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Proiect nr. 185/34/S/2021  

 

Hotărârea nr. ............/2021 

privind aprobarea condițiilor de acces pe drumul forestier de legătură între Orașul Vlăhița și 

Harghita Mădăraș, pe timp de iarnă, drum aparținând domeniului public al Orașului Vlăhița 

 
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 185/35/S/2021 al Primarului Oraşului Vlăhiţa, 

Raportul de specialitate nr. 185/36/S/2021 al Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului 

protecția mediului și administrarea domeniului public și privat, Avizul nr. ......./........................ al 

Comisiei de specialitate pentru urbanism, amenajarea teritoriului protecția mediului al Consiliului 

Local al Oraşului Vlăhiţa, 

 Cu respectarea prevederilor: Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al 

drumurilor cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea 

Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările și 

completările ulterioare; Ordonanța de  Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice  cu modificările și completările ulterioare;  Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 

privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;   

-Art. 286-287 privind exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităților 

administrativ-teritoriale,  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1); alin. (2) lit. c); art. 139 alin. (1) şi (3) lit. e) și g); art. 

196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență 57/2019 privind Codul administrativ: 

 

Hotărăşte: 

 

 Art.1.  – (1) Se aprobă condițiile de acces pe drumul de legătură între Oraşul Vlăhiţa și Harghita 

Mădăraş, drum aparținând domeniului public al Orașului Vlăhița , cu următoarele condiții obligatorii 

de acces pe timp de iarnă, respectiv în perioada 01 Noiembrie și 30 Aprilie. 

    – (2) Se aprobă intrarea pe și ieșirea de pe drumul forestier prevăzută la art.1 al prezentei 

Hotărâri, conform programului următorul: 

-a) urcarea interzisă din Orașul Vlăhița spre Harghita Mădăraș zilnic între orele 14,00 – 17,30; 

-b) coborârea interzisă din Harghita Mădăraș spre orașul Vlăhița zilnic între orele 9,30 – 14,30; 

-c) înainte de ora 9,30 și după ora 17,30 circulația este permisă fără restricții; 

   – (3) Dotarea obligatorie al autovehiculelor care intenționează să circule pe drumul 

forestier de legătură între Orașul Vlăhița și Harghita Mădăraș cu: 

-a) anvelope de iarnă cu o uzura care nu depășește vechimea de doi ani, 

-b) lanț antiderapant, cu excepția autovehiculelor cu tracțiune 4x4 și cutie de viteză manuală, 

 Art. 2. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

Oraşului Vlăhiţa. 

 Art. 3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică şi se comunică Primarului Oraşului 

Vlăhiţa şi Instituției Prefectului Harghita, în condițiile şi termenele prevăzute de lege. 
 

 Vlăhiţa, la 26 ianuarie 2021 

  

 Inițiat de:            Avizat pentru legalitate 

 Primarul Oraşului Vlăhiţa,             Secretar general al Oraşului Vlăhiţa, 

 LŐRINCZ Csaba                  ÜLKEI Jolán Erika 
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Nr.  185/35/S/2021 Ref.: 

 

 

Referat de aprobare 
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea condițiilor de acces pe drumul forestier de legătură între 

Orașul Vlăhița și Harghita Mădăraș, pe timp de iarnă, drum aparținând domeniului public al 

Orașului Vlăhița 

 

 

 

 Având în vedere: 

    • Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic 

al drumurilor,  

   • Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, modificată prin 

Legea nr. 48/2020, 

   • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 

republicată, modificată prin O.U.G nr. 226/2020, 

    • Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 

195/2002 privind circulația pe drumurile publice; 

    • Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, republicată, 

  •Art. 286-287 privind exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităților 

administrativ-teritoriale,  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 Luând în considerare prevederile art. 136 din  O.U.G. nr.57/2019 din Codul administrativ, în 

conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
prin prezenta inițiem Proiectul de Hotărâre privind aprobarea condițiilor de acces pe drumul forestier 

de legătură între Orașul Vlăhița și Harghita Mădăraș, pe timp de iarnă, drum aparținând domeniului 

public al Orașului Vlăhița, bazându-se pe următoarele  

 

