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REFERAT DE APROBARE 
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” 
 
 
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” a fost 
încheiat Acordul contractual nr. 3/40159/23.03.2021 între Cosedil SPA în calitate de 
Antreprenor și U.A.T. Județul Harghita în calitate de Beneficiar. În decursul executării 
lucrărilor de reabilitare Antreprenorul a transportat mai multe materiale de construcții 
pe șantier constând printre altele și din elemente prefabricate din beton armat. 
Având în vedere faptul, că din multiple motive, este în curs rezilierea Contractului 
menționat, a apărut necesitatea adunării acestor materiale de construcții într-un sigur 
loc de depozitare unde ele pot fi păstrate și păzite. 
U.A.T. județul Harghita nu are în proprietate teren în zonă pe care se poate realiza acest 
depozit. Din acest motiv este nevoie de asocierea cu U.A.T. Comuna Ulieș care poate să 
asigure terenul necesar pentru realizarea depozitului menționat. Astfel U.A.T. Comuna 
Ulieș va asigura terenul, iar U.A.T. Județul Harghita va asigura îngrădirea, împrejmuirea 
terenului și paza depozitului prin camere de supraveghere. 
Având în vedere cele menționate mai sus propunem 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” 
 
 
Miercurea Ciuc, 13.03.2023. 
 
 
 
 Birta Antal Máthé Árpád  Bardocz Mária  
 director general, consilier  consilier 
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