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REFERAT DE APROBARE 

pentru aprobarea listei lucrărilor pe anul 2021 în cadrul programului privind ”Construire 
trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, perioada 2016-

2022, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 110/2016, cu modificările și 
completările ulterioare 

 

Obiectivele programului privind ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din 
localităţile judeţului Harghita”, perioada 2016-2022, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Harghita nr. 110/2016, cu modificările şi completările ulterioare sunt 
îmbunătățirea siguranței circulației pe drumurile publice pentru pietoni și ridicarea nivelului 
de trai a locuitorilor din localităţile judeţului Harghita.  

După adoptarea programului din partea comunelor beneficiare dintre solicitările de 
includere în program depuse, au fost selectate 7 lucrări: ”Amenajare trotuare în comuna 
Zetea” în anul 2016 „Construire trotuar pe lângă drumul județean în comuna Ciumani, 
județul Harghita", „Amenajare trotuar satul Sâncrai, comuna Dealu", „Construire trotuare 
lângă drumurile județene în comuna Ditrău", „Construire trotuar lângă DJ 126 în comuna 
Joseni" în anii 2017-2018, ”Construire trotuar lângă DJ 123D, în comuna Sâncrăieni, județul 
Harghita” în anul 2019 și ” Construire trotuar lângă DJ 133, km 20+093 – km 22+071” în anul 
2020. Studiile de fezabilitate(SF) pentru aceste lucrări, respectiv listele anuale au fost 
aprobate prin hotărâri ale Consiliului Județean Harghita în perioada 2016-2020.  

Trei lucrări fiind finalizate în anul 2020, celelalte lucrări se află în stadiu de execuție 
și/sau achiziție publică și este necesar finalizarea lor conform prevederilor contractuale. 
Situația stadiului acestor investiții față de anul 2020 s-a schimbat, datorită faptului că trei 
investiții (”Amenajare trotuare în comuna Zetea”, ”Construire trotuar pe lângă drumul 
județean în comuna Ciumani, județul Harghita și ”Construire trotuare lângă drumurile 
județene în comuna Ditrău") au fost finalizate, trei investiții(„Amenajare trotuar satul 

Sâncrai, comuna Dealu", ”Construire trotuar lângă DJ 126 în comuna Joseni" și ”Construire 

trotuar lângă DJ 123D, în comuna Sâncrăieni, județul Harghita”) pentru care au fost 
încheiate contractele de lucrări în anii precedenți trebuie finalizate în anul curent, iar pentru 
o investiție nouă (”Construire trotuar lângă DJ 133, km 20+093 – km 22+071”) trebuie 
organizată procedura de licitație în vederea atribuirii contractului de lucrări și începerea 
execuției. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea listei lucrărilor pe 
anul 2021 din cadrul programului privind ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene 
din localităţile judeţului Harghita”perioada 2016 - 2022, împreună cu anexa nr. 1.  
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