
Reabilitarea DJ132
Proiect finanţat prin:

Programul Operaţional Regional
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrasructurii de transport 

regionale şi locale
Domeniul de intervenţie: 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei 

de drumuri judeţene/străzi urbane – inclusiv construcţia/ 
reabilitarea şoselelor de centură
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Datele de identificare ale proiectului:

• Localizarea proiectului: judeţul Harghita, localităţile situate
de-a lungul drumului judeţean DJ 132: oraşul Vlăhiţa,
respectiv satele Lueta, Mereşti, Crăciunel, Ocland şi Satul
Nou (până la limita cu judeţul Braşov);

• Depunerea proiectului la Agenţia pentru Dezvoltarea
Regională Centru: 30 septembrie 2007;

• Valoarea totală a proiectului, fără TVA: 56 319 448 lei;

• Contribuţia proprie: 1 107 365 lei (2 % din valorea eligibilă a
proiectului);

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 54 260 870 lei.



Contractul de finanţare şi contractele încheiate
conform procedurilor achiziţiilor publice pentru 

proiectul „Reabilitarea DJ132”:

• 22 aprilie 2008: încheierea contractului de finanţare între Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Centru şi Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Harghita;

• 15 august 2008: încheierea contractului de servicii pentru
supravegherea lucrărilor, cu societatea comercială INNOBER Wave SRL
din Budapesta, în valoare de 422 400 lei, fără TVA;

• 16 octombrie 2008: încheierea contractul pentru servicii de publicitate/
informare media, cu societatea comercială CHRONOS CONSULTING SRL
din Odorheiu Secuiesc, în valoare de 101 372 lei, fără TVA;

• 18 februarie 2009: încheierea contractului de lucrări cu consorţiul
format din societăţile comerciale VEGYÉPSZER SA din Budapesta,
MULTIPLAND SRL şi SEVIEP BAU SRL din Odorheiu Secuiesc, în valoare
de 36 703 559,56 lei, fără TVA.



Caracteristicile lucrării de reabilitare:

• Timpul de realizare al lucrărilor: 28 luni;
• Garanţia: 96 luni;
• Lungimea drumului reabilitat: 26,7 km;
• Principalele lucrări incluse:

• schimbarea şi reabilitarea podurilor: 52 podeţe, 21 poduri mai
mici, 12 poduri noi şi reabilitarea 3 poduri;

• reabilitarea părţii carosabile şi a bordurilor (parte carosabilă cu o
lăţime de 6 m, bordură cu o lăţime de 1 m);

• şanţuri şi trotuare în localităţi: în total 9.500 m, trotuar cu o
lăţime de 1,5 m;

• mutarea conductelor de electricitate şi a conductelor de gaz,
unde sunt necesare;

• amenajarea intrărilor din faţa caselor;
• Începerea lucrărilor: 26 februarie 2009.
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