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                                                                                      Proiect 

 

HOTĂRÂREA NR. ____________ 
din ____________ 2019 

privind aprobarea transmiterii cu caracter temporar a drumului județean 
DJ135C, intersecție DN13 – Corunca, împreună cu terenul aferent acestuia, 
proprietate publică a județului Mureș, din administrarea Consiliului Județean 
Mureș în administrarea Consiliului Local al Comunei Corunca 

 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând expunerea de motive nr.15593/21.06.2019 a Vicepreşedintelui Consiliului 
Judeţean Mureş, raportul de specialitate nr.15595/21.06.2019 al Direcţiei Tehnice - 
Serviciul Urmărirea Lucrărilor, raportul Serviciului juridic nr.15616/21.06.2019, 
Hotărârea Consiliului Local Corunca nr.38/30.05.2019,  precum şi avizul comisiilor de 
specialitate, 

În considerarea prevederilor art.22^1, alin.(3) și alin.(4) din Ordonanța Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumului, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

Având în vedere prevederile art.91, alin.(1), lit.c) și alin.(4), lit.a) din Legea 
nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.867, alin.(1) din Legea 
nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,        

În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,       

 

 hotărăște: 

 

Art.1 (1) Se aprobă transmiterea cu caracter temporar a drumului județean DJ135C, 
intersecție DN13 – Corunca, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate 
publică a județului Mureș, situat în intravilanul localității Corunca, din administrarea 
Consiliului Județean Mureș în administrarea Consiliului Local al Comunei Corunca, 
pentru realizarea unor lucrări de reabilitare, până la recepția finală a acestora. 

 (2) Consiliul Local Corunca va începe lucrările de reabilitare în termen de 1 an de la 
data adoptării prezentei hotărâri, sub sancțiunea încetării de drept a dreptului de 
administrare. 
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Art.2 Ulterior preluării în administrare, Consiliul Local Corunca va îndeplini 
obligațiile prevăzute la art.22^1, alin. (4), din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumului, republicată, sub sancțiunea revocării dreptului de 
administrare. 

Art.3 Predarea – preluarea drumului județean DJ135C, intersecție DN13 – Corunca, se 
face pe bază de protocol, în termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Local Corunca, Direcției Economice și 
Direcției Tehnice, 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 transmiterii cu caracter temporar a drumului județean 
DJ135C, int. DN13 – Corunca, împreună cu terenul aferent acestuia, 
proprietate publică a județului Mureș, din administrarea Consiliului 
Județean Mureș în administrarea Consiliului Local al Comunei Corunca 

 

Comuna Corunca prin adresa nr.4082/03.06.2019, înregistrată la sediul Consiliului 
Județean Mureș cu nr.13166/03.06.2019, a transmis Hotărârea nr.38/30.05.2019 a 
Consiliul Local Corunca, prin care solicită transmiterea cu caracter temporar a 
drumului județean DJ135C, int. DN13 – Corunca, împreună cu terenul aferent 
acestuia, proprietate publică a județului Mureș conform Hotărârii Consiliului 
Județean Mureș nr.34/2008, din administrarea Consiliului Județean Mureș în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Corunca, în vederea executării unor 
lucrări de reabilitare, până la recepția finală a lucrărilor. 

Investițiile constau în lucrări de „Pereere șanțuri de scurgere în localitatea 
Corunca, jud. Mureș”, care se vor realiza și pe DJ135C, intersecție DN13 – 
Corunca, situat în intravilanul localității Corunca, aflat în administrarea Consiliului 
Județean Mureș. Finanțarea lucrărilor se va face din bugetul local al Comunei 
Corunca. 

Art.22^1 alin.(3) din Ordonanța nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, reglementează că: ”Pentru 
realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate 
în intravilanul unor localități pot fi preluate temporar în administrarea 
autorităților administrației publice locale, la solicitarea acestora, cu acordul 
administratorului drumului”. 

