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    PROIECT 

 

 

                       HOTĂRÂREA NR.____ 

din 29 octombrie 2015  

pentru modificarea şi completarea  Anexei la Hotărârea  
Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea 
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu 

modificările şi completările ulterioare 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.20.305/22.10.2015 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  

Având în vedere adresa nr.17224/09.10.2015 a Direcţiei Tehnice ,   

Ţinând cont de prevederile art.7 şi 22 din Odonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul  
drumurilor,  

Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.91 alin. (1) Iit. c) şi  art.97 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                    hotărăşte: 

Art.1 Anexa la hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea 
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

a) La Secţiunea I „ Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii: 

- poziţia nr. 1, coloana nr.(2)” Denumirea bunului” va avea următorul cuprins” DJ106 
lim.judeţ Sibiu-Apold-Şaeş-Sighişoara(DN13)”, coloana nr.(3) „ Elemente de 
identificare” va avea următorul cuprins:” Km 82+490-98+023, L=15,533km, 
îmbrăcăminte asfaltică” şi coloana nr.(5)” Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins „ 1.660.632,61” 

- poziţia nr.2 „ Zona de protecţie DJ 106”, coloana nr.(3), „ Elemente de identificare” 

    va avea următorul cuprins: „ 372 792mp” şi coloana nr.(5) „Valoarea de inventar-lei” va 
avea   următorul cuprins „ 434.787,31” 

- poziţia nr.3 „ Pod peste pârâul Apold”, coloana nr.(3), „ Elemente de identificare” 
va avea următorul cuprins:”Beton, L-6,70m, la km 84+664” şi coloana nr.(5) „Valoarea 
de inventar-lei” va avea     următorul cuprins: „ 28131,16” 

- poziţia nr.4 „ Pod peste Valea Şaeş”, coloana (3) „ Elemente de identificare”, avea 
următorul cuprins:”Beton armat L-32 m, la km 85+958” şi coloana nr.(5) Valoarea de 
inventar-lei” va avea   următorul cuprins:”144797,36” 

- poziţia nr.5 „Pod peste Valea Şaeş”, coloana (3) „ Elemente de identificare”, avea 
următorul cuprins:”Beton, L-32,7 m, la km 87+128” şi coloana nr.(5) Valoarea de 
inventar-lei” va avea   următorul cuprins:” 2468 998,87” 
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- poziţia nr.6 „Pod peste Valea Şaeş”, coloana (3) „ Elemente de identificare”, avea 
următorul cuprins:”Beton, L-30,90 m, la km 88+924” şi coloana nr.(5) Valoarea de 
inventar-lei” va avea   următorul cuprins:” 93.468,45” 

- poziţia nr.7 „Pod peste Valea Şaeş”, coloana (3) „ Elemente de identificare”, avea 
următorul cuprins:”Beton, L-36,10 m, la km 93+350 şi coloana nr.(5) Valoarea de 
inventar-lei” va avea   următorul cuprins:”151.152,48” 

- poziţia nr.8 „Pod peste Valea Şaeş”, coloana (3) „ Elemente de identificare”, avea 
următorul cuprins:”Beton, L-9,00 m, la km 94+668” şi coloana nr.(5) Valoarea de 
inventar-lei” va avea   următorul cuprins:”37.788,12” 

b) Secţiunea I-Bunuri imobile se completează prin introducerea după poziţia nr.8 a unei 
poziţii noi, poziţia  nr.8^1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                         AVIZAT PENTRU LEGALITATE                

     PREŞEDINTE                                                                                                     SECRETAR 

 Ciprian Dobre                                                                                                 Paul Cosma 
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             Nr. 20.305/22.10.2015 

                    Dosar VI/D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea  Consiliului Judeţean 
Mureş nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului 

Mureş, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

Drumul Judeţean DJ 106, cu traseul  limită judeţ Sibiu-Apold- Şaeş –Sighişoara (DN 
13)aparţine domeniului public judeţean fiind înscris împreună cu zona de protecţie şi 
podurile aferente, la poziţiile  1-8 , în Inventarul actualizat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr.34/2008 de modificare şi înlocuire a Anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr.42//2001 privind însuşirea bunurilor ce aparţin domeniului public al 
judeţului Mureş. 

Prin adresa internă  nr.17224/9.10.2015, Direcţia Tehnică solicită  Direcţiei Economice 
modificarea poziţiilor din inventar care compun drumul judeţean 106, urmare a unor 
diferenţe  constatate cu ocazia efectuării  Studiului de fezabilitate pentru investiţia  

„ Reabilitare DJ106 Agnita-Sighişoara”, de către firma S.C Beta Cops Bucureşti, atât în ceea 
ce priveşte lungimea drumului , cât şi poziţiile kilometrice la care se află  podurile. 

Asfel, se impune modificarea porţiunii lungimii drumului judeţean DJ106, pe teritoriul 
judeţului Mureş, de la 15,365km la 15,533km, incluzându-se în plus 168 m, care au fost 
identificaţi pe teritoriul judeţului Mureş şi nu s-au regăsit în Inventarul domeniului public. 

În mod corespunzător se modifică şi zona de protecţie a drumului de la 368.760mp la  

372 792mp. 

În ceea ce priveşte podurile, pe lângă modificarea poziţiilor kilometrice, şi a dimensiunilor 
reale, conform datelor din Studiu de fezabilitate, se propune şi completarea inventarului cu  
podul  situat la km 93+706, realizat prin investiţii în anul 2013, la valoarea de  

1390 427,15lei. 

Cu această ocazie, se actualizează şi valorile de inventar ale drumului, zonei de protecţie şi 
ale podurilor, în funcţie de valorile contabile stabilite la ultimele reevaluări. În ceea ce 
priveşte podul de la km 87+128,  acesta a fost refăcut prin investiţii la valoarea de 

 2.468 998,87 lei .  
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Modificarea caracteristicilor tehnice ale drumului judeţean 106, în cadrul inventarului 
domeniului public al judeţului Mureş, prin deplina concordanţă cu datele rezultate din 
măsurători, cu ocazia efectuării Studiului de Fezabilitate mai sus amintit, se impune cu 
stringenţă, ca o condiţie stipulată în Ghidul Solicitantului-Condiţii specifice de accesare a 
fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/AP/2015/6/6.1, Axa prioritară 6, Prioritatea 
de investiţii 6.1, termenul maxim în care  se vor putea depune proiecte în vederea obţinerii 
unei finanţări nerambursabile fiind luna martie 2016. 

Faţă de argumentele expuse mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre alăturat. 

 

 

 

 

 

 

 p.PREŞEDINTE                                                                                        DIRECTOR EXECUTIV 

 Vicepreşedinte 

Ovidiu Dancu                                                                                             Alin Mărginean  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Întocmit: Monica Dohotariu, consilier      
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