HOTĂRÂREA NR.17
din 24 februarie 2022
pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu
modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr. 4469 din 18.02.2022 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcţiei economice - Compartiment patrimoniu, servicii
publice şi guvernanţă corporativă, raportul Serviciului juridic, precum şi avizul comisiilor
de specialitate,
Având în vedere prevederile art.2, art.3 și art.7 din Ordonanța Guvernului României
43/1997 privind regimul drumurilor,
Ţinând cont de prevederile art.286 alin.(1) – (3) și art.289 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale art.858 - 860 din Codul Civil,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.„c”, coroborate cu cele art.287, precum și cele
ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
hotărăşte:
Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La Secţiunea I „Bunuri imobile” la poziția nr.198 „DJ 153 E - DN 15-Bogata ", coloana
nr.4 “Elemente de identificare” se modifică și va avea următorul cuprins „DN 15-Bogata,
km 0+000-km 4+368, L=4,368 km din care: 4,368 km îmbrăcăminte asfaltică, înscris în C.F
50452/Bogata și C.F nr.50453/Bogata ",
2. La secţiunea I "Bunuri imobile", după poziția 57, se introduc două noi poziții, poziția nr.
571 și poziția nr.572, având conţinutul cuprins în Anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
3. La secţiunea I "Bunuri imobile", după poziția 205, se introduc două noi poziții, poziția nr.
2051 și poziția nr.2052, având conţinutul cuprins în Anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei economice și Direcției tehnice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, care răspund de aducerea sa la
îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

```````````
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Nr. 4469/18.02.2022
Dosar X/D/1

REFERAT DE APROBARE
pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu
modificările şi completările ulterioare
Inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Mureş s-a efectuat în baza Legii
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică şi a fost însuşit de Consiliul Judeţean
Mureş prin Hotărârea nr.42/12 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Urmarea întocmirii lucrărilor topo-cadastrale pe drumul județean DJ 153 E DN 15Bogata, s-a constatat că lungimea drumului este de 4,368km.
Având în vedere că, drumul județean DJ 153 E DN 15-Bogata face parte din domeniul
public al Județului Mureș fiind cuprins în inventarul domeniului public al Județului
Mureș la poziția nr.198, este necesar să fie modificată coloana cu elementele de
identificare al bunului după cum urmează “DN 15-Bogata, km 0+000-km 4+368,
L=4,368 km din care: 4,368 km îmbrăcăminte asfaltică, înscris în C.F 50452/Bogata și
C.F nr.50453/Bogata”.
De asemenea, pe drumul județean DJ 153 G Sânger Papiu-Ursoaia-Iclănzel, a fost
edificat un pod situat peste Valea Iclandului la km 15+065. Totodată, a fost
identificat bunul - pod situat în Iclănzel peste pârâul Comlod la km 16+882, pentru
care a fost realizat și un raport de evaluare în vederea stabilirii valorii bunului.
Cu ocazia derulării contractului de prestări servicii pentru înscrierea în cartea
funciară a drumul județean DJ 135 C DN 13 – Corunca, au fost identificate două
bunuri, având destinația de podeț.
Astfel, ținând cont de cele de mai sus și de prevederile art.2, art.3 și art.7 din
Ordonanța Guvernului României 43/1997 privind regimul drumurilor, se impune
completarea inventarului domeniului public al Județului Mureș cu următoarele
poziții: cu poziția nr.571 unde să fie cuprins podețul de beton armat peste Pârâul
Vațman; cu poziția nr.572 unde să fie cuprins podețul de beton armat peste Pârâul
Pocloș; cu poziția nr.2051 unde să fie cuprins podul peste Valea Iclandului și cu
poziția nr.2052 unde să fie cuprins podul peste pârâul Comlod.
Faţă de cele arătate, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre
pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu
modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr. 4496/18.02.2022
Dosar X/D/1

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu
modificările şi completările ulterioare
Inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Mureş s-a efectuat în baza Legii
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică şi a fost însuşit de Consiliul Judeţean Mureş
prin Hotărârea nr.42/12 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Direcția Tehnică, prin notele interne nr.2067/26.01.2022 și nr.1399/18.01.2022, ne face
cunoscut următoarele:
Pe drumul județean DJ 153 G Sânger Papiu-Ursoaia-Iclănzel, au fost realizate unele lucrări, în
cadrul cărora a fost edificat un pod situat peste Valea Iclandului la km 15+065, cu lungimea
de 16,00m și lățimea de 11,80m. Podul a fost recepționat prin procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor nr.8Ș/27.10.2021.
