
 

ROMÂNIA  
        JUDEŢUL MUREŞ   PROIECT 
 CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR. ______ 

din 20 iunie 2013 

privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.56/2012  privind aprobarea 

încadrării drumurilor judeţene din judeţul Mureş pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie 
pe perioada de iarnă 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Având în vedere Expunerea de motive nr.11173/12.06.2013 a Direcţiei Tehnice, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.22 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordinului 
comun al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr.1025/22.12.2011 şi Ministrului 

Administraţiei şi Internelor nr.16/17.01.2012, 
În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  
hotărăşte: 

 

Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.56/2012 privind aprobarea 
încadrării drumurilor judeţene din judeţul Mureş pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie 
pe perioada de iarnă se modifică, după cum urmează: 

1. Poziţia nr.35 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 
Nr. 
crt. 

Categoria 
funcţională a 

drumurilor 

Sectorul de drum 
de la km___ 

la km ___ 

Între 
localităţile 

Lungime 
(km) 

Nivelul de 
intervenţie 
şi formaţia 
de utilaje 

Motivarea 
încadrării 

35 DJ 134 0+000-18-400 
26+550-29+600 

DN13A-
Fîntînele-
Veţca-

int.DN13C 

21,450 NI 3 Drum judeţean 
pe care trebuie 

menţinută 
circulaţia pe 
timp de iarnă 

 

Art.II. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcţia Tehnică din cadrul 
Consiliului Judeţean Mureş. 

 

      PREŞEDINTE           

     Ciprian Dobre          
Avizat pentru legalitate

  SECRETAR               

        Cosma Paul 
 
 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL MUREŞ  
CONSILIUL JUDETEAN 
Direcţia Tehnică 

Nr.11173/12.06.2013 

Expunere de motive 

privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.56/2012  
privind aprobarea încadrării drumurilor judeţene din judeţul Mureş pe niveluri 

de viabilitate şi de intervenţie pe perioada de iarnă 

Luând în considerare prevederile Ordinului nr. 1025/22.12.2011 al ministrului 
transporturilor şi infrastructurii şi Ordinul nr. 16/17.01.2012 al ministrului administraţiei şi 

internelor, pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi 
combaterea înzăpezirii drumurilor publice" indicativ AND nr. 525 - 2011, precum şi datele 
furnizate de către Cestrin Bucureşti, analizând importanţa economică şi administrativă a 

drumurilor judeţene din judeţul Mureş, prin Hotărârea nr.56/2012 a Consiliului Judeţean 
Mureş a fost aprobată încadrarea drumurilor judeţene din judeţul Mureş pe niveluri de 
viabilitate şi de intervenţie pe perioada de iarnă conform Anexei din hotărâre. 

Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Mureş aflată în administrarea Consiliului 
Judeţean Mureş cuprinde 42 de drumuri judeţene, la data aprobării Hotărârii nr. 56/2012 

sectoarele de drumuri judeţene necesare a fi întreţinute pe timp de iarnă totalizând   
702,481 km. 

Între acestea, drumul judeţean DJ 134 Fîntînele - Veţca - int. DN 13C (fost DJ 137), 

a fost cuprins cu o lungime de 18,4 km, respectiv de la localitatea Fîntînele până la limita 
cu judeţul Harghita la km 18+400.  

Având în vedere că acest drum continuă pe teritoriul administrativ al judeţului 

Harghita de la km 18+400 până la km 26+550, poziţie de la care se întoarce pe teritoriul 
administrativ al judeţului Mureş, în comuna Vînători, în apropierea localităţii Şoard, şi se 
termină la km 29+600, intersectându-se cu DN 13C (fost DJ 137) tot pe teritoriul judeţului 

Mureş, 
Prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.100 din 30 august 2012 a fost preluat 

în domeniul public al judeţului Mureş sectorul de drum judeţean DJ 134 Fîntînele - Veţca - 

int. DN 13C, cuprins între km 26+550 - 29+600, cu lungimea de 3,050 km. Astfel 
lungimea totală a drumului DJ 134 este de 21,450 km. 

Conform Ordinului nr.1025/16/2011 se impune asigurarea circulaţiei rutiere pe 

perioada de iarnă şi pe acest sector de drum judeţean. Având în vedere că drumul 
judeţean DJ 134 de la Fîntînele, km 0+000 până la limita cu judeţul Harghita, km 18+400, 
a fost cuprins în nivelul de intervenţie NI 3, propunem ca şi sectorul de drum judeţean în 

lungime de 3,050 km, care a fost preluat de Consiliul Judeţean Mureş, să fie încadrat în 
acelaşi nivel de  viabilitate şi de intervenţie pe perioada de iarnă, adică NI 3. 

Facem menţiunea că, această modificare duce la majorarea numărului total de 
kilometri de drum judeţean necesar a fi întreţinut pe timp de iarnă de la 702,481 km la 
705,531 km. 

Faţă de cele de mai sus, supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre 
alăturat. 

       DIRECTOR EXECUTIV                                                         VICEPREŞEDINTE 

        Cătălin Ormenişan                                                                Ovidiu Dancu 

 

Întocmit: şef serviciu Oarga Marieta 

 