De asemenea, potrivit alin.(4) al aceluiași text de lege, ”Autoritatea 
administrației publice locale care preia în administrare un sector de drum 
potrivit alin. (3) are obligația respectării următoarelor condiții: 

    a) să nu modifice traseul drumului și să nu impună restricții de circulație fără 
acordul administratorului inițial al drumului; 

    b) să respecte normele de proiectare și de execuție cel puțin pentru categoria 
drumului care a fost preluat; 

    c) să aibă acordul prealabil de la administratorul inițial al drumului privind 
proiectul pentru reabilitare sau modernizare; 

    d) să inițieze măsuri privind actualizarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 
540/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 
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    e) să realizeze, cu avizul administratorului inițial al drumului, autorizarea 
amplasamentelor şi/sau acceselor la zona drumului; 

    f) să nu modifice încadrarea drumului din punctul de vedere al capacității 
portante, fără acordul administratorului inițial al drumului; 

    g) să prezinte, odată cu propunerea de preluare a sectorului de drum, 
calendarul de execuţie a lucrărilor şi obligaţiile în vederea realizării”. 

 

În consecință în baza hotărârii de solicitare a Consiliului Local Corunca, precum și 
a prevederilor art.22^1, alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, propunem 
spre dezbatere și aprobare transmiterea cu caracter temporar a drumului 
județean DJ135C, intersecția DN13 – Corunca, împreună cu terenul aferent 
acestuia, proprietate publică a județului Mureș, din administrarea Consiliului 
Județean Mureș în administrarea Consiliului Local al Comunei Corunca, conform 
proiectului de hotărâre alăturat.  

 

 

VICEPREȘEDINTE 

     Ovidiu Dancu 
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Raport de specialitate 
privind aprobarea transmiterii cu caracter temporar a drumului județean 
DJ135C, intersecție DN13 – Corunca, împreună cu terenul aferent acestuia, 
proprietate publică a județului Mureș, din administrarea Consiliului 
Județean Mureș în administrarea Consiliului Local al Comunei Corunca 

 

 

Comuna Corunca prin adresa nr.4082/03.06.2019, înregistrată la sediul Consiliului 
Județean Mureș cu nr.13166/03.06.2019, a transmis Hotărârea nr.38/30.05.2019 a 
Consiliului Local Corunca, prin care solicită transmiterea cu caracter temporar a 
drumului județean DJ135C, int. DN13 – Corunca, împreună cu terenul aferent 
acestuia, proprietate publică a județului Mureș, conform Hotărârii Consiliului 
Județean Mureș nr.34/2008, din administrarea Consiliului Județean Mureș în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Corunca, în vederea executării unor 
lucrări de reabilitare, până la recepția finală a lucrărilor. 

Investițiile constau în lucrări de „Pereere șanțuri de scurgere în localitatea 
Corunca, jud. Mureș”, care se vor realiza și pe DJ135C, intersecție DN13 – 
Corunca, situat în intravilanul localității Corunca, aflat în administrarea Consiliului 
Județean Mureș. Finanțarea lucrărilor se va face din bugetul local al Comunei 
Corunca. 

Art.22^1, alin.(3) din Ordonanța nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, reglementează că: ”Pentru 
realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate 
în intravilanul unor localități pot fi preluate temporar în administrarea 
autorităților administrației publice locale, la solicitarea acestora, cu acordul 
administratorului drumului”. 

De asemenea, potrivit alin.(4) al aceluiași text de lege, ”Autoritatea 
administrației publice locale care preia în administrare un sector de drum 
potrivit alin. (3) are obligația respectării următoarelor condiții: 

    a) să nu modifice traseul drumului și să nu impună restricții de circulație fără 
acordul administratorului inițial al drumului; 

    b) să respecte normele de proiectare și de execuție cel puțin pentru categoria 
drumului care a fost preluat; 

    c) să aibă acordul prealabil de la administratorul inițial al drumului privind 
proiectul pentru reabilitare sau modernizare; 
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    d) să inițieze măsuri privind actualizarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 
540/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

    e) să realizeze, cu avizul administratorului inițial al drumului, autorizarea 
amplasamentelor şi/sau acceselor la zona drumului; 

    f) să nu modifice încadrarea drumului din punctul de vedere al capacității 
portante, fără acordul administratorului inițial al drumului; 

    g) să prezinte, odată cu propunerea de preluare a sectorului de drum, 
calendarul de execuţie a lucrărilor şi obligaţiile în vederea realizării”. 

