
 
    R O M Â N I A          PROIECT 
   JUDEŢUL MUREŞ        
CONSILIUL JUDEŢEAN       
        
      

     
 

       HOTĂRÂREA Nr. ___ 
                                                      din ____august 2012 

 
privind modificarea anexei nr.9/1 la  Hotărârea Consiliului Judeţean nr.8 / 2012 privind 

aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2012, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând expunerea de motive nr. 14742/23.08.2012 a Direcţiei Economice  la 
proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.9/1  la Hotărârea Consiliului Judeţean 
nr.8/2012 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2012, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

Potrivit prevederii art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice  locale, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 În temeiul prevederilor art.91, alin (3) şi ale art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,        
 
 

h o t ă r ă ş t e : 
 

 
    Art.I Anexa nr.9/1 la H.C.J.nr.8/2012 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean 
Mureş pentru anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
înlocuieşte cu anexa nr.9/1/a , care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

   Art.II De ducerea la îndeplinire a celor de mai sus răspund direcţiile de specialitate  din 
cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 

  

 
 
 
  

      PREŞEDINTE                   

             Ciprian Dobre                   

 
 
 
            AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
                SECRETAR 
        Aurelian Paul Cosma 
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ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr.14742/23.08.2012 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind modificarea anexei nr.9/1 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.8/2012 privind 
aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2012, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 
 

         În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul Judeţean Mureş poate 
aproba rectificarea bugetului propriu , ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor principali de credite. 

În Anexa nr.9/1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.8/2012 privind 

aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş  pentru anul 2012, pentru zona Reghin 

s-a propus realizarea de covoare bituminoase pe 7 drumuri judeţene în lungime totală de 

24,948 km, fiind aprobată realizarea a 6,450  km în etapa I şi 18,498 km în etapa II. 

Deoarece de la data întocmirii propunerilor de realizare a covoarelor şi până în 

prezent au trecut aproximativ 6 luni, precum şi datorită faptului că această zonă face parte 

din zona muntoasă a judeţului (temperaturi mai scăzute pe timp de iarnă, fenomene de 

îngheţ mai accentuate şi mai dese, ninsori mai abundente) pe unele porţiuni ale drumurilor 

degradările s-au accentuat. 

În vederea identificării sectoarelor cu cele mai multe degradări, reprezentantul 

Consiliului Judeţean Mureş s-a deplasat pe fiecare drum în parte, iar pe baza constatărilor 

stării drumurilor s-au stabilit poziţiile kilometrice pe care se vor executa covoarele. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate poziţiile km unde se vor executa covoarele 

bituminoase în lungime de 6,450 km în etapa I. 

Nr. 

crt. 

Denumire drum 

judeţean 

Poziţii km aprobate 

 

Lungime 

Km  

Etapa I 

Poziţii km propuse  

 

Lungime 

Km 

Etapa I 

1. DJ153C Reghin – 

Lăpuşna 

1+690 - 9+706 

 

 

- 2+800 – 3+520 

 

0,720 

 Total DJ 153C    0,720 

2. DJ 154 Reghin – 

Batoş – limita 

judeţului Bistriţa 

Năsăud 

12+945-14+345 

 

1,400 12+945 - 13+295 

14+150 - 15+200 

 

0,350 

1,050 

 Total DJ154  1,400  1,400 



 

3. DJ 154A Reghin – 

Ruşii Munţi - Deda 

9+050-10+320 

11+220-12+757 

13+907-14+187 

15+337-17+300 

 

1,270 

1,537 

0,280 

1,963 

9+050 - 9+400 

11+220 - 12+757 

13+907 - 14+187 

15+337- 16+800 

7+600 – 8+300 

0,350 

1,537 

0,280 

1,463 

0,700 

 Total DJ154A  5,050  4,330 

 Total  6,450  6,450 

 

 

Tronsoanele de drum mai sus menţionate sunt cele mai deteriorate din sectoarele 

cu covoarele propuse în anexa nr.9/1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.8/2012 

privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2012. 

Totodată, pe DJ 153 B Dumbrăvioara – Fărăgău, în anexa nr.9/1 la  Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.8/2012 s-a consemnat greşit poziţia kilometrică a 

tronsonului de  drum unde trebuie realizat covorul asfaltic. 

În urma verificării pe teren a situaţiei reale, se va executa covorul asfaltic pe 

tronsonul de drum situat între poziţiile kilometrice 6+200 – 8+500, în loc de 5+200 – 

7+500, aşa cum a fost prevăzut iniţial. 

Modificările propuse în anexa nr.9/1/a nu implică alocarea de fonduri suplimentare. 

Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                     PREŞEDINTE                                             DIRECTOR EXECUTIV 

                     Ciprian Dobre                                    Bartha Iosif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnoredactat : consilier Iulia Axente 

 


