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 HOTĂRÂREA NR. ______ 
din  26 iulie  2012 

privind retragerea dreptului de administrare încredinţat Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.82/22.06.2011 asupra unui sector 

de drum din DJ153C Reghin-Lăpuşna  şi a terenului aferent acestuia 
 

 

 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând Expunerea de motive nr.12.150/06.07.2012 a Direcţiei Tehnice, precum şi 

avizele comisiilor de specialitate,  
Având în vedere prevederile art.22 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul drumurilor, 
În conformitate cu prevederile art.869 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.c  şi art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
 

hotărăşte: 
 

Art.1. Se retrage dreptul de administrare încredinţat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.82/22.06.2011 asupra 
sectorului de drum judeţean DJ153C Reghin-Lăpuşna, km 1+700-13+200, precum şi a 
terenului aferent acestuia, ce aparţine domeniului public al judeţului Mureş, începând cu 
data comunicării prezentei hotărâri. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.  

Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspund Direcţia Tehnică şi Direcţia 
Economică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 
 
 
 
                             PREŞEDINTE                                     Avizat pentru legalitate 

SECRETAR 
   Ciprian Dobre                             
                                          Aurelian Paul Cosma 
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    JUDEŢUL MUREŞ  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr.12.150/ 6.VII.2012 
Dosar VIID/3 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind  

retragerea dreptului de administrare încredinţat Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.82/22.06.2011 asupra unui 

sector de drum din DJ153C Reghin-Lăpuşna şi a terenului aferent acestuia 

Consiliul Judeţean Mureş a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în anul 
2011 documentaţia tehnică pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea sistemului rutier 
pe drumul judeţean DJ153C Reghin-Lăpuşna, km 1+700-13+200, judeţul Mureş"  în cadrul 
Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, reglementat prin OUG nr.105/2010.  

Sectorul de drum care urma să fie reabilitat porneşte de la limita municipiului Reghin, km 
1+700, traversează localitatea Gurghiu până la km 13+200. Este un drum asfaltat, cu două benzi 
de circulaţie, având lăţimea părţii carosabile de 6 m şi platforma de 8m. 

Lungimea tronsonului de drum propus pentru a fi reabilitat este de 11,5 km. 
Potrivit art.2, alin(3) din Normele Metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din 

cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin OUG nr.105/2010, realizate 
de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, aprobate prin HGR nr.251/2011, drumurile 
judeţene aparţinând unităţilor administrativ teritoriale se dau pe perioada realizării obiectivelor de 
investiţii, în administrarea Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, care are calitatea de 
ordonator principal de credite. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.82/22.06.2011 s-a aprobat darea în 
administrare către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a sectorului de drum judeţean DJ 
153C Reghin-Lăpuşna, km 1+700-13+200, precum şi a terenului aferent acestuia, ce aparţine 
domeniului public al judeţului Mureş, pe perioada realizării obiectivului "Reabilitarea sistemului 
rutier pe drumul judeţean DJ153C Reghin - Lăpuşna, km 1+700-13+200, judeţul Mureş" în cadrul 
proiectelor prioritare ale Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii (PNDI). 

Până la această dată contractul de execuţie al lucrării nu a fost semnat, procedura lansată 
de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a fost anulată în SEAP la data de 04.05.2012. 

Potrivit art.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.14/26.04.2012, începând cu data 
intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, sub sancţiunea nulităţii absolute, nu mai pot fi încheiate 
contracte cu executanţii de lucrări, prestatorii de servicii şi furnizorii finanţate în baza Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a 
infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2011, cu completările 
ulterioare, cu excepţia celor pentru care a fost comunicat rezultatul procedurii anterior datei de 
intrare în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Având în vedere cele expuse, prin prezentul proiect de hotărâre propunem retragerea 
dreptului de administrare al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului asupra sectorului de 
drum DJ153C Reghin-Lăpuşna, km 1+700-13+200 şi a terenului aferent acestuia, în vederea 
promovării investiţiei din fonduri proprii. 

  
 

       PREŞEDINTE 

             Ciprian Dobre 

             DIRECTOR  EXECUTIV 
ing. Márton Katalin 

  
Întocmit: ing. Ţogorean Narcisa 
1 ex. 


