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REFERAT DE APROBARE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 130/2021 privind aprobarea
asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Dârjiu în vederea realizării în comun a
lucrării ”Construire trotuar lângă DJ 133, km 20+093 – km 22+071”
Comuna Dârjiu a depus la Consiliul Județean Harghita documentația tehnico economică/SF
pentru investiția Construire trotuar lângă DJ 133, km 20+093 – km 22+071 în luna
septembrie 2020, însoțit cu adresa de solicitare de includere în program nr.
1442/21.09.2020.
Avizul favorabil al Comisiei tehnico-economice al Consiliul Județean Harghita pentru acest
SF a fost emis, având nr. 28667/02.12.2020, respectiv documentația tehnico economică/SF
pentru investiția ”Construire trotuar lângă DJ 133, km 20+093 – km 22+071” a fost
aprobată prin hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 13/2021.
Contractul de asociere nr. 54287/21.07.2021 a fost încheiat în baza modelului de contract
de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 130/29.04.2021
respectiv Hotărârea Consiliului Local al comunei Dârjiu nr. 19/27.05.2021
Devizul general actualizat din cauza ridicării prețurilor materialelor de construcții a fost
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 468/28.10.2021 în baza Avizului
favorabil al Comisiei tehnico-economice al Consiliul Județean Harghita nr. 63897/18.10.21.
În vederea finanțării realizării execuției lucrărilor pentru obiectivul ”Construire trotuar
lângă DJ 133, km 20+093 – km 22+071” partenerii au convenit/stabilit contribuția fiecărui
parte după cum urmează: U.A.T. Comuna Dârjiu cu cota parte de 1/3 și U.A.T. Judeţul
Harghita cu cota parte de 2/3.
Ținând cont de cele prezentate mai înainte, U.A.T. Comuna Dârjiu va asigura finanțarea
proiectării, respectiv cofinanţarea execuției lucrărilor, în cota parte de 1/3, în baza
situațiilor de lucrări, în suma maximă de 702 mii lei. Iar, U.A.T. Județul Harghita va asigura
cofinanţarea lucrărilor, în cota parte de 2/3, respectiv finanțarea serviciilor de dirigenție de
șantier, precum și, achitarea taxelor legale către autoritățile de specialitate, în suma
maximă de 1.272 mii lei.
Astfel se impune modificarea și aprobarea prin Hotărâre de către U.A.T.-rile partenere a
modelului Contractului de asociere modificat.
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 110/2016 privind
aprobarea programului „Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile
judeţului Harghita”, cu completările și modificările ulterioare pentru încheierea
contractului de asociere trebuie să fie convenite în concret clauzele corespunzărtoare

exigențelor legale care reglementează asocierea pentru realizarea unor lucrări publice și să
supună contractul de asociere aprobării autorităților deliberative a ficărei părți–asociat.
Având în vedere cele menționate mai sus se propune, spre aprobare prezentul proiect de
hotărâre.
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