Pe acest drum a fost identificat și bunul - pod situat în Iclănzel peste pârâul Comlod la km
16+882, cu lungimea de 18,70m și lățimea de 11,20m, pentru care a fost realizat un raport de
evaluare în vederea stabilirii valorii bunului.
Totodată, se precizează că, autoritatea publică județeană are în derulare un contract de
prestări servicii pentru înscrierea în cartea funciară a drumul județean DJ 135 C DN 13 –
Corunca.
În cadrul lucrărilor au fost identificate următoarele bunuri, podeț din beton armat situat în
Corunca peste Pârâul Pocloș la km 0+522, cu lungimea de 12 m și lățime de 6 metri și podeț
de beton armat situat în Corunca peste Pârâul Vațman la km 0+245,cu lungimea de 12 m și
lățimea de 6 metri, situație în care este necesar a fi evidențiate în cartea funciară și
construcțiile având destinația de podeț.
Urmare a întocmirii lucrărilor cadastrale pe drumul județean DJ 153 E DN 15-Bogata, s-a
constatat că lungimea drumului este de 4,368km.
Având în vedere că, drumul județean DJ 153 E DN 15-Bogata face parte din domeniul public al
județului Mureș fiind cuprinse în inventarul domeniului public al județului Mureș la poziția
nr.198, este necesar să fie modificată coloana cu elementele de identificare al bunului după
cum urmează “DN 15-Bogata, km 0+000-km 4+368, L=4,368 km din care: 4,368 km
îmbrăcăminte asfaltică, înscris în C.F 50452/Bogata și C.F nr.50453/Bogata”.
Totodată, ținând cont de cele de mai sus este necesar ca inventarul domeniului public al
județului Mureș să fie completat cu patru noi poziții, respectiv, cu poziția nr.571 unde să fie
cuprins podețul de beton armat peste Pârâul Vațman; cu poziția nr.572 unde să fie cuprins
podețul de beton armat peste Pârâul Pocloș; cu poziția nr.2051 unde să fie cuprins podul
peste Valea Iclandului și cu poziția nr.2052 unde să fie cuprins podul peste pârâul Comlod.
Faţă de cele arătate, considerăm că proiectul analizat poate fi supus spre dezbatere şi
aprobare.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
Întocmit: Marcela Moldovan, consilier
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Nr. 4506/18.02.2022
Dosar. IX/B/1

Văzut
Director executiv
Genica Nemeș

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea
inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi
completările ulterioare

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,
cu Referatul de aprobare nr.4469/18.02.2022 şi în considerarea celor cuprinse în
Raportul de specialitate al Compartimentului patrimoniu, servicii publice şi
guvernanţă corporativă nr.4496/18.02.2022,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din
26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în
aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de
competenţă incidente activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor
de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care
precizăm următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în
adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.858-860 din Codul
civil, ale art.2 alin.(3), art.3 și 7 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.286
alin.(1) și (3), art.289 și art.173 alin.(1), lit.„c” din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările şi completările ulterioare.
Inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Mureş s-a efectuat în baza
Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi a
Normelor tehnice de aplicare aprobate prin HG nr.548/1999 și a fost însuşit de
Consiliul Judeţean Mureș prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/12 iulie
2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat ca atare prin HG
nr.964/2002.
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Drumurile județene DJ 153E - DN 15-Bogata, DJ 153G Sânger Papiu-UrsoaicaIclănzel și DJ 135C - DN13-Corunca, constituie proprietatea publică a Județului
Mureș, fiind cuprinse în inventarul domeniului public al Județului Mureș.
Din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică reiese că, urmare a
întocmirii lucrărilor cadastrale la drumul județean DJ 153E - DN 15-Bogata s-a
constatat că lungimea acestui drum județean este de 4,368 km.
