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ROMÂNIA De acord, 
JUDEŢUL HARGHITA          Borboly Csaba 
CONSILIUL JUDEŢEAN              președinte 
Direcția generală patrimoniu  
Nr.____________/___.05.2021                         
 
 

Referat de aprobare 

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 
 

Fenomenele meteorologice extreme pot genera o serie de evenimente neprevăzute, care 
la rândul lor produc frecvent blocaje pe drumurile județene, cum ar fi depunerea aluviunilor 
datorită scurgerii apelor de pe versanți, alunecări de teren, căderi de copaci și pietre pe 

carosabil, blocarea podețelor datorită inundațiilor produse de ploi ori topirea zăpezilor, etc.  
În situațiile în care amploarea evenimentelor, nu impune deplasarea echipelor 

specializate ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Oltul” a Județului Harghita sau a 
reprezentațiilor Consiliului Județean Harghita desemnați pentru întreținerea drumurilor 
judeţene, deblocarea cât mai operativă a traficului pe drumurile județene se poate realiza cu 
sprijinul primăriilor pe a căror rază s-au produs evenimentele/situațiile/fenomenele 
meteorologice, putând fii solicitate serviciile voluntare pentru situații de urgență din subordinea 
acestora.  

Instituția noastră prin scrisoarea nr. 27816/23.11.2020 s-a adresat către unitățile 
administrativ-teritoriale aflate pe traseul drumurilor județene pentru a afla disponibilitatea 
acestora în sprijinirea acțiunilor de deblocare a drumurilor județene în situațiile prezentate mai 
sus. 

Unitățile administrativ-teritoriale care au răspuns pozitiv, prin scrisoare, la apelul 
instituției noastre, solicitând diferite echipamente pentru efectuarea intervențiilor care se 
impun, sunt cuprinse în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Unitatea administrativ-
teritorială 

Drum județean  Nr. înregistrare 
CJH 

[0] [1] [2] [3] 

1 Orașul Bălan  DJ125 28809/02.12.2020 

2 Comuna Ciucsângeorgiu  DJ123B, DJ123C 43541/23.04.2021 

3 Comuna Corund  DJ136A 29067/04.12.2020 

4 Comuna Cozmeni  DJ113B 29066/04.12.2020 

5 Orașul Cristuru Secuiesc  DJ134A, DJ136 28878/03.12.2020 

6 Comuna Dealu  DJ134A, DJ134B 28363/26.11.2020 

7 Comuna Joseni  DJ126 28666/02.12.2020 

8 Comuna Leliceni  DJ123B, DJ123C 29151/04.12.2020 

9 Comuna Lueta  DJ132 27140/17.11.2020 

10 Comuna Lupeni  DJ136B 29295/07.12.2020 

11 Comuna Mărtiniş  DJ131+DJ131A 28305/26.11.2020 

12 Comuna Mereşti  DJ132 29092/04.12.2020 

13 Comuna Remetea  DJ153C, DJ153D 46570/18.05.2021 

14 Comuna Săcel  DJ134, DJ134A 29158/04.12.2020 
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15 Comuna Sărmaş  DJ153D 28764/02.12.2020 

16 Comuna Sâncrăieni  DJ123A+DJ123D 29022/03.12.2020 

17 Comuna Şimoneşti  DJ135 28877/03.12.2020 

18 Comuna Topliţa DJ174A 29117/04.12.2020 

19 Comuna Tușnad DJ123A 29501/08.12.2020 

20 Comuna Ulieş  DJ137A 28496/27.11.2020 

21 Comuna Vărşag  DJ138B 28300/26.11.2020 

22 Comuna Vlăhiţa  DJ132 28876/03.12.2020 

23 Comuna Voşlăbeni  DJ126 29071/04.12.2020 

Urmare celor prezentate mai sus, în bugetul instituției pe anul 2021 au fost cuprinse 

fonduri financiare destinate achiziționării unor echipamente care, în condițiile legii, pot fi puse la 
dispoziția primăriilor pentru completarea dotării serviciilor voluntare pentru situații de urgență 
din subordine în vederea creării și/sau creșterii capacităților acestora de a acționa în mod cât 
mai operativ și eficient pentru deblocarea drumurilor județene în situațiile prezentate mai sus.   

Ținând cont de resursele financiare disponibile în bugetul instituției noastre și de 
solicitările primăriilor, achiziționarea echipamentelor care vor fi puse la dispoziția fiecărei unități 
administrativ-teritoriale cooperant în scopul arătat prin prezenta, se vor putea efectua în limita 
sumelor prevăzute în tabelul următor:  

Nr. 
crt. 

