
JUDEŢUL HARGHITA                                                                                     Anexa nr 1 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                  la Hotărârea nr.         /2023 

        al Consiliului Județean Harghita 
 
 
 

Programul 
„Construire trotuare pe lângă drumurile județene din localitățile judeţului Harghita” 

perioada 2023 - 2027 
 

Descrierea programului 
 
Denumirea instituției publice: Consiliul Judeţean Harghita, P-ţa Libertății nr. 5, Cod fiscal 
4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.      
 
Denumirea programului: „Construire trotuare pe lângă drumurile județene din 
localitățile judeţului Harghita” perioada 2023 – 2027. 
 
Situația existentă: 
 
Județul Harghita prin Consiliul Județean are în administrare o infrastructură rutieră având 
o lungime mare raportată la mărimea teritorială și la numărul de locuitori.  
Localitățile din județul Harghita sunt străbătute de drumuri județene lipsite de trotuare 
pe care traficul rutier este destul de intens, astfel circulația pietonilor fiind predispusă 
unui risc ridicat de accidente. Din această cauză este de competența Consiliului Judeţean 
Harghita asigurarea desfășurării fluente și în siguranță a circulației pe drumurile publice 
județene, ceea ce poate fi asigurat inclusiv prin realizarea trotuarelor pentru pietoni. 
Regimul juridic al terenurilor aferente drumurilor județene sunt parte a domeniului 
public al judeţului Harghita, astfel in conformitate cu art.2 alin (3) din H.G nr. 43 
precizează că proprietatea asupra obiectivelor de investiţii ce se vor realiza va aparține 
judeţului Harghita, respectiv vor fi administrate de comunele partenere în acest program. 
Lungimea totală a drumurilor județene este de 842 km din care aproximativ 300 de km se 
află în interiorul localităților. Multe din instituțiile publice, sanitare și de învățământ din 
aceste localități (primării, cămine culturale, școli, grădinițe etc) sunt situate de a lungul 
drumurilor județene.  
În cadrul programului derulat în perioada 2016-2022 au fost finalizate trotuare în 7 
localități din județ. Lungimea totală a trotuarelor realizate a fost de 13.097 ml. Tot în 
această perioadă au fost începute realizarea a 5 investiții(8.216 ml) noi în program, 
respectiv au mai fost depuse 12 solicitări(15.760 ml) pentru introducere în program.  
 
Scopul programului:  
Autoritățile administrației publice locale au obligația de a lua măsurile necesare pentru 
asigurarea desfășurării fluente şi în siguranță a circulației pe drumurile publice, precum şi 
ocrotirea vieții, integrității corporale şi a sănătății persoanelor participante la trafic. Cu 
privire la acest aspect, menționăm că scopul reglementării circulației pe drumurile 
publice, potrivit OUG nr. 195/2002, republicată, cu modificările ulterioare, sunt cele de la 
art. 128 alin. (1) lit. e), potrivit cărora este atributul autorităților administrației publice 
locale de a lua măsuri pentru amenajarea de trotuare şi drumuri laterale pentru circulația 



pietonilor, vehiculelor cu tracțiune animală, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, 
precum şi de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe 
care le administrează, cu avizul poliției rutiere. 
În localitățile din județul Harghita ce sunt străbătute de drumuri județene de-a lungul 
cărora nu sunt amenajate trotuare și pe care traficul rutier este destul de intens, 
circulația pietonilor este predispusă unui risc ridicat de accidente. Din această cauză este 
de competența Consiliului Judeţean Harghita să asigure desfășurarea fluentă și in 
siguranță a circulației pe drumurile publice județene, inclusiv realizarea trotuarelor 
pentru pietoni în conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 alin. (3) art. 7, art. 15, art. 16, 
art. 19 alin. (3) şi art. 38 alin. (1) din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările ulterioare. 
Pe parcursul implementării proiectelor aprobate de către fiecare parte-asociat, 
antreprenorii vor respecta prevederile documentațiilor tehnice aprobate, a normativelor 
tehnice în vigoare şi a caietelor de sarcini, în vederea realizării unei lucrări care să 
corespundă cerințelor calitative şi celor privind siguranța circulației. 
 
