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                                                                                      Proiect 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din 25 mai 2017 

privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.55 din 28 mai 2015 privind aprobarea încadrării unui sector de drum 

judeţean din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean, în 

categoria funcţională a drumurilor de interes local 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.10.181/18.05.2017 a Direcţiei Tehnice privind 

aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.55 din 28 

mai 2015 privind aprobarea încadrării unui sector de drum judeţean din categoria 

funcţională a drumurilor de interes judeţean, în categoria funcţională a drumurilor 

de interes local, 

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 Mureş nr.55 din 28 mai 2015 privind 

aprobarea încadrării unui sector de drum judeţean din categoria funcţională a 

drumurilor de interes judeţean, în categoria funcţională a drumurilor de interes 

local, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.II.  Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Local Bichiş, Direcţiei Economice şi 

Direcţiei Tehnice a Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la 

îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                              Avizat pentru legalitate 

Péter Ferenc                      SECRETAR 

                              Paul Cosma  
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.55 din 28 mai 2015 privind aprobarea încadrării unui sector de 

drum judeţean din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean, 

în categoria funcţională a drumurilor de interes local 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.55 din 28 mai 2015 s-a aprobat  

încadrarea unui sector a drumului judeţean DJ153F DJ107G-Nandra-Bichiş-Ozd 

cuprins între km 6+655-9+360, în lungime de  2,705 km, din categoria funcţională 

a drumurilor de interes judeţean, în categoria funcţională a drumurilor de interes 

local.  

Consiliul Judeţean Mureş a încheiat în anul 2016 contractul de servicii 

nr.34/10589/27.05.2016 cu S.C. STEREO CAD S.R.L. privind întocmirea 

”Documentaţiei Cadastrale şi înscrierea în Cartea Funciară a drumului judeţean 

DJ153F DJ107G-Nandra-Bichiş-Ozd, km 0+000-9+360”. 

În urma măsurătorilor topografice efectuate pe drumul judeţean, s-a constatat că 

lungimea reală a sectorului de drum judeţean care se încadrează în categoria 

funcţională a drumurilor de interes local este de 2,904 km, cuprins între km 

6+456-9+360.  

Faţă de cele de mai sus se impune aprobarea modificării Anexei la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.55 din 28 mai 2015 prin care s-a aprobat  încadrarea 

unui sector de drum judeţean din categoria funcţională a drumurilor de interes 

judeţean, în categoria funcţională a drumurilor de interes local.  

 

VICEPREŞEDINTE 

Ovidiu Dancu 

DIRECTOR EXECUTIV 

ing. Márton Katalin 

 

 
 
 
 
 
 

 
Întocmit: ing. Gorea Mihaela 
Verificat: Şef serviciu ing. Oarga Marieta 
2 ex. 

    Nr. 10.181/18.05.2017 

   Dosar IXC/2 

 

 


	pct 13
	pct 13 exp

