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REFERAT DE APROBARE 

pentru aprobarea programului ”Construire trotuare pe lângă drumurile județene din 
localitățile județului Harghita” perioada 2023 - 2027 
 
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a lua măsuri pentru asigurarea 
desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea 
vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic, după cum 
este prevăzut în OUG nr. 195/2002, republicată, cu modificările ulterioare, prevederile 
incidente fiind cele de la art. 128 alin. (1) lit. e) potrivit căruia autoritățile administrației 
publice locale ,,iau măsuri pentru amenajarea de trotuare şi drumuri laterale pentru 
circulaţia pietonilor, vehiculelor cu tracţiune 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 poliţiei rutiere;” 
Unele localități ale județului Harghita sunt străbătute de drumuri județene pe care 
traficul rutier este destul de intens, circulaţia pietonilor fiind prerdispusă unui risc 
ridicat de accidente. Din această cauză iniţiativa de faţă vizează realizarea trotuarelor în 
cadrul comunelor în cauză, ce sunt parte integrantă a drumului potrivit  prevederilor 
art. 1 teza finală din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările ulterioare. 
Lungimea totală drumurilor județene este de 785 km din care 300 de km se află în 
localitățile județului Harghita.  
Obiectivele programului sunt îmbunătățirea siguranței circulației pe drumurile publice 
pentru pietoni și ridicarea nivelului de trai a locuitorilor din regiune. 
Ținând cont de faptul, că programul ”Construire trotuare pe lângă drumurile județene 
din localitățile județului Harghita” perioada 2016 – 2020, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Harghita nr. 110/2016 și prelungit până la 2022 prin Hotărârea 
Consiliului Județean Harghita nr. 336/2020 s-a terminat, însă unele lucrări introduse în 
program nu au fost finalizate, este necesară continuarea programului. În afară de 
lucrările inițiate și neterminate mai sunt multe solicitări depuse în cadrul programului în 
vederea realizării acestor investiții. 
Pentru realizarea lucrărilor aferente programului, „Construire trotuare pe lângă 
drumurile județene din localitățile județului Harghita” perioada 2023 – 2027, este 
necesară asigurarea resurselor de finanțare estimate la 4.000 mii lei pe an. 
Pe parcursul implementării proiectelor aprobate în listele anuale, 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 
cerinţelor calitative şi celor privind siguranţa circulaţiei. 
În perioada execuţiei lucrărilor ce se vor desfăşura în zona drumului județean, se vor 
respecta prevederile “Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a 
circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în 
zona drumului județean şi/sau pentru protejarea drumului” Ordin comun al Ministerului 
de Interne şi al Ministerului Transporturilor Nr.1112/411 din 4 aprilie 2000. 
Obiectivele programului vor fi stipulate în contractele de asociere încheiat între Consiliul 
Judeţean Harghita şi consiliile locale implicate, după modelul din Anexa nr. 3 la 
hotărâre. 
 
Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea programului ”Construire 
trotuare pe lângă drumurile județene din localitățile județului Harghita” perioada 2023 - 
2027, împreună cu anexele nr. 1 și 2 și 3. 
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