
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂREA NR. ________ /2021  

privind aprobarea colaborării între U.A.T. Județul Harghita și unele unități administrativ-
teritoriale, aflate pe traseul drumurilor județene din județul Harghita, în vederea 

restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii 
unor blocaje în traficul rutier  

 

Consiliul Județean Harghita, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. ________/2021 privind aprobarea 
colaborării între U.A.T. Județul Harghita și unele unități administrativ-teritoriale, aflate pe 
traseul drumurilor județene din județul Harghita, în vederea restabilirii condițiilor normale 
de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier, 
inițiată de Președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba, la 
propunerea Direcţiei generale patrimoniu; Raportul de specialitate al Direcţiei juridice și 
administrație publică nr. _________ /2021; Raportul de specialitate al Direcţiei economice 
nr. _________ /2021; Raportul de specialitate al Direcției generale tehnice nr. _______ 
/2021, Procesul verbal de afișare nr. __________ /2021 privind îndeplinirea exigențelor de 
transparență decizională; Adresa Consiliului Județean Harghita nr. __________ /2020 
privind propunerea unui plan de acțiune comună între Consiliul Județean Harghita și 
primării în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în 
cazul producerii unor blocaje în traficul rutier;   

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice și investiții, precum și al 
Comisiei juridice și administrație publică; 

În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile art. 84, alin. (4) şi 
(5), art. 85, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 
în administrația publică, republicată, cu prevederile art. 5, alin. (2) şi art. 128, alin. (1) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile art. 7, art. 19^1, art. 
22 şi art. 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare și cu Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 
59/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 
2021 și estimările pe anii 2022-2024, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art. 173, alin. (1), lit. d) și e) coroborate cu alin. (5), lit. h), şi lit. l), cu alin. 
(7), lit. c), precum și a art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. (1) Se aprobă colaborarea între U.A.T. Judeţul Harghita și fiecare unitate 
administrativ-teritorială în parte, nominalizată în Anexa nr. 1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre, în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumurile 



județene în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier, pe o perioadă de 5 ani, cu 
posibilitate de prelungire prin acordul părților. 

 (2) Pentru achiziționarea echipamentelor care vor fi puse la dispoziția unităților 
administrativ-teritoriale în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe 
drumurile județene în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier, nominalizate în 
Anexa nr. 1, se aprobă suma totală de 421.500 lei, din care 301.700 lei de la poziția 
bugetară 51.02.01.03.71.01.02 – Autorități publice și acțiuni externe/ dotări 
independente/ mașini, echipamente și mijloace de transport și 119.800 lei de la poziția 
bugetară 51.02.01.03.20.05.30 – Autorități executive/alte obiecte de inventar, din bugetul 
Consiliului Județean Harghita, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 
59/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 
2021 și estimările pe anii 2022-2024. 

(3) Achiziționarea echipamentelor, care vor fi puse la dispoziția fiecărei unități 
administrativ-teritoriale, în scopul stabilit la alineatul (1), se vor efectua în limita sumelor 
prevăzute în tabelul din Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 2. (1) Se aprobă modelul Contractului de colaborare care se va încheia între 
U.A.T. Judeţul Harghita şi fiecare unitate administrativ-teritorială din Anexa nr. 1, conform 
Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, domnul Borboly 
Csaba pentru semnarea contractului de colaborare cu unitățile administrativ-
teritoriale nominalizate în Anexa nr.1, care va fi întocmit în baza modelului aprobat 
la aliniatul precedent. 
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează, 

Preşedintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba, prin Direcţia generală 
patrimoniu. 

Art. 4. Hotărârea se comunică de către Direcţia juridică și administraţie publică - 
Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: Preşedintelui Consiliului 
Județean Harghita, domnul Borboly Csaba, Direcţiei generale patrimoniu, Direcţiei 
economice, Direcției generale tehnice, unităților administrativ-teritoriale nominalizate în 
Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.  
 
 _________________________,___________ 
 
 
 CONTRASEMNEAZĂ 
 PREŞEDINTE PT. SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 
 Borboly Csaba Vágássy Alpár 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

AVIZAT 

PT. SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 

Vágássy Alpár 
 
 
 
 

 
 
 
Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către preşedintele Consiliului Județean 
Harghita, Borboly Csaba, la propunerea Direcţiei generale patrimoniu.  
 
 

 PREŞEDINTE DIRECTOR GENERAL 

 Borboly Csaba Birta Antal 
 
 
 
 
 
 

VIZA JURIDICĂ 

Direcția juridică și administrație publică  

pt. Director executiv 
cj. Bodó Alpár 

 
 
 
 
 

 
 

VIZAT 

Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita 
Szabó Zsolt Szilveszter 

Coordonator compartiment 
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