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Referat privind aprobarea
Planului multianual de reabilitare a drumurilor județene din Județul Brașov
Context general. Surse de finanțare pentru drumuri județene
Drumurile județene sunt importante pentru dezvoltarea economică a județului, intensificarea legăturilor de
cooperare economică, precum și sporirea sistematică a nevoilor de transport cu exigențele populației în
ceea ce privește confortul, siguranța circulației și protejarea mediului în județul Brașov. Rețeaua de
drumuri județene și comunale este în general intr-o stare precară și necesită lucrări extinse de modernizare
și întreținere iar resursele sunt limitate, ceea ce face ca raportul cost-eficacitate să fie un principiu de o
importanță capitală pentru investițiile publice.
Investițiile în drumurile județene sunt realizate și coordonate de consiliile județene. Consiliul Județean
Brașov are în administrare la această dată 755,918 km de drum județean.
Lucrările de rabilitare pe drumuri județene se pot efectua folosind mai multe surse de finanțare, astfel:
1. Programul Operațional Regional (POR) - Prin AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității
regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T.
2. Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)
3. Surse proprii Consiliul Județean Brașov
4. Alte surse, conform legii
Drumurile județene - Propuneri declasare
Urmare analizei făcută de Servicul Drumuri privind îndeplinirea criteriilor tehnice pentru fiecare categorie
de drum1, luând în considerare importanța și gradul de utilizare a drumurilor județene, din totalitatea de
755,918 km drumuri județene, doar 551,142 km îndeplinesc criteriile tehnice aferente unui drum județean.
Conform Art. 7 din Ordonan�a nr. 43/28.08.1997 (**republicat� **)(*actualizat� *) privind regimul
drumurilor, drumurile de interes judecean fac parte din proprietatea public� a judecului _i cuprind drumurile
judecene, care asigur� leg� tura între:
a) re_edincele de judec cu municipiile, cu ora_ele, cu re_edincele de comuna, cu staciunile
balneoclimaterice _i turistice, cu porturile _i aeroporturile, cu obiectivele importante legate de ap� rarea c� rii
_i cu obiectivele istorice importante;
b) ora_e _i municipii, precum _i între acestea _i re_edincele de comuna;
c) re_edince de comun� .
Norma tehnica din 27/01/1998 privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor- Tabel nr.1
prevede urm� toarele caracteristici pentru drumurile jude�ene:
clasa tehnic� poate fi II, III, IV, V;
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Costurile pentru aducerea acestor drumuri la parametrii de drum județean sunt foarte mari deoarece implică
inclusiv exproprieri, iar calitatea de administrator al lor incumbă riscuri (despăgubiri în caz de accidente
datorate stării lor). În schimb, pentru reabilitarea lor ca și drumuri comunale costurile sunt mai mici.
Astfel, drumurile județene care nu îndeplinesc criteriile tehnice pentru această categorie (Anexa 1 –
Propuneri de declasare), vor intra într-un proces de declasare etapizat, începând cu anul 2016.
La data la care drumurile județene din Anexa 1 vor fi declasate, reabilitarea lor ca si drumuri comunale va
fi posibilă din mai multe surse de finanțare: PNDL; PNDR; alocări de la Consiliul Județean – în condițiile
legii.
Prioritizare investiții. Criterii Banca Mondială
Banca Mondială a convenit cu Guvernul României asupra asigurării unui sprijin cu privire la armonizarea
investițiilor publice finanțate de Uniunea Europeană și de la bugetul de stat cu scopul mai amplu de a
promova creșterea durabilă a țării. În cadrul acordului de asistență tehnică încheiat cu MDRAP - Asistență
privind coordonarea strategiilor și planurilor de investiții în infrastructură finanțate de la bugetul de stat
și de la UE- a fost realizat, Ghidul de investiții pentru drumuri județene.
Plenul Consiliului Județean Brașov a fost informat despre realizarea și conținutul acestui ghid în
ședința publică din 18.11.2015. În ședința publică din data de 21.12.2015, plenul CJBV a aprobat prin
HCJ 434 demararea procedurilor legale în vederea aprobării Planului multianual de reabilitare a
drumurilor județene din Județul Brașov.
În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, Direcția Generală Administrație Publică dorește să implementeze acțiunile prevăzute de
lege pentru asigurarea participării cetățenilor județului Brașov la procesul de elaborare a actului
normativ prin care se va aproba Planul multianual de reabilitare a drumurilor județene din Județul
Brașov. În acest sens vom publica pe site-ul CJBV documentele necesare informării cetățenilor cu
privire la acest demers conform prevederilor legale.
Pentru a completa documentele care trebuie postate pe site vă rugăm, să ne transmiteți de urgență
proiectul de hotărâre prin care se va aproba Planul multianual de reabilitare a drumurilor județene
din Județul Brașov conform anexelor.
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2 benzi de circula�ie;
l� �imea unei benzi de circula�ie - 3,50 m;
viteza de proiectare este de 60 km/h, 40 km/h � i 30 km/h ptr. � es, deal respectiv munte.
Conform aceleia� i norme (tabelul nr. 3), clasa tehnic� se stabile� te în func�ie de elementele geometrice
ale fiec� rui drum.