Motive: 

  

 În fapt arătăm că Stațiunea Harghita Mădăraș este un punct turistic important, fiind una dintre 

cele mai accesate stațiuni de schi al județului, care reprezintă principala formă de sport și turism 

desfășurată în timp de iarnă și care oferă condiții optime datorită existenței în zonă a 3 pârtii de schi 

omologate. Pe lângă activitățile mai sus menționate, trebuie să amintim și activitățile care pot practica 

în tot parcursul anului, cum ar fi, drumeția montană, turismul științific și turismul de aventură: 

alpinism, mountain-bike, rafting, speoturism care pot desfășoară în Muțiile Harghitei având ca centru 

stațiunea Harghita Mădăraș. Având în vedere faptul că în timp de iarnă stațiunile montate devin mai 

aglomerate iar drumurile montane sunt mai greu accesibile, este necesar introducerea unor 

reglementări cu privire la accesibilitatea în siguranță și în mod civilizat al stațiunii. 

  

Potrivit celor mai sus prezentate, propun înființarea unor condiții obligatorii de acces  pe timp de 

iarnă, respectiv în perioada de 01 Noiembrie și 30 Aprilie: 
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   1). Program de intrare-ieșire pe și de pe drumul forestier:  



    • urcarea interzisă din Orașul Vlăhița spre Harghita Mădăraș zilnic între orele 14,00 – 17,30 

    • coborârea interzisă din Harghita Mădăraș spre orașul Vlăhița zilnic între orele 9,30 – 14,30 

    • înainte de ora 9,30 și după ora 17,30 circulația se desfășoară fără restricții 

 

  2).  Dotarea autovehiculelor cu: 

    • anvelope de iarnă – cu o uzura care nu depășește vechimea de doi ani, 

    • lanț antiderapant – cu excepția autovehiculelor cu tracțiune 4x4 și cutie de viteză manuală 

 

 Față de cele prezentate vă rugăm sa analizați și să dispuneți în consecință. 

  

  
 

Vlăhiţa, la 24.12.2020             Iniţiator, 

                 Primar 

                 LŐRINCZ Csaba  
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Nr. 185/36/S/2021 

 

 

Referat de aprobare 
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea condițiilor de acces pe drumul forestier de legătură între 

Orașul Vlăhița și Harghita Mădăraș, pe timp de iarnă, drum aparținând domeniului public al 

Orașului Vlăhița 

 

 

 Având în vedere: 

   - Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic 

al drumurilor,  

  - Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, modificată prin 

Legea nr. 48/2020, 

  - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 

republicată, modificată prin O.U.G nr. 226/2020, 

    - Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 

195/2002 privind circulația pe drumurile publice; 

 -Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, republicată, 

 - Art. 286-287 privind exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităților 

administrativ-teritoriale,  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 Luând în considerare prevederile art. 136 din  O.U.G. nr.57/2019 din Codul administrativ, în 

conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
prin prezenta inițiem Proiectul de Hotărâre privind aprobarea condițiilor de acces pe drumul forestier 

de legătură între Orașul Vlăhița și Harghita Mădăraș, pe timp de iarnă, drum aparținând domeniului 

public al Orașului Vlăhița, bazându-se pe următoarele  

 

Motive: 

  

 Având în vedere că stațiunea Harghita Mădăraș este un punct turistic important, fiind una dintre 

cele mai vizitate stațiuni de schi al județului, care reprezintă principala formă de sport și turism 

desfășurată în timp de iarnă și care oferă condiții optime datorită existenței în zonă a 3 pârtii de schi 

omologate, trebuie să amintim și activitățile sportive și turistice, care pot fi  practicate în tot parcursul 

anului, cum ar fi, drumeție montană, turismul științific și turismul de aventură: alpinism, mountain-

bike, rafting, speoturism care pot desfășoară în Muțiile