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CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _____/2023 

privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Ulieș în vederea 

realizării în comun a unui depozit pentru păstrarea unor materiale de construcții 

aduse pe șantier în scopul realizării investiției „REABILITARE 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” 

 
Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr. _________/2023, inițiat de preşedintele Consiliului Județean 
Harghita dl. Borboly Csaba, la propunerea Direcţiei generale patrimoniu, privind 
aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Ulieș în vederea realizării 
în comun a unui depozit pentru păstrarea unor materiale de construcții aduse pe șantier 
în scopul realizării investiției „REABILITARE 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”, Raportul 
de specialitate nr. _____/2023 al Direcţiei economice, Raportul de specialitate nr. 
_______/2023 al Direcţiei juridice și administraţie publică, Raportul de specialitate nr. 
________/2023 al Direcției generale tehnice, Procesul verbal de afișare nr. 
_________/2023, privind îndeplinirea exigenţelor de transparenţă decizională și a 
Referatului de urgență nr. ________/2023; 
Luând în considerare avizele favorabile ale Comisiei economice și investiții respectiv al 
Comisiei juridice și administrație publică; 
În conformitate cu prevederile art.7. alin. (3) ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată; clauzei 43 din Hotărârea Guvernului nr. 
1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de 
contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare precum și prevederile Dispoziției președintelui 
Consiliului Județean Harghita nr.1025/2022 privind delegarea către directorul general, 
domnul Birta Antal, dreptul de semnătură și calitatea de ordonator principal de credite 
pentru ordonanțările inițiate la nivelul Direcției generale patrimoniu; 
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit. „e”, coroborat cu alin (7) lit. „a” și lit. „c”şi 
art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă asocierea U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Ulieș în 
vederea realizării în comun a unui depozit pentru păstrarea unor materiale de 
construcții aduse pe șantier în scopul realizării investiției „REABILITARE 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”. 
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(2) Pentru realizarea depozitului comun U.A.T. Comuna Ulieș asigură locația respectiv 
terenul pentru depozit, iar Consiliul Județean Harghita asigură îngrădirea, împrejmuirea 
terenului respectiv precum și montarea unor camere de supraveghere. 
Art. 2. (1) Se aprobă modelul Contractului de asociere între U.A.T. Județul Harghita și 
U.A.T. Comuna Ulieș, conform Anexei nr.1 , parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3 Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, domnul Borboly Csaba 
prin domnul director general Birta Antal din cadrul Direcției Generale Patrimoniu cu 
semnarea contractului de asociere cu U.A.T. Comuna Ulieș, conform dispoziției de 
delegare emisă în acest sens și potrivit modelului aprobat la aliniatul precedent. 
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează, 

preşedintele Consiliului Județean Harghita dl. Borboly Csaba, prin Direcţia generală 

patrimoniu. 

Art. 5. Hotărârea se comunică de Direcţia juridică și administraţie publică - 

Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Consiliului 

Județean Harghita dl. Borboly Csaba, Direcţiei generale tehnice, Direcţiei economice, 

Direcţiei generale patrimoniu, U.A.T.-ului Comunei Ulieș, precum şi Instituţiei 

Prefectului Judeţului Harghita. 

 

 

Miercurea-Ciuc, _______________ 2023 

 

 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 
 PREȘEDINTE SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI 
 Borboly Csaba Balogh Krisztina 
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