
  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

 

HOTĂRÂRE Nr. 63/2018 

privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

 pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“ 

 

Consiliul Local Ciumani, în ședința extraordinară din data de 30.octombrie.2018 

 

Având în vedere Expunerea de Motive a primarului comunei, dl. Márton László – Szilárd 

privind privind necesitatea aprobării indicatorilor tehnico economici al proiectului propunem 

aprobarea de urgență a proiectului de Hotărâre al Consiliului Local Ciumani, privind actualizarea 

și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 126, 

km 0+000-5+650“; 

Luând în considerare prevederile Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Ghidul 

Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte 

POR/373/6/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în 

proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene/1/Creșterea gradului de 

accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea 

drumurilor județene, - Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 

regională, Prioritate de investiții 6.1 -  Stimularea mobilității regionale prin conectarea 

nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 2//2008 

privind aprobarea conținutului – cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor 

publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a Devizului general pentru obiective 

de investiții și lucrări de intervenții și ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) , alin. (2) lit. a), alin. (3) lit.b) şi în temeiul art. 45, 

din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi 

completată, cu un număr de 13 voturi. 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

”Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“, ce a fost propus spre finanțare în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 

importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin 

conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T. conform Anexei nr. 1 care 

face integrantă din prezenta; 

 

ART. 2 Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 7.409.700,21 lei din care 

construcții-montaj (C+M) 6.520.446,37 lei;  

 

ART. 3 Anexe privind descrierea investiției 



 Anexa nr. 1 – Descrierea succintă a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții ”Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“ 

 Anexa nr. 2 – Devizul general al investiției „Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650” - 

actualizat la data de 31.08.2018, în forma propusă spre finanțare în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere 

de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale 

prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T 

ART. 4 Persoana desemnată pentru semnarea contractului de finanțare și a documentelor 

aferente acestuia va fi reprezentantul legal – Domnul Csaba BORBOLY, președinte al 

Consiliului Județean Harghita. 

 

ART. 5 Prezenta hotărâre are un caracter individual. 

 

ART. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei 

Ciumani, dl. Márton László - Szilárd. 

 

ART. 7 Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija secretarul comunei Ciumani. 

 

 

 

 

 PREȘEDNTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

 Köllő Gábor Pentru Secretar: Köllő Hunor 
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         Anexa nr. 1 

         la Hotărârea nr. 63/2018 

 

 

Descrierea succintă a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

”Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“ 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650 

Cod SMIS: 125428 

Apel de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6 

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 

Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare 

și terțiare la infrastructura TEN-T 

LOCAŢIA PROIECTULUI: ROMÂNIA 

JUDEŢUL: Harghita 

 

PREAMBUL: Uniunea Europeană a demarat noua perioadă de programare 2014-2020, perioadă 

în care au fost elaborate documentele, strategiile, programele de dezvoltare regionale și naționale 

de programare pentru această perioadă. Acestea stabilesc tipurile de investiții ce sunt finanțate în 

cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 6. ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 

regională”, Prioritatea de Investiţii 6.1. ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea 

infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T”. 

Consiliul Județean Harghita împreună cu comunele Voșlobeni, Suseni, Lăzarea, Ciumani și 

Joseni, au convenit ca lucrările de modernizare care sunt în execuție pe sectorul 0+000 – 5+650 

al drumului județean DJ 126, sunt deosebit de importante pentru toate localitățile. Astfel a fost 

formulată propunerea de proiect care a fost aprobată prin Hotărârea nr. 9/31.07.2018 a 

Consiliului pentru Dezvoltare Regională CENTRU. 

 

Obiectivul Proiectului de finanțare: finanțarea realizării investiției cu titlul ”Modernizare DJ 

126, km 0+000-5+650”, care are la bază contractul de lucrări nr. 18/8344/13.04.2018. 

 

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA este de 7.409.700,21 lei, din care construcții-montaj 

(C+M) 6.520.446,37 lei. 

Din punct de vedere administrativ, drumul judeţean DJ 126 face parte din reţeaua de drumuri 

publice judeţene a judeţului Harghita. 

 

Sectorul de drum cuprins între km 0+000 – 5+650, pe care se execută lucrările de modernizare, 

se desfăşoară pe teritoriul comunelor Voșlobeni și Suseni, având o lungime totală de 5.650,00 m. 