Activități principale – descrierea succintă a programului: 
 
1. Identificarea împreună cu UAT-urile locale a posibilităților pentru asigurarea 

construirii trotuarelor în intravilanul localităților respective pe baza 
documentațiilor cadastrale care urmează a fi întocmite de către proprietarii 
terenurilor respective, respectiv al amplasamentelor (Consiliul Județean Harghita 
sau Consiliile Locale) implicate și din care rezultă datele tehnice ale 
amplasamentului respectiv a trotuarelor ce urmează a fi realizate; 

2. Asigurarea de către consiliile locale a terenurilor din domeniul public necesare 
pentru realizarea lucrărilor, inclusiv a terenurilor proprietate privată al UAT-ului 
local, precum si dovedirea dreptului de proprietate a zonelor de siguranță și a 
zonelor de protecție potrivit prevederilor O.G. nr. 43/1997 republicată, privind 
regimul drumurilor; 

3. Unitățile Administrativ Teritoriale/comunele participante care solicită sprijin în 
cadrul programului vor depune cererea în acest sens la registratura Consiliului 
Județean Harghita, la care va anexa o descriere succintă și justificarea necesității 
investiției, respectiv, respectiv o temă de proiectare cu datele estimative necesare. 
După analizarea acestor documente se vor stabili de comun acord datele 
principale tehnice și economice cum ar fi: valoare maximă estimată a investiției, 
locația, lungimea , respectiv mărimea (în mp); 

4. UAT-ul local va organiza o consultare publică în baza versiunii de lucru al 
Documentației tehnico-economice (SF/DALI) aferentă investiției, după care va 
consulta și Consiliul Județean Harghita. După aceste consultări documentația va fii 
aprobată de Consiliul Local al UAT-ului partener. Finanțarea elaborării 
documentației tehnico-economică (SF/DALI) va fi asigurată de către UAT-ul care a 
solicitat realizarea investiției; 

5. După aprobare UAT-ul local va depune Documentația tehnico-economică 
(SF/DALI) spre aprobare la Consiliul Județean Harghita; 

6. Selecția proiectelor care vor fi finanțate în cadrul programului se va face pe baza 
criteriilor incluse în Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita, privind 
aprobarea programului „Construire trotuare pe lângă drumurile județene din 
localitățile judeţului Harghita” pe perioada 2023-2027. 



7. Stabilirea proiectelor care vor fi finanțate în anul respectiv, se va face în urma 
aprobării documentației tehnico-economică(SF/DALI) prin hotărâre de către 
Consiliul Județean Harghita, pe baza Avizului comisiei tehnico –economice(CTE). 

8. Sumele aferente cotelor de participare la finanțarea investiției vor fi prevăzute și 
aprobate în bugetele locale de către fiecare parte-asociat. 

9. Totodată se va încheia un Contract de asociere între Consiliul Judeţean Harghita şi 
consiliile locale interesate prin care se va stabili condițiile de asociere, a cotei parte 
de participare la finanțarea proiectului, identificarea și evidențierea surselor de 
finanțare și supunerea contractului de asociere aprobării autorităților deliberative 
a fiecărei părți–asociat.  

10. Contractarea și realizarea lucrărilor prevăzute în proiectul tehnic aprobat, 
necesare realizării investiției care face obiectul contractului de asociere 
încheiate/aprobate de către Consiliul Judeţean Harghita, în anul bugetar în curs se 
va realiza în limita fondurilor alocate și bugetate cu această destinație. 

