/23.11.2017. 

Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Mureş aflate în administrarea Consiliului 

Judeţean Mureş cuprindea 43 de drumuri judeţene la data aprobării Hotărârii 

nr.182/2017, iar sectoarele de drumuri judeţene necesare a fi întreţinute pe timp de 

iarnă totalizau 711,628 km.       

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.141/2008, drumul de acces către 

obiectivul de investiţii „Parc auto pentru sporturi cu motor”,  finanțat în cadrul 

Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă și 

promovarea turismului, Domeniul de intervenție 5.2 Crearea, dezvoltarea, 

modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și 

creșterea calității serviciilor turistice, a fost cuprins în domeniul public al județului 

Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș.  

Având în vedere, că lucrările de construire a investiţiei „Parc auto pentru sporturi cu 

motor” au fost finalizate, ”Drumului de acces la Parc auto pentru sporturi cu motor” cu 

o lungime de 1,690 km se impune a fi încadrat în Anexa la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.66/21.04.2016, în vederea asigurării întreţinerii acestuia. 

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

 

 

VICEPREŞEDINTE 

Ovidiu Dancu 
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Raport de specialitate 

pentru modificarea Hotărârii 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, hotărârea fiind modificată ulterior prin Hotărârea CJM 

nr.131/25.08.2016 și nr.182/23.11.2017. 

Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Mureş aflate în administrarea Consiliului 

Judeţean Mureş cuprindea 43 de drumuri judeţene la data aprobării Hotărârii 

nr.182/2017, iar sectoarele de drumuri judeţene necesare a fi întreţinute pe timp 

de iarnă totalizau 711,628 km.       

În cadrul proiectului „Parc auto pentru sporturi cu motor”, finanțat în cadrul 

Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă 

și promovarea turismului, Domeniul de intervenție, 5.2 Crearea, dezvoltarea, 

modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și 

creșterea calității serviciilor turistice, a fost realizat Parcul auto pentru sporturi 

cu motor situat pe teritoriul orașului  Ungheni la o distanță de 1,690 km de drumul 

județean DJ151B Ungheni – Căpâlna de Sus – Bahnea – limită județ Sibiu. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.141/2008, drumul de acces către 

obiectivul de investiţii „Parc auto pentru sporturi cu motor” în lungime de 1,720 

km a fost cuprins în domeniul public al județului Mureș și în administrarea 

Consiliului Județean Mureș.  

În urma finalizării lucrărilor de construire a investiţiei „Parc auto pentru sporturi 

cu motor”, lungimea drumului de acces este de 1,690 km și se impune asigurarea 

întreţinerii acestuia. 

Potrivit art.3 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, drumurile de utilitate 

publică şi/sau de interes public destinate circulaţiei rutiere şi pietonale, în scopul 

   Nr. 24780/15.11.2018 

   Dosar IXC/1 
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satisfacerii cerinţelor generale de transport ale economiei, ale populaţiei şi de 

apărare a ţării, sunt proprietate publică şi sunt întreţinute din fonduri publice, 

precum şi din alte surse legal constituite.  

Luând în considerare cele mai sus menționate, se impune încadrarea ”Drumului de 

acces la Parc auto pentru sporturi cu motor” în nivelul de intervenție NI1 și pe 

cale de consecință completarea Anexei 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 o nouă 

poziție, respectiv nr.81, având următorul cuprins: 

Nr. 

crt. 

Categoria 

funcţională 

a 

drumurilor 

Sectorul 

de drum 

de la 

km___ 

la km ___ 

Între 

localităţile 

Lungime 

(km) 

Nivelul de 

intervenţie 

şi formaţia 

de utilaje 

Motivarea 

încadrării 

 

8
1 

Drum de 

acces la 

Parcul auto 

pentru 

sporturi cu 

motor 

0+000-

1+690 

 Int.DJ151B 

(Ungheni – 

Căpâlna de 

Sus - Bahnea 

– limită 

județ Sibiu)- 

Parcul auto 

pentru 

sporturi cu 

motor 

1,690 NI 1 Drum de 

utilitate publică 

și/sau de interes 

public destinat 

circulației 

rutiere și 

pietonale, în 

scopul 

satisfacerii 

cerințelor 

generale de 

transport ale 

economiei, ale 

populației 

 

 

Facem mențiunea că această modificare implică majorarea numărului total de 

kilometri de drum județean corespunzător nivelului I de viabilitate de la          

107,180 km la 108,87 km, respectiv majorarea numărului total de kilometri de 

drum județean corespunzător celor IV nivele de viabilitate necesar a fi întreținut 

pe timp de iarnă de la 711,628 km la 713,318 km.  

Prin urmare, luând în considerare aspectele mai sus enunțate, apreciem că, sunt 

întrunite condiţiile legale pentru supunerea spre aprobare a acestui proiect de 

hotărâre. 

 

                                                                   DIRECTOR EXECUTIV 

  ing. Márton Katalin 

 

 

 

Verificat: șef serviciu ing. Oarga Marieta 
Întocmit: Hodîrnău Ana Maria       
2 ex 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 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 

 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu expunerea de motive nr.24779/15.11.2018 şi raportul de specialitate 

nr.24780/15.11.2018 al Serviciului Urmărirea Lucrărilor din cadrul Direcției 

Tehnice,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea 

nr.172/23.11.2017, am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care 

precizăm următoarele: 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.66/21.04.2016 s-a aprobat 

încadrarea drumurilor județene din județul Mureș pe niveluri de viabilitate și de 

intervenție pe perioada de iarnă, hotărârea fiind modificată ulterior prin 

Hotărârea CJM nr.131/25.08.2016 și nr.182/23.11.2017. 

Din înscrisurile anexate proiectului de hotărâre reiese că, urmare a finalizării 

lucrărilor de construire a investiţiei „Parc auto pentru sporturi cu motor”, se 

impune încadrarea ”Drumului de acces la Parc auto pentru sporturi cu motor” în 

nivelul de intervenție NI1 și pe cale de consecință completarea Anexei la 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.66/21.04.2016, cu o nouă poziție, 

respectiv nr.81. 

Facem precizarea, că prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.141/2008 

drumul de acces către obiectivul de investiţie „Parc auto pentru sporturi cu 

motor”, a fost cuprins în domeniul public al județului Mureș și în administrarea 

Consiliului Județean Mureș. 

Astfel, sunt aplicabile prevederile art.22 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 

privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Nr.24795/15.11.2018 

Dosar. VI/D/1  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
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potrivit cărora administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliile 

judeţene. 

De asemenea, sunt incidente și 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, cu 

modificările și completările ulterioare, care reglementează modul de organizare a 

intervenţiilor pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor publice, 

precum şi modul de conducere şi coordonare a acestei activităţi în vederea 

asigurării viabilităţii drumurilor pe timp de iarnă. 

Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.81-82, coroborate cu cele ale art.30 din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 

modificările si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, în considerarea prevederilor art.91 alin.(1) 

lit.”d”, coroborate cu cele ale alin.(5) lit.”a” pct.12 din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, apreciem că proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

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, poate fi supus 

dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu 
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