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PROIECT 

 

 

HOTĂRÂREA NR.____ 

din 25 februarie 2016 

privind solicitarea adresată Consiliului Local al Orașului Iernut pentru 

transmiterea unui sector de drum comunal din domeniul public al Orașului 

Iernut în domeniul public al Județului Mureș 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.3.028/2016 prezentată de Direcția Tehnică, 

precum și avizele comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare prevederile art.1 alin.(5) și (6) din Legea nr.7/1996 a 

cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificări și completări 

ulterioare, precum și prevederile art.3 din Legea nr.213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul art.91 alin. (1) Iit. c) , precum și al art.97 din Legea administrației 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

hotărăște: 

Art.1. Se solicită Consiliului Local al Orașului Iernut, transmiterea unui sector de 

drum comunal din DC120 Iernut(DN15) – Sfântu Gheorghe – Oarba de Mureș – DC126 

din domeniul public al Orașului Iernut în domeniul public al Județului Mureș. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Tehnice și Direcției Economice a 

Consiliului Județean Mureș, precum și Orașului Iernut. 

 

 

 

PREŞEDINTE               Avizat pentru legalitate 

Ciprian Dobre        SECRETAR 

                          Paul Cosma  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/hot075_2013.htm#exp
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind solicitarea adresată Consiliului Local al Orașului Iernut pentru 

transmiterea unui sector de drumul comunal din domeniul public al 

Orașului Iernut în domeniul public al Județului Mureș 

 

Drumul comunal DC120 Iernut(DN15) – Sfântu Gheorghe – Oarba de Mureș – DC126, 
este încadrat, conform Hotărârii Guvernului nr.782/2014 privind modificarea 
anexelor la Hotărârea Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în 
categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată 
deschise circulației publice,  în categoria drumurilor comunale de la km 0+000-
6+100. 

Prin Hotărârea nr.2 din 28 ianuarie 2016, pentru completarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului 
public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare, s-a aprobat 
cuprinderea în inventarul domeniului public al Județului Mureș a Monumentului 
Eroilor de la Oarba de Mureș. 

Având în vedere preluarea Monumentului de al Oarba de Mureș, se impune ca și 
sectorul de drum care face legătura între drumul național DN15 și Monument, 
respectiv DC120, să facă parte din domeniul public al Județului Mureș, 

Conform art.7, lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, drumurile de interes județean fac parte din proprietatea 
publică a județului și cuprind drumurile județene, care asigură legătura între 
reședințele de județ cu obiectivele istorice importante. Acest sector de drum 
propus a fi drum județean va face legătura între municipiul Tîrgu Mureș prin 
drumul național DN15 și Monumentului Eroilor de la Oarba de Mureș. 

Față de cele de mai sus, se impune solicitarea Consiliului Local al Orașului Iernut a  
transmiterii unui sector din drumul comunal DC120 din domeniul public al Orașului 
Iernut în domeniul public al Județului Mureș. 

Având în vedere motivele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere și 
aprobare, proiectul de hotărâre alăturat.  

 

VICEPREȘEDINTE                                                                    DIRECTOR EXECUTIV 

Ovidiu Dancu                                                                                        Ignat Ionel 

 

                                                                                      DIRECTOR EXECUTIV  

                                                                                                      Alin Mărginean 

 

 
 
Întocmit: Gorea Mihaela, Marcela Moldovan 
Nr. ex. 2 

   Nr.3.028/18.02.2016 

   Dosar IV D/1 
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