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HOTĂRÂREA  NR.___ 
din  20 iunie 2013 

 
privind solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Măgherani pentru trecerea 

imobilului – teren în suprafaţă de 4.150 mp, situat în localitatea Măgherani, din domeniul 
public al comunei Măgherani în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea  

Consiliului Judeţean Mureş 

 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr.11.244/13.06.2013 a Direcţiei Juridice şi 

Administraţie Publică, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

Ţinând seama de prevederile art.7 şi 22 din O.G. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile art.9 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi ale art.867 şi 868 din noul Cod 
civil,  

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit.”c” coroborate cu cele ale art. 97 din 
Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1. (1) Se solicită Consiliului Local Măgherani trecerea unui imobil – teren în 
suprafaţă de 4150 mp, situat în localitatea Măgherani, din domeniul public al comunei 
Măgherani, în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean 

Mureş. 
(2) Datele de identificare ale imobilului menţionat la alin.(1) sunt evidenţiate în 

anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Local Măgherani şi Direcţiei de 
Dezvoltare  Regională şi Implementare Proiecte, care răspunde de aducerea sa la 
îndeplinire. 

 
 
 

 

PREŞEDINTE 

 
Ciprian Dobre 

 
 

Avizat pentru legalitate 

SECRETAR 
 

Aurelian Paul Cosma 

 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2008/hot065_2008.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa_hot058_2013.doc


 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 
Direcţia Juridică şi Administraţie Publică 

 Nr. 11.244/13.06.2013 
 

EXPUNERE  DE  MOTIVE  
privind solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Măgherani pentru trecerea 

imobilului – teren în suprafaţă de 4.150 mp, situat în localitatea Măgherani, din 
domeniul public al comunei Măgherani în domeniul public al judeţului Mureş şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Mureş 
 

În urma încheierii contractului nr. 7058 din 17.04.2013 au fost demarate lucrările de 
execuţie privind Reabilitarea, modernizarea drumului judeţean DJ 135 Măgherani – 
Sărăţeni, proiect finanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, AXA 
PRIORITARĂ 2 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, DOMENIUL 
DE INTERVENŢIE, 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi 
urbane – inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură. 

Sectorul de drum care face obiectul acestui proiect este de 13,555 km şi este 
cuprins între km 28+272 (loc Măgherani intersecţia cu DC33)- 41+827(loc. Sărăţeni int. cu 
DN 13A). 

În prima fază de execuţie, constructorul a trebuit să amplaseze  lucrările conform 
proiectului, în funcţie de bornele de reper predate de beneficiar şi a început să efectueze 
trasarea lucrărilor începând de la km 28+272 (loc Măgherani). 

În timpul efectuării trasării lucrărilor pe tronsonul de drum situat între km 34+550-
34+750, s-a constatat că suprafaţa de 4150 m aferentă acestui tronson se află în domeniul 
public al comunei Măgherani, aspect datorat faptului că în momentul efectuării proiectului, 
pe tronsonul menţionat existau alunecări de teren şi nu existau nici hărţi sau ridicări topo 
care să materializeze drumul judeţean. 

Menţionăm faptul că proiectul de reabilitare a drumului judeţean DJ 135, pe sectorul 
cuprins între km 28+272 (loc Măgherani intersecţia cu DC33)- 41+827 (loc. Sărăţeni int. cu 
DN 13A), a obţinut toate avizele conform legislaţiei în vigoare inclusiv avizul OCPI. 

Având în vedere prevederile art. 7 din O.G. nr.43/1997, privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art.22 din 
acelaşi act normativ, administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliile 
judeţene. 

Faţă de situaţia juridică actuală a imobilului, respectiv de bun aflat în proprietatea 
publică a comunei Măgherani, pentru continuarea lucrărilor de reabilitare, modernizare a 
drumului judeţean DJ 135 Măgherani - Sărăţeni, se impune trecerea imobilului în domeniul 
public al judeţului Mureş şi administrarea Consiliului Judeţean Mureş, în conformitate cu 
prevederile art.9 alin. (2) din Legea nr.213/1998. 

În considerarea celor mai sus prezentate, supunem spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre alăturat. 

 
PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 
 
 
 

Întocmit: Lefter Erika/ Şerban Maria – Manager  proiect 

Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 

Verificat:  Genica Nemeş – Director Executiv 

                   Băţaga Valer – Director Executiv



 

 

Anexa la H.C.J.Mureş nr.            /     .06.2013 
 
 

 
Datele de identificare ale imobilului  situat în comuna Măgherani, judeţul Mureş 

 
 

 

 
 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea bunului Elemente de identificare  Anul dobândirii 
sau dării în 
folosinţă  

Situaţia juridică actuală 

1. Drum vicinal şi tarla Comuna Măgherani,  drum vicinal, 

tarla 44, parcela DE 1149 şi arabil 
parţial afectat de drum, în 
suprafaţă totală de 4150 mp 

 

2013 

Domeniul public al Comunei  Măgherani, 

conform H.C.L.  Măgherani nr.12 și 13 din 
2013   