11. Contractarea lucrărilor de execuție se va realiza prin derularea procedurilor de 
achiziție publică de către Consiliul Județean Harghita, iar UAT-ul asociat dacă 
consideră necesar, poate delega un reprezentant al acesteia în comisia de evaluare 
a ofertelor; 

12. Contractul de execuție al lucrărilor va fi semnat pe lângă Executant și de către 
fiecare parte asociată; 

13. Asistența tehnică pe parcursul proiectării (exclusiv serviciile asigurate de 
proiectant) şi în timpul execuției lucrărilor (exclusiv cele asigurate de dirigintele de 
șantier și de proiectant) din partea Consiliului Judeţean Harghita va fi asigurată de 
către serviciile de specialitate din aparatul propriu. 

14. Recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală, va fi organizată de către 
Consiliul Județean Harghita prin numirea unei comisii de recepție în componența 
căreia vor fi delegați în calitate de membru a cel puțin câte un reprezentant al 
fiecărui UAT asociat, conform prevederilor legislației în vigoare; 

15. Investiția realizată va intra în patrimoniul Consiliului Județean Harghita și al UAT-
ului asociat în cota parte în baza finanțării. Întreținerea și reparația obiectivului de 
investiții va fi efectuată de către UAT-ul asociat, conform prevederilor legislației în 
vigoare. 

 
Perioada de desfășurare a programului:  
Prezentul program se va desfășura în perioada anilor 2023-2027. 
 
Bugetul estimat pentru finanțarea investițiilor în cadrul programului:  
Fondurile necesare finanțării proiectelor de investiţii în cadrul programului se asigură din 
bugetul Consiliului Judeţean Harghita, cap. 84.02.03.01, conform hotărârii a Consiliului 
Judeţean Harghita, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita respectiv bugetele locale ale UAT-urilor asociate, beneficiare ale programului. 
Bugetul estimat al programului în perioada 2023-2027 este de 20.000.000 lei, care 
defalcat pe ani este: 

An 
Buget CJH estimat   

-lei- 

2023 4.000.000 

2024 4.000.000 

2025 4.000.000 



2026 4.000.000 

2027 4.000.000 

 
Pentru anul 2023 bugetul estimat este de 3.733.000 lei. 
 
 
Obiectivele propuse pentru perioada 2023-2027 
Pentru realizarea investițiilor în cadrul programului, „Construire trotuare în localitățile 
județului Harghita” perioada 2023-2027, este necesară asigurarea resurselor de finanțare 
estimate la 4.000 mii lei pe an. 
Pentru anii 2023-2027, prioritatea este realizarea trotuarelor, pe cel puțin o margine 
dealungul carosabilului acelor drumuri județene care prezintă un risc accentuat de 
accidente și evenimente rutiere cu impact major asupra siguranței pietonilor. 
Obiectivul principal al programului este îmbunătățirea siguranței circulației pe drumurile 
publice pentru pietoni și ridicarea nivelului siguranță în trafic a locuitorilor din județul 
Harghita. 
 
Rezultate așteptate:  

 Ridicarea gradului de siguranță a circulației pe drumurile publice județene, 
respectiv realizarea în condiții de siguranță a circulației pietonale; 

 reducerea numărului de accidente cu implicarea pietonilor, din localitățile în care 
sunt realizate investiții în cadrul prezentului program. 

 
Indicatori de rezultat: 

 Numărul investițiilor realizate, respectiv mp. și sau lungimea trotuarelor realizate 
prin contractele de asociere încheiate în baza prezentului program; 

 Numărul și valoarea contractelor de asociere, respectiv numărul UAT-urilor 
asociate cu Consiliul Județean Harghita în baza prezentului program. 

 Numărul cetățenilor care beneficiază de investițiile realizate; 

 Numărul de obiective culturale, sociale, educaționale, sanitare, turistice și instituții 
publice beneficiare în urma acestor investiții. 

 
 
 
 
Borboly Csaba                                             Chiorean Adrian 
   preşedinte                                                                    director general adjunct 
  


