
ROMÂNIA 
JUDEȚUL HARGHITA  Aprobat,  
CONSILIUL JUDEȚEAN  Borboly Csaba 
Direcția generală tehnică  președinte 
Nr._________/___.___.2021 
 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
privind aprobarea asocierii  U.A.T. Județul Harghita prin Consiliului Județean Harghita cu 
U.A.T Comuna Ditrău prin Consiliul Local al comunei Ditrău și cu U.A.T. Comuna Remetea 

prin Consiliul Local al comunei Remetea, în vederea realizării  unui „Drum de acces la 
Centrul de Management al Deșeurilor, Remetea ” 

 
 
 
 În cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu (POS MEDIU), în anul 2013 
Consiliul Județean Harghita a încheiat contractul de finanțare cu Ministerul Mediului și 
Schimbărilor Climatice pentru implementarea proiectului „Sistem de management integrat 
de gestionare a deşeurilor în judeţul Harghita”. Componenta principală a proiectului a fost 
realizarea Centrului de management al deșeurilor Remetea (CMD Remetea) a cărui 
amplasament este situat în apropierea DJ153D, în zona comunei Remetea. 
 În prezent accesul spre depozit se poate asigura pe DJ 153D din DN 12, ce implică 
traversarea comunelor Ditrău și Remetea. Circulația autotrenurilor rutiere de transport 
deșeuri menajere, de la punctele și centrele de colectare, de la stațiile de transfer din 
județul la depozitul regional pot determina anumite efecte negative, prin vibrații transmise 
construcțiilor din vecinătate, sau prin alte eventuale efecte nefavorabile ca praf, gaz de 
eșapament, miros. 
 În vederea eliminării acestor factori, au fost inițiate demersurile pentru amenajarea 
unui drum de acces spre CMD Remetea, altul decât ce traversează zonele locuite din Ditrău 
și Remetea. Drumul de acces propus urmează a se realiza prin modernizarea unor 
tronsoane de drumuri de câmp și de exploatare, și executarea unui pod peste Mureș, 
respectiv amenajarea unor treceri de cale ferată, racordate la sectoarele ale drumului 
existent ce urmează a fi modernizat. 
     După aprobarea și încheierea contractul de asociere între U.A.T. Județul Harghita 
prin Consiliului Județean Harghita cu U.A.T Comuna Ditrău prin Consiliul Local al comunei 
Ditrău și cu U.A.T. Comuna Remetea prin Consiliul Local al comunei Remetea, va urma pe 
baza acestei hotărâri Consiliului Județean Harghita preluarea în administrarea județului 
Harghita prin Consiliul Județean Harghita a terenurilor din administrarea comunelor 
Remetea și Ditrău. 
 Valoarea finanțării investiției se va determina după realizarea studiilor necesare și 
elaborarea documentațiilor tehnice.  
 Conform prevederilor art. 173, alin. (1), lit. c.) și alin. (7) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 



ulterioare „consiliul județean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu 
persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 
judeţean.” 
 Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare prezentul proiect de 
hotărâre. 
 
 
Cu stimă,  
 
Chiorean Adrian    
director general adjunct  
 
 
        
 
       Miercurea Ciuc, 26.11.2021 


