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Proiect 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _______ 

din ___ aprilie 2019 

pentru implementarea Planului de dezvoltare a judeţului Mureş pentru perioada 

2014-2020 privind dezvoltarea turismului și valorificarea patrimoniului cultural 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 8931 din 12.04.2019 a Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, 

raportul Serviciului Juridic, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1) lit.”b”, coroborate cu cele ale alin.(3) lit.„d”, 

precum şi ale art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă inițierea procedurilor în vederea dobândirii dreptului de proprietate 

publică asupra rețelelor de cale ferată îngustă Târgu Mureş - Miheşu de Câmpie şi Târgu 

Mureş - Sovata - Câmpu Cetăţii. 

Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, domnul Péter Ferenc, să 

întreprindă toate demersurile necesare în sensul dispozițiilor art.1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, precum şi 

Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte, Direcţiei Economice și 

Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care 

răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 

                                  Avizat pentru legalitate 

 SECRETAR 

Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru implementarea Planului de dezvoltare a judeţului 

Mureş pentru perioada 2014-2020 privind dezvoltarea turismului și valorificarea 

patrimoniului cultural 

 

 

În dorința de a dezvolta potențialul turistic al județului și de a diversifica oferta turistică 

din localitățile urbane și rurale ale acestuia, Consiliul Județean Mureș intenționează să 

inițieze un proiect de valorificare a reţelei de cale ferată îngustă Târgu Mureş - Miheşu de 

Câmpie şi Târgu Mureş - Sovata - Câmpu Cetăţii.  

Planul de Dezvoltare a Judeţului Mureş 2014-2020 reprezintă instrumentul prin care, 

plecând de la analiza socio-economică a judeţului, se identifică nevoile de dezvoltare şi 

se promovează priorităţile de dezvoltare ale judeţului Mureş. 

În cadrul acestuia, la cap. II, pct. 7 „Turismul”, sub-cap. 7.2, sunt identificate 

oportunitățile oferite de principalele forme de turism în judeţul Mureş. Printre acestea 

putem identifica și turismul feroviar, care poate fi dezvoltat prin valorificarea rețelei de 

cale ferată îngustă în scop turistic. 

De asemenea, la cap. III „Analiza SWOT a județului Mureș”, la puncte tari ale 

infrastructurii de transport a fost inclusă existența pe teritoriul județului Mureș a unor 

linii ferate cu ecartament îngust, care pot fi valorificate în scop turistic. În același timp, 

la puncte slabe se regăsește înregistrarea de furturi de cale ferată pe linia ferată cu 

ecartament îngust. 

În momentul de față, linia de cale ferată îngustă se află în domeniul public al statului, 

fiind utilizată doar parțial prin încheierea unor contracte de concesiune cu firme private. 

În vederea punerii în valoare a acestei căi ferate, Consiliul Județean Mureș a întreprins 

începând cu anul 2006 o serie de demersuri care vizau preluarea bunului imobil respectiv 

în patrimoniul public al județului Mureș, însă fără succes până la această dată. 

Ţinând cont de motivele expuse mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

anexat. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

Nr.8.931/12.04.2019 
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Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre pentru implementarea Planului de dezvoltare a judeţului 

Mureş pentru perioada 2014-2020 privind dezvoltarea turismului și valorificarea 

patrimoniului cultural 

 

Planul de Dezvoltare a Judeţului Mureş 2014-2020 reprezintă instrumentul prin care, 

plecând de la analiza socio-economică a judeţului, se identifică nevoile de dezvoltare şi se 

promovează priorităţile de dezvoltare ale judeţului Mureş. 

În cadrul acestuia, la cap. II, pct. 7 „Turismul”, sub-cap. 7.2, sunt identificate 

oportunitățile oferite de principalele forme de turism în judeţul Mureş. Printre acestea 

putem identifica și turismul feroviar, care poate fi dezvoltat prin valorificarea rețelei de 

cale ferată îngustă în scop turistic. 