Unitatea administrativ-
teritorială 

Drum județean  

Valoarea 
estimată a 

echipamentelor 
[lei] 

[0] [1] [2] [3] 

1 Orașul Bălan  DJ125 29.400 

2 Comuna Ciucsângeorgiu  DJ123B, DJ123C 23.000 

3 Comuna Corund  DJ136A 29.400 

4 Comuna Cozmeni  DJ113B 13.500 

5 Orașul Cristuru Secuiesc  DJ134A, DJ136 25.700 

6 Comuna Dealu  DJ134A, DJ134B 18.000 

7 Comuna Joseni  DJ126 17.000 

8 Comuna Leliceni  DJ123B, DJ123C 20.600 

9 Comuna Lueta  DJ132 19.500 

10 Comuna Lupeni  DJ136B 27.800 

11 Comuna Mărtiniş  DJ131+DJ131A 18.800 

12 Comuna Mereşti  DJ132 9.200 

13 Comuna Remetea  DJ153C, DJ153D 10.000 

14 Comuna Săcel  DJ134, DJ134A 3.200 

15 Comuna Sărmaş  DJ153D 12.700 

16 Comuna Sâncrăieni  DJ123A+DJ123D 20.700 

17 Comuna Şimoneşti  DJ135 11.800 

18 Comuna Topliţa DJ174A 20.700 

19 Comuna Tușnad DJ123A 17.000 

20 Comuna Ulieş  DJ137A 21.200 

21 Comuna Vărşag  DJ138B 10.200 

22 Comuna Vlăhiţa  DJ132 7.300 

23 Comuna Voşlăbeni  DJ126 34.800 

 Total  421.500 

 



3 / 3  

Suma totală de 421.500 lei, se asigură din bugetul instituției, 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, după cum urmează:  
 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; 
 119.800 lei de la poziția bugetară 51.02.01.03.20.05.30 – Autorități executive/alte obiecte 

de inventar.  

În contextul celor arătate mai sus, propunem implicarea unităților administrativ-

teritoriale de mai sus prin încheierea unui Acord de colaborare în vederea restabilirii condițiilor 
normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unor blocaje, constând în 
următoarele aspecte principale: 

1. Unitatea administrativ-teritorială Județul Harghita se va îngrijii de următoarele:  

a) Achiziționează și pune la dispoziția unităților administrativ-teritoriale implicate, în 
condițiile legii, echipamente ce vor servii în scopul completării dotării serviciilor voluntare 
pentru situații de urgență proprii în vederea creșterii capacităților acestora pentru 
efectuarea intervențiilor necesare pentru degajarea drumurilor județene; 

b) Nominalizarea persoanei de contact, precum și a înlocuitorului acestuia pentru facilitarea 
comunicării între părți; 

c) Persoanele desemnate informează primarul localității asupra producerii unui eveniment 
pe drumul județean și solicită intervenția pentru înlăturarea obstacolelor; 

d) Primește și înregistrează procesul-verbal întocmit cu ocazia realizării intervenției de către 
serviciile voluntare pentru situații de urgență din subordinea primăriei implicate. 

2. Unitățile administrativ-teritoriale implicate se vor îngrijii de următoarele: 
a) Prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din subordine intervine pentru 

înlăturarea obstacolelor de pe drumul județean în vederea restabilirii condițiilor normale 
de circulație; 

b) Nominalizarea persoanei de contact, precum și a înlocuitorului acestuia pentru facilitarea 
comunicării între părți; 

c) Prin persoana de contact desemnat comunică cu responsabilul desemnat din partea 
Consiliului Județean Harghita referitor la natura blocajului, despre faptul dacă, și cum 
poate fi înlăturat blocajul prin forțe proprii, care sunt măsurile și acțiunile imediate care 
se impun; 

d) Informează telefonic persoana responsabilă din cadrul Consiliului Județean Harghita cu 
privire la restabilirea condițiilor de circulație; 

e) Transmite către Consiliul Județean Harghita copia procesului-verbal referitor la 
intervenția realizată. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectul de hotărâre 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, 
anexat prezentei. 

 Director general, Întocmit, 
 Birta Antal Petroni Zsolt 
  consilier  
 
 

Miercurea Ciuc, la 20.05.2021. 
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