Prin modernizarea drumului judeţean DJ 126 se va realiza o creştere a eficienţei activităţilor 

agricole, diminuarea riscului şi incertitudinii în agricultură prin reducerea incidenţei fenomenelor 

naturale, ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare. 

 



Obiectivele specifice ale proiectului de modernizare căi de comunicaţie sunt de ordin economic 

dar mai ales de ordin social şi uman: 

- asigurarea nevoilor de mobilitate a localnicilor către localităţile învecinate dar şi a legăturilor 

între obiectivele de interes local şi intrajudeţean; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de trai a locuitorilor din zonă, 

- accesul copiilor de vârsta preşcolară şi şcolară în condiţii decente la educaţie ; 

- stimularea dezvoltării social - economice a localităţii; 

- asigurarea accesului rapid în cazul situaţiilor de urgenţă (pompieri, salvare, etc.) dar şi 

transportul public în condiţii satisfăcătoare din punct de vedere al confortului şi siguranţei; 

- îmbunătăţirea aspectului estetic al satelor cu uliţe înecate în praf şi noroaie, inadecvate 

nivelului de civilizaţie din secolul 21 

REZULTATE: creșterea numărului de km de infrastructură rutieră modernizată/reabilitată la 

nivelul Regiunii de Dezvoltare 7 Centru, creșterea numărului de km de infrastructură rutieră 

modernizată/reabilitată la nivelul județului Harghita, creșterea vitezei de deplasare și a greutății 

suportate, accentuată și prin numărul podețelor reabilitate. 

Structură drum/Descriere lucrări: 

Modernizarea sectorului km 0+000 – 5+650 (fără sectoarele din zona CFR) 

- lucrări pregătitoare – activitate îndeplinită 

- sistem rutier – structură suplă din două straturi din mixturi asfaltice, una de legătură şi una de 

uzură, prin care se atinge capacitatea portantă necesară de a prelua solicitările traficului - 

activitate îndeplinită în proporție 12% 

- șanțuri și rigole – activitate îndeplinită în proporție de 40% 

- executarea podețelor și realizarea lucrărilor de siguranța circulației – activități neîndeplinite 

 

Durata de execuție rămasă este de 8 luni. 

 

Modernizarea sectoarelor în zona CFR 

- lucrări pregătitoare – activitate neîndeplinită 

- sistem rutier – structură suplă din două straturi din mixturi asfaltice, una de legătură şi una de 

uzură, prin care se atinge capacitatea portantă necesară de a prelua solicitările traficului - 

activitate neîndeplinită 

- realizare șanțuri, rigole și podețe – activitate neîndeplinită 

- lucrări la treceri la nivel - activitate neîndeplinită 

- realizarea lucrărilor de siguranța circulației - activitate neîndeplinită 

 

Durata totală de execuție estimată de proiectant este de 12 luni de la data emiterii ordinului de 

începere a lucrărilor. 

 

 

 PREȘEDNTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

 Köllő Gábor Pentru Secretar: Köllő Hunor 
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         Anexa nr. 2 

         la Hotărârea nr. 63/2018 

 
 



 
 

 

 PREȘEDNTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

 Köllő Gábor Pentru Secretar: Köllő Hunor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA          

JUDEŢUL HARGHITA           

_____________        

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind necesitatea aprobării indicatorilor tehnico economici al proiectului propunem aprobarea 

de urgență a proiectului de Hotărâre al Consiliului Local Ciumani, privind actualizarea și 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 126, 

km 0+000-5+650“. 

 

 

 

În baza hotărârii Consiliului Local Ciumani, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate 

de proiect prin care va fi implicat Consiliul Local Ciumani în parteneriat cu Consiliul Judeţean 

Harghita, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Modernizare DJ 126, 

km 0+000-5+650“ în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 6. ”Îmbunătățirea infrastructurii 

rutiere de importanță regională”, Prioritatea de Investitii 6.1: Stimularea mobilității regionale 

prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr. POR 

2018/6/6.1/6, respectiv Adresa de solicitare de clarificare transmisă de ADR Centru cu nr. 

38185/19.10.2018, privind necesitatea aprobării indicatorilor tehnico economici al proiectului 

propunem aprobarea de urgență a proiectului de Hotărâre al Consiliului Local Ciumani, privind 

actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

”Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“. 

 

 

 

Primar 

Márton László - Szilárd 

 

_____________________, 30.10.2018 

 