De asemenea, la cap. III „Analiza SWOT a județului Mureș”, la puncte tari ale 

infrastructurii de transport a fost inclusă existența pe teritoriul județului Mureș a unor linii 

ferate cu ecartament îngust, care pot fi valorificate în scop turistic. În același timp, la 

puncte slabe se regăsește înregistrarea de furturi de cale ferată pe linia ferată cu 

ecartament îngust. 

Reţeaua de cale ferată îngustă Târgu Mureş – Miheşu de Câmpie şi Târgu Mureş – Sovata – 

Câmpu Cetăţii din judeţul Mureş a fost inaugurată în ianuarie 1915, ca mijloc de transport 

de interes local. Rețeaua a fost utilizată pentru transportul de persoane până spre sfârșitul 

anilor 1990, când a fost trecută în conservare. 

Faţă de cele prezentate mai sus, considerăm importantă valorificarea în scop turistic și 

cultural a reţelei de cale ferată îngustă Târgu Mureş – Miheşu de Câmpie şi Târgu Mureş – 

Sovata – Câmpu Cetăţii.  

În momentul de față, linia de cale ferată îngustă se află în domeniul public al statului, 

fiind utilizată doar parțial prin încheierea unor contracte de concesiune cu firme private. 

În vederea punerii în valoare a acestei căi ferate, Consiliul Județean Mureș a întreprins 

începând cu anul 2006 o serie de demersuri care vizau preluarea bunului imobil respectiv 

în patrimoniul public al județului Mureș, însă fără succes până la această dată. 

Ţinând cont de motivele expuse, apreciem că proiectul de hotărâre anexat pentru 

implementarea Planului de dezvoltare a judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020 privind 

dezvoltarea turismului și valorificarea patrimoniului cultural poate fi supus dezbaterii şi 

aprobării plenului consiliului judeţean. 

 Director executiv 

Valer Băţaga 

 

 

Întocmit: Gorea Ágnes 

Verificat: Șef serviciu Călin Suciu 

Nr.8.933/12.04.2019 

Dosar VI/D/1 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru implementarea Planului de dezvoltare a 

judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020 privind dezvoltarea turismului și 

valorificarea patrimoniului cultural 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu expunerea de motive nr.8931/12.04.2019 şi raportul de specialitate 

nr.8933/12.04.2019 al Direcţiei de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, 

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 

23.11.2017, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, 

sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în speţă, 

sunt incidente prevederile art.91 alin.(1) lit.”b”, coroborate cu cele ale alin.(3) 

lit.„d” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Planul de Dezvoltare a Judeţului Mureş 2014-2020 reprezintă instrumentul prin 

care, plecând de la analiza socio-economică a judeţului, se identifică nevoile de 

dezvoltare şi se promovează priorităţile de dezvoltare ale judeţului Mureş. 

În cadrul acestuia, la cap. II, pct. 7 „Turismul”, sub-cap. 7.2, sunt identificate 

oportunitățile oferite de principalele forme de turism în judeţul Mureş. Printre 

acestea putem identifica și turismul feroviar, care poate fi dezvoltat prin 

valorificarea rețelei de cale ferată îngustă în scop turistic. 

În dorința de a dezvolta potențialul turistic al județului și de a diversifica oferta 

turistică din localitățile urbane și rurale ale acestuia, Consiliul Județean Mureș 

intenționează să inițieze un proiect de valorificare a reţelei de cale ferată îngustă 

Târgu Mureş - Miheşu de Câmpie şi Târgu Mureş - Sovata - Câmpu Cetăţii.  

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm 

că potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

consiliul judeţean exercită atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a 

judeţului. În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(1) lit.„b” al art.91 din lege, 

Nr. 8938/12.04.2019 

Dosar. VI/D/1 
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consiliul judeţean adoptă programe de dezvoltare economico-socială, potrivit 

dispozițiilor art.91 alin.(3) lit.”d”.  

Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre pentru 

implementarea Planului de dezvoltare a judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020 

privind dezvoltarea turismului și valorificarea patrimoniului cultural, îndeplineşte 

condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului 

Judeţean Mureş. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu 
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