
                                                                                               

 
 

 

 

Proiect: „REABILITAREA DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38-621 – 54+984; DJ 133 KM 

25+000 – 41+866; DJ 137A KM 0+000-16+000” 

Cod SMIS: 115755 

 

Beneficiar:  Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Harghita, Unitatea 

Administrativ Teritorială Comuna Ocland, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mărtiniş, 

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ulieş, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 

Feliceni 

 

Program de finanțare: Program Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 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, inclusiv a nodurilor multimodale  

 

Valoarea totală a proiectului 124.147.565,00, din care valoarea totală eligibilă  este 117 564 

712,46 lei, contribuţia proprie a Consiliului Județean Harghita este 6 582 852,54 lei 

  

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul general al proiectului este cresterea gradului de accesibilitate a populatiei din localitatile 

situate în proximitatea Reabilitare DJ131-DJ 133 – DJ 137A, lim. jud. Covasna – Ocland – Sânpaul – 

Daia – Taureni - Ulies – lim. jud. Brasov. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

- dezvoltarea infrastructurii rutiere a judetului Harghita, respectiv creșterea gradului de 

accesibilitate a zonelor rurale si urbane; 

- reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii fizice locale și regionale, pentru a crea cadrul favorabil 

atragerii de investiții, promovării, cresterii economice si creării locuri de muncă sustenabile în zona 

de influență a drumurilor județene 

- protejarea mediului înconjurător prin reducerea poluării aerului și scăderea nivelului zgomotului, 

are ca efect dezvoltarea turismului în zona de țintă, prin dezvoltarea infrastructurii, fiind favorizat 

traficul de turiști din țara și din străinătate 

Din punct de vedere al impactului asupra mediului înconjurator, prin reabilitarea traseului DJ131 – 

DJ133 – DJ137A lim. jud. Covasna –Ocland – Sânpaul – Daia – Taureni - Ulies – lim. jud. Brașov se 

vor obține următoarele beneficii: 
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- reducerea emisiilor poluante (dioxid de carbon, oxizi de azot, compuși organici volatili și pulberi 

în suspensie); reducerea consumului de combustibil; reducerea poluării apelor de suprafața; 

reducerea duratei de călătorie; reducerea numărului de accidente; reducerea nivelului de zgomot 

si a vibrațiilor;reabilitarea peisagistică a zonei. 

 

  

 

   E-mail: info@judetulharghita.ro  

    www.regio-adrcentru.ro 

 

 

 

 

www.inforegio.ro    |     facebook.com/inforegio.ro  

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
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