Conform graficului privind eșalonarea lucrărilor, termenul de execuție a 
documentației tehnice și a lucrărilor este estimat la 7 luni. 

De asemenea, transmiterea urmează să se realizeze cu respectarea obligațiilor 
stabilite în sarcina autorității publice locale la art.22^1 alin.(4) din Ordonanța 
Guvernului nr.43/1997, sub sancțiunea revocării dreptului de administrare. 

Astfel, în baza hotărârii de solicitare a Consiliului Local Corunca, precum și a 
prevederilor art.22^1 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, proiectul de 
hotărâre privind transmiterea cu caracter temporar a drumului județean DJ135C, 
intersecție DN13 – Corunca, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate 
publică a Județului Mureș, din administrarea Consiliului Județean Mureș în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Corunca poate fi supus dezbaterii și 
aprobării.  

 

 
VICEPREŞEDINTE                                           DIRECTOR EXECUTIV                
Ovidiu Dancu                ing. Márton Katalin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Întocmit: ing. Dan Ioan - 2 ex. 

Verificat: șef serviciu Oarga Marieta 
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RAPORT  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii cu caracter 
temporar a drumului județean DJ135C, intersecție DN13 – Corunca, 
împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a Județului 
Mureș, din administrarea Consiliului Județean Mureș în administrarea 
Consiliului Local al Comunei Corunca 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 
cu expunerea de motive nr.15593/21.06.2019 şi raportul de specialitate al 
Serviciului urmărirea lucrărilor nr. 15595/21.06.2019,  

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 înscrisurile care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că în adoptarea actului 
administrativ sunt incidente dispoziţiile art.867 din Codul civil, coroborate cu cele 
ale art.221 alin.(3) și alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art.91 
alin. (1) lit. „c” și alin.(4) lit.„a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Drumul județean DJ135C aparţine domeniului public al Judeţului Mureş, fiind în 
administrarea Consiliului Județean Mureș, în temeiul prevederilor art.22 din OG 
nr.43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Unul din drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice reglementat în 
capitolul II al Titlului VI „Proprietatea publică” din Codul civil este dreptul de 
administrare. Astfel, art.867 alin.(1) din acest text legal reglementează 
constituirea dreptului de administrare asupra bunurilor proprietate publică, 
respectiv prin hotărâre a consiliului judeţean . 

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art.221 din alin.(3) și alin.(4) din OG 
nr.43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile 
judeţene pot da în administrare temporară unele sectoare de drum situate în 
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intravilanul unor localităţi în favoarea autorităților administrației publice locale la 
solicitarea acestora, pentru realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare. 

În raport de solicitarea de acordare a dreptului de administrare temporară 
formulată de Comuna Corunca, se constată că, sunt îndeplinite cerinţele expres 
stipulate în art.867 alin.(1) Cod civil coroborate cu cele ale art.221 alin.(3) din OG 
nr.43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Menționăm faptul că, alin.(4) al art.221 din OG nr.43/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare impune în sarcina autorității administraţiei 
publice locale care preia în administrare un sector de drum potrivit alin. (3) mai 
multe obligații menite să asigure administrarea în limite legale a sectorului de 
drum.   

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice 
judeţene, arătăm că potrivit prevederilor art.91 alin. (1) lit. „c” și ale alin.(4) 
lit.„a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean exercită atribuţii privind 
gestionarea patrimoniului judeţului. 

Precizăm că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 
art.81-82, raportate la cele ale art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si 
completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 
aprobarea transmiterii cu caracter temporar a drumului județean DJ135C, 
intersecție DN13 – Corunca, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate 
publică a Județului Mureș, din administrarea Consiliului Județean Mureș în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Corunca, poate fi supus dezbaterii şi 
aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  Buta Ramona Alina – 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 


