
                                                                                 

                          ROMÂNIA                                                                             PROIECT                                                            

                     JUDEŢUL MUREŞ 

                  CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 HOTĂRÂREA NR. ______ 

din 20 decembrie 2012 

 
privind stabilirea calităţii de agent constatator al faptelor contravenţionale ce constituie 

încălcări ale Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi a modelului legitimaţiei de control 
 
 Consiliul Judeţean Mureş, 

 Având în vedere Expunerea de motive nr.22722/13.XII.2012 a Direcţiei Tehnice, 
precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

În conformitate cu prevederile art. 22 şi art.61^2, lit. b din Ordonanţa Guvernului 

nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor,  
În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
hotărăşte: 

 
Art.1.  Se stabileşte calitatea de agent constatator al faptelor contravenţionale ce  

constituie încălcări ale dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţionarii publici 
din aparatul de specialitate  al Consiliului  Judeţean Mureş, cuprinşi în anexa nr.1.  
 Art.2.  În îndeplinirea atribuţiilor de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 

potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarii publici nominalizaţi în 
anexa nr.1 utilizează legitimaţia de control al cărei conţinut este stabilit  conform anexei 

nr.2. 
 Art.3.  Legitimaţia de control constituie însemn distinctiv şi atestă calitatea 
titularului de agent constatator, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 

privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acesta 
putând-o utiliza exclusiv în activitatea de constatare şi sancţionare a faptelor 
contravenţionale conform actului normativ menţionat. 

 Art.4.  Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor menţionate în anexa nr.1, 

Serviciului Resurse Umane şi directorului executiv al Direcţiei Tehnice din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de exercitarea conform legii a 
activităţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în temeiul Ordonanţei Guvernului 

nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 

 
             PREŞEDINTE                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
       SECRETAR 

                                Ciprian Dobre 
                    Aurelian-Paul Cosma 
             

         
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2009/hot027_2009.htm#exp
pct11_anexa1.doc
pct11_anexa2.doc


                                                                                 

          ROMÂNIA  
    JUDEŢUL MUREŞ  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr.22722/13.XII.2012 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre  

privind stabilirea calităţii de agent constatator al faptelor contravenţionale ce constituie încălcări ale 
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi a modelului legitimaţiei de control 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de administrator al drumurilor judeţene din judeţul Mureş  are 

obligaţia de a urmări şi verifica respectarea prevederilor legale privind execuţia lucrărilor de orice fel realizate 
în zona drumurilor, conform Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.46 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare prevede:  

(1)Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, 
accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, este permisă pe baza 
autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare 
şi/sau de acces în zona drumului public emise de administratorul drumului respective;  
    (2)În lipsa autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public pentru lucrările 
prevăzute la alin.(1) administratorul drumului notifică titularului autorizaţiei de construire să desfiinţeze 
lucrările în termen de 5 zile de la data notificării. În cazul nerespectării acestui termen, administratorul 
drumului desfiinţează lucrările prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala titularului autorizaţiei de construire, în 
conformitate cu reglementările în vigoare; 
     (3)Prevederile alin. (2) privind desfiinţarea lucrărilor se aplică în mod corespunzător şi în cazul 

nerespectării condiţiilor prevăzute în acordul prealabil şi/sau în autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în 
zona drumului public; 
     (4)Acordul şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la drum se emit pentru o anumită funcţie 
şi/sau destinaţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei şi/sau a destinaţiei obiectivului de către titularul 
autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces se realizează numai cu aprobarea administratorului drumului. 

În baza art.61  din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, se 
aplică sancţiuni persoanelor fizice sau juridice în cazul încălcării prevederilor ordonanţei sus amintite, 

competenţa în constatarea  contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor revenind personalului împuternicit în cest 
scop – agenţilor constatatori desemnaţi de către Consiliul judeţean Mureş, prin hotărâre. 

Persoanele propuse pentru îndeplinirea atribuţiilor de agent constatator sunt: 
ing. Oarga Marieta- şef serviciu Urmărirea Lucrărilor 
ing. Ignat Ionel – consilier Serviciul Urmărirea Lucrărilor  
ing. Nireştean Diana - consilier Serviciul Urmărirea Lucrărilor  
ing. Gorea Mihaela - consilier Serviciul Urmărirea Lucrărilor 

sing. Matei Nicoleta - consilier Serviciul Urmărirea Lucrărilor 
sing. Gaspar Levente - referent de specialitate Serviciul Urmărirea Lucrărilor 
 
Pentru exercitarea atribuţiilor mai sus menţionate se vor emite legitimaţii de control. Acestea vor 

avea lungimea de 80 mm şi lăţimea de 55 mm. 
 Materialul pe care se face tipărirea va fi alb iar literele vor fi negre. Caracterele tipografice pentru 
litere vor avea aspect sobru, menţinând diferenţierile de mărime şi îngroşare prezentate în anexa nr.2 la 

prezenta hotărâre. 
 Materialele utilizate pentru confecţionarea legitimaţiilor vor fi: hârtie albă sau carton alb subţire. 
Hârtia sau cartonul se vor trata după tipărire prin laminare în folie transparentă. 
         Având în vedere cele de mai sus, se propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea 
calităţii de agent constatator al faptelor contravenţionale ce constituie încălcări ale Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a 
modelului legitimaţiei de control. 

 
 
         P R E Ş E D I N T E                                                            ŞEF SERVICIU 
             Ciprian Dobre                                      ing. Oarga Marieta  

 
 
Întocmit: ing. Ţogorean Narcisa 
1 ex 