Totodată, ca urmare a executării unor lucrări la drumul județean DJ 153G Sânger
Papiu-Ursoaica-Iclănzel, s-a constatat că a fost edificat un pod peste Valea
Iclandului la km 15+065, fiind identificat și bunul – pod situat peste râul Comlod la
km 16+882, pentru care s-a întocmit un raport de evaluare în vederea stabilirii
valorii acestuia.
De asemenea, urmare a întocmirii lucrărilor cadastrale la DJ 135C - DN13-Corunca
au fost identificate 2 podețe din beton armat situate în comuna Corunca peste
pârâul Pocloș la km 0+522, respectiv peste pârâul Vațman la km 0+245.
Potrivit prevederilor art.2 alin.(3) din O.G. nr.43/1997, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, fac parte integrantă din drum: ampriza şi
zonele de siguranţă, suprastructura şi infrastructura drumului, podurile, podeţele,
şanţurile, rigolele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele
rutiere, tunelurile şi alte lucrări de artă, construcţiile de apărare, protecţie şi
consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de parcare, oprire şi
staţionare, staţiile de taxare, bretelele de acces, drumurile tehnologice
amenajate pentru întreţinerea autostrăzilor, indicatoarele de semnalizare rutieră
şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, sistemele inteligente de transport şi
instalaţiile aferente, spaţiile de serviciu sau control, spaţiile cuprinse în triunghiul
de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse între autostradă şi/sau drum şi
bretelele de acces, sistemele pentru protecţia mediului, terenurile şi plantaţiile
din zona drumului şi perdelele de protecţie, mai puţin zonele de protecţie.
De asemenea, potrivit prevederilor art.7 din O.G. nr.43/1997, drumurile de
interes judeţean, fac parte din proprietatea publică a judeţului şi cuprind „(…)
drumurile judeţene, care asigură legătura între: a) reşedinţele de judeţ cu
municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile balneoclimaterice
şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante legate de
apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante; b) oraşe şi municipii, precum
şi între acestea şi reşedinţele de comună; c) reşedinţe de comună”.
În conformitate cu prevederile art.286 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art.136
alin.(3) din Constituţie, din cele stabilite în anexele nr. 2-4 şi din orice alte bunuri
care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public, şi sunt
dobândite de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale prin unul dintre
modurile prevăzute de lege.
Totodată, potrivit alin.(3) din același articol, domeniul public al judeţului este
alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr.3, precum şi din alte bunuri de uz sau
de interes public judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului
judeţean, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes
public naţional.
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Astfel, este necesar a fi evidențiate în inventarul bunurilor din domeniul public al
Județului Mureș lungimea reală a drumului județean DJ 153E - DN 15-Bogata și
construcțiile având destinația de podețe și poduri peste pâraie situate pe DJ 135C
DN13-Corunca și DJ 153 G Sânger Papiu-Ursoaica-Iclănzel.
Față de această situație, se impune modificarea coloanei nr.4 „Elemente de
identificare” la poziția nr.198 „DJ 153E – DN 15-Bogata” din inventarul domeniului
public al Județului Mureș, respectiv completarea inventarului domeniului public al
Județului Mureș cu următoarele poziții: poziția 571 la care să fie cuprins podețul
situat în Corunca peste pârâul Vațman, situat pe DJ 135C DN13-Corunca la km
0+245; poziția 572 la care să fie cuprins podețul situat în Corunca peste pârâul
Pocloș, situat pe DJ 135C DN13-Corunca la km 0+522; poziția 2051 la care să fie
cuprins podul situat peste Valea Iclandului, situat pe DJ 153 G Sânger PapiuUrsoaica-Iclănzel la km 15+065, precum și poziția 2052 la care să fie cuprins podul
situat în Iclănzel peste pârâul Comlod, situat pe DJ 153 G Sânger Papiu-UrsoaicaIclănzel la km 16+882
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității,
arătăm că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„c” din Ordonanța de urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean exercită atribuții
privind gestionarea patrimoniului judeţului.
Precizăm totodată că la elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere
prevederile art.81-82 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, apreciem că proiectul de hotărâre pentru
modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu
modificările şi completările ulterioare, poate fi supus dezbaterii şi aprobării
plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de
specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din Ordonanța de urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ.

ȘEF SERVICIU
Adriana Farkas

Întocmit: Buta Ramona Alina – 2 ex
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