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Nr. 
crt. 

Cod de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare  Anul 
dobândirii 
sau dării 

în 
folosinţă  

Valoare de 
inventar 

(lei) 

Situaţia juridică 
actuală 

121 1.3.17.2 Podeț peste 
pârâul  Fărău 

Podeț peste pârâul Fărău, localitatea Herea, situat pe DJ 107D  Unirea-
Adămuş-int.DN 14A la kilometrul 31+610, podeț tubular, la care se 
adaug două tuburi prefabricate din beton armat, L= 8m, D =Ø1000mm, 
racordat cu terasamentele cu aripi din beton armat. 

2021 10.100 Proprietar 
Județul Mureș, 
administrator 

consiliul 
județean Mureș  

1351
 

 

1.3.17.2 Podeț peste șanț 
de scurgere 

Podeț peste șanț de scurgere, în extravilanul localității Eremitu, situat 
pe DJ153 Reghin-Eremitu-Sovata la kilometrul 27+376, podeț de 
subtraversare, cu culeele din prefabricate armate și monolit din beton 
armat și calea podețului din dale prefabricate de beton armat, 
hidroizolate și asfaltate, L= 8m, deschiderea 4,8m, racordat cu 
terasamentele cu aripi din beton armat. 

2021 58.800 Proprietar 
Județul Mureș, 
administrator 

consiliul 
județean Mureș 

1352
 

 

1.3.17.2 Podeț  peste 
șanț de scurgere 

Podeț  peste șanț de scurgere , în extravilanul localității Eremitu, situat 
pe DJ 153   Reghin-Eremitu-Sovata la kilometrul 31+382, podeț de 
subtraversare, cu culeele din prefabricate armate și monolit din beton 
armat și calea podețului din dale prefabricate de beton armat, 
hidroizolate și asfaltate, L= 8m,  D =Ø1000mm, racordat cu 
terasamentele cu aripi din beton armat. 

2021 65.300 Proprietar 
Județul Mureș, 
administrator 

consiliul 
județean Mureș 

1431
 

 

1.3.17.2 Pod peste pârâul 
Ciadou 

Pod peste pârâul Ciadou, în intravilanul localității Dămieni, situat pe DJ 
153A  Ernei - Eremitu la kilometrul 20+916, podeț de subtraversare, cu 
culeele din prefabricate armate și monolit din beton armat și calea 
podețului din dale prefabricate de beton armat, hidroizolate și 
asfaltate, L= 7m,  deschidere de 6m. 

2021 48.300 Proprietar 
Județul Mureș, 
administrator 

consiliul 
județean Mureș 

 

1432
 

1.3.17.2 Podeț  peste 
șanț de scurgere 

Podeț  peste șanț de scurgere, în intravilanul localității Călușeri, situat 
pe DJ153 A Ernei-Eremitu la kilometrul 6+766, podeț de subtraversare, 
cu culeele din beton armat monolit și calea podețului din dale 
prefabricate de beton armat, hidroizolate și asfaltate, L= 7m,  
deschiderea de 2 m. 

2021 38.400 Proprietar 
Județul Mureș, 
administrator 

consiliul 
județean Mureș 


