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CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA           Aprobat 

Direcția generală tehnică          Borboly Csaba 

Nr. ________/________2020          preşedinte 

 
 
 
 
 

Necesități minim obligatorii  
privind 

”Reabilitare sistem rutier pe DJ 153C, km 51+150-62+751” (DALI) 
 
Sectorul de drum județean DJ 153C, km 51+150-62+751, face legătura între comuna Remetea 
și județul Mureș, dar în prezent este închis circulației publice. Sectorul km 51+150-54+550 
este drum de pământ, iar sectorul km 54+550-63+080 este drum pietruit. 
Sistemul rutier nu corespunde clasei tehnice aferente drumurilor județene în ceea ce privește 
structura rutiera, lățimile părții carosabile, precum și infrastructura de colectare, dirijare și 
evacuare a apelor pluviale. Sub influența diverselor solicitări şi a factorilor climaterici în 
timpul exploatării, sistemul rutier s-a degradat considerabil. Deficiențele acumulate în timp, 
datorate efectelor fenomenelor meteo, au fost accentuate de fenomenele de îngheț dezgheț. 
Din cauza stării degradate a acestui sector de drum, locuitorii comunelor Remetea și Ditrău 
pot ajunge în județul Mureș pe un traseu care este mai lung cu aprox. 30 km.  
Degradările au tendințe de extindere și neexecutarea unor lucrări de reabilitare ar putea 
conduce la periclitarea siguranței circulației. 
I. Amplasamentul lucrării: 
România, judeţul Harghita, pe DJ 153C 
II. Autoritatea contractantă: Consiliul Judeţean Harghita 
III. Scopul elaborării Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții: 
Restabilirea siguranței circulației pentru locuitorii din zona drumului județean DJ 153C, prin 
realizarea, refacerea/reconstrucția podețelor, asigurarea scurgerii și evacuării apelor pluviale 
din zona drumului, în scopul restabilirii/asigurării condiţiilor de siguranță a circulaţiei. 
 
IV. Cerinţe specifice 
Oferta financiară va cuprinde: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire Valoare lei, fără TVA 

1. Studii de teren, documentații pentru obținerea avizelor și 
acordurilor solicitate, expertize tehnice  

 

2. Documentație de Avizare a lucrărilor de intervenții  

4. Total fără TVA  

5.  TVA  

6.  Total cu TVA  

Oferta tehnică va cuprinde: descrierea activităților, personalului care va elabora 
documentațiile. 
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Propunerea tehnică şi financiară se elaborează respectând cerințele și specificaţiile tehnice 
prevăzute în tema de proiectare nr. 19839/08.09.2020. 
 
 
 
       Chiorean Adrian              Suciu Robert 
director general adjunct       consilier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miercurea Ciuc, 05.10.2020 
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