
      
      R O M Â N I A                                                                     PROIECT 

    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

 

     HOTĂRÂREA NR.___ 
      din __ septembrie 2012 

privind trecerea drumului judeţean DJ 151D Ungheni (DN 15) - Acăţari (DN 13),  
km 0+000-15+441, din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea 

Consiliului Judeţean Mureş, în domeniul public al statului şi în administrarea  

Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii  
 

 
 Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 16542/2012 a Direcţiei Economice din cadrul 

Consiliului Judeţean Mureş precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
În conformitate cu art.12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.43/1997 

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

Având în vedere art.9 alin.(2) din Legea nr.213/1997 privind bunurile 
proprietate publică precum şi art.867-869 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. (1) Se aprobă trecerea drumului judeţean DJ 151D Ungheni (DN 15) - 

Acăţari (DN 13), km 0+000-15+441, din domeniul public al judeţului Mureş şi din  
administrarea Consiliului Judeţean Mureş, în domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin „Compania Naţională 

de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România” S.A.  
           (2) Datele de identificare ale drumului menţionat la alin.1, sunt cuprinse 

în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2. Se propune Guvernului României încadrarea în categoria funcţională a 

drumurilor naţionale a drumului judeţean DJ 151D Ungheni (DN 15) - Acăţari (DN 13), 

km 0+000-15+441 şi modificarea în mod corespunzător a Anexelor nr.1 şi 2 la H.G. 
nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi 
a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Secretariatului General al Guvernului, 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice 
din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

  
 
   PREŞEDINTE   

    
                   Ciprian Dobre                                     Avizat pentru legalitate  
                                                                                           SECRETAR  

 
      Paul Cosma 

 

 



           R O M Â N I A                                                             
         JUDEŢUL MUREŞ 

      CONSILIUL JUDEŢEAN 
          Direcţia Economică 
Compartimentul Patrimoniu, Servicii Publice 

   Nr.16542 din 20 septembrie 2012 
           

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind trecerea drumului judeţean DJ 151D Ungheni (DN 15) - 

Acăţari (DN 13), km 0+000-15+441, din domeniul public al judeţului Mureş şi  
din administrarea Consiliului Judeţean Mureş, în domeniul public al statului şi  

în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

 
 
 

Drumul judeţean DJ 151D Ungheni (DN 15)-Acăţari (DN 13), km 0+000-15+441 
face parte din domeniul public al judeţului Mureş, figurând la poziţia nr.116 în Anexa 
nr.1 la  H.G.R. nr.964/2002. 

Acest tronson de drum cu nivel de viabilitate I, fiind o arteră rutieră importantă 
pentru traficul greu, a preluat în mare parte traficul de pe traseele Tîrgu Mureş–

Reghin–Bistriţa (DN 15), Tîrgu Mureş–Reghin-Cluj (DN 16) şi Tîrgu Mureş-Sighişoara 
(DN 13). 

Sub acţiunea traficului greu şi a factorilor climatici, sistemul rutier s-a degradat 

foarte mult, capacitatea de transport a acestei artere de circulaţie fiind depăşită, astfel 
încât caracteristicile tehnice de exploatare ale drumului nu mai corespund normelor 
tehnice în vigoare.  

Având în vedere numărul mare de autovehicule de tonaj greu şi foarte greu care 
circulă pe acest drum, aproximativ 3.040 autovehicule/zi, după cum rezultă din 
recensământul efectuat de către Consiliul Judeţean Mureş în luna martie 2009 precum 

şi faptul că acest drum face legătura între DN 15 şi DN 13, Consiliul Judeţean Mureş a 
solicitat în repetate rânduri încadrarea acestui tronson de drum în categoria funcţională 
a drumurilor naţionale în vederea modernizării acestuia. 

În acest sens, în cursul anului 2006, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat prin 
Hotărârea nr.138 încadrarea DJ 151D Ungheni (DN 15) - Acăţari (DN 13) în categoria 
drumurilor naţionale, ulterior fiind promovat şi un proiect de hotărâre de Guvern în 

vederea clasificării drumului în cauză ca drum naţional, însă proiectul nu a fost 
adoptat. 

           În data de 25.05.2009 a fost retransmis spre aprobare proiectul de hotărâre de 
Guvern privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor naţionale a DJ 151D 
Ungheni (DN 15) – Acăţari (DN 13), situat în judeţul Mureş.  

 Pentru a putea fi încadrat în categoria funcţională a drumurilor naţionale era 
necesară transmiterea proprietăţii acestui drum, întrucât nimeni nu poate dispune 
asupra unui bun pe care nu îl are în proprietate. 

Astfel, s-a impus trecerea acestui drum din domeniul public al judeţului Mureş şi 
din administrarea Consiliului Judeţean Mureş, în domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin „Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România” S.A. 
 
 



 
Astfel, prin Hotărârea nr.88/2009, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat trecerea 

acestui drum din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului 
Judeţean Mureş, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii precum şi încadrarea lui în categoria funcţională a 

drumurilor naţionale. Proiectul de hotărâre al Guvernului privind preluarea drumului în 
cauză nu a fost avizat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, pe motiv că 
acesta nu îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria funcţională a drumurilor 

naţionale, ca urmare proiectul nu a fost aprobat. 
Ţinând cont de faptul că acest drum face legătura între DN 15 şi DN 13,  

preluând traficul greu de pe aceste trasee, care afectează infrastructura drumului, 

deteriorându-l, propunem încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor 
naţionale. 

 Faţă de cele arătate, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 

alăturat. 
 
 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

          DIRECTOR                            DIRECTOR      
   

          Bartha Iosif                                                  Márton Katalin 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Moldovan Marcela, consilier 



ANEXA 

 

 

 

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE 

 
Nr. 
crt. 

Cod de 
clasificare 

Denumirea bunului Elementele de identificare Anul 

dobândirii 
sau dării în 

folosinţă 

Valoare de 
inventar 

(lei) 

Situaţia juridică actuală 

 

 
 

1 1.3.7.2. DJ 151 D 
Ungheni – Acăţari -
Tîmpa 

Km 0+000-29+360,  
L=29,360 km îmbrăcăminte asfaltică 

1977 6.622.250,23 Proprietar judeţul Mureş,  
administrator Consiliul Judeţean Mureş,  

cf. O.G. nr.43/1997, art.7 şi 22 


