
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 
 
 

HORĂRÂRE Nr. 59/2018 
privind aprobarea proiectului: „Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650”, 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, precum și a cheltuielilor 
acestuia 

 
Consiliul Local Ciumani la ședința extraordinară din data de 8 octombrie 2018, 
Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr. 65/2018 inițiată de către primarul comunei privind 
aprobarea proiectului: „Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650”, 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, precum și a 
cheltuielilor acestuia, 

- Raportul de specialitate nr. 65/2018, al compartimentului de achiziții publice din 
cadrul Primăriei comunei Ciumani și raportul favorabil al comisiei de specialitate 
pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism 
din cadrul Consiliului Local Ciumani, privind aprobarea activităților prin care va fi 
implicat Comuna Ciumani în managementul şi implementarea proiectului de 
finanțare ”Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650”. 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 precum și a cheltuielilor 
acestuia;  

În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
- O.G. nr. 43/1947, privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și 

completările ulterioare, 
- Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare 
- art. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare și a Ghidului Solicitantului pentru Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 ”Stimularea mobilității regionale 
prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T” H.G. nr.399/2015, 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor 
finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și 
Fondul de Coeziune 2014-2020. 

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 12 voturi. 



 

 

H O T Ă R E Ş T E: 
 
 
ART 1. Se aprobă proiectul: “Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650” în vederea finanțării 
acestuia 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, depus la apelul de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6. conform Anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
ART 2. Se aprobă Devizul general cu valoarea totală a proiectului „Modernizare DJ 126, km 
0+000-5+650”, în cuantum de 7.409.700,21 lei (inclusiv TVA) conform Anexei nr. 2, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Consiliului Localal al comunei Ciumani, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 0,00 lei 
(inclusiv T.V.A.), cât și contribuția de 0% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
0,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650”. 
 
ART 4. Se vor asigura din bugetul județului Harghita toate resursele financiare necesare 
implementării proiectului “Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650” în condițiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv sumele 
reprezentând cheltuielile de mentenanță a proiectului, precum sumele reprezentând 
cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului. 
 
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei 
Ciumani. 
 
Art. 6. Hotărârea se comunică de către secretarul comunei Ciumani: Primarului comunei 
Ciumani, Consiliului Județean Harghita şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, precum se 
aduce la cunoștință publică. 
 
 
 
 PREȘEDNTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 
 Orbán Vilmos Pentru Secretar: Köllő Hunor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ROMÂNIA         Anexa nr. 1 la  
JUDEŢUL HARGHITA       la Hotărârea nr. 59/2018 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 
 
DESCRIERE PROIECT: 
 
PROIECT: Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650 
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 
TITLUL PROIECTULUI: Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650 
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 Comuna Voșlobeni, Comuna Suseni, Comuna 
Ciumani, Comuna Joseni, Comuna Lăzarea au convenit ca lucrările de modernizare care sunt 
în derulare pe drumul județean DJ126 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. nr.18/8344/2018.Valoarea 
totală a proiectului conform devizului general actualizat este de 7.409.700,21 lei TVA inclus, 
din care C+M 6.520.446,37 TVA inclus. 
Din punct de vedere administrativ, drumul judeţean DJ 126 face parte din reţeaua de 
drumuri publice judeţene a judeţului Harghita.  
Sectoarele de drum cuprinse între km 0+000 – 0+211, km 0+820 – 1+385, km 1+425 - 5+650 
pe care se execută lucrările de modernizare se situează pe teritoriul comunei Voșlobeni 
respectiv Suseni, având o lungime de 5.001 m. 
Pentru sectoarele km 0+211 – 0+ 811, km 1+385 - 1+425 este în curs achiziționarea unor 
servicii de proiectare lucrări treceri la nivel de cale ferată respectiv lucrări de drum în zona 
de siguranță a căii ferate. Lungimea acestor sectoare este de 649 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, poliţie, 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:  
Structura sectorului de drum km 0+000 - 5+650, după executarea lucrărilor de reabilitare va 
fi următoarea:  
1. pentru profil transversal: lățime platformă drum 8,00 – 9,00 m, lățime parte carosabilă 6,0 
m șanțuri de pământ, rigole, rigole carosabile. 
2. sistem rutier format din 25 cm strat de piatră spartă, 15 cm strat de piatră spartă amestec 
optimal, strat de legătură BAD20 de 6 cm și strat de uzură din beton asfaltic BA16 de 4 cm, 
precum și podețe, șanțuri, semnalizări 
3. lucrări de colectare și evacuare ape pluviale, amenajări intersecții cu drumuri laterale, 
consolidare terasamente, semnalizare rutieră, realizare accese la proprietăți  
Pe aceste sectoare nu sunt prevăzute lucrări de reabilitare/construire pod. 
 
 
 
 PREȘEDNTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 
 Orbán Vilmos Pentru Secretar: Köllő Hunor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ROMÂNIA         Anexa nr. 2 la  
JUDEŢUL HARGHITA       la Hotărârea nr. 59/2018 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 
 
 
    DEVIZ GENERAL AFERENT: 
 
PROIECT: Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650  
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 
 

 



 

 

 

 
 
 
 PREȘEDNTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 
 Orbán Vilmos Pentru Secretar: Köllő Hunor 
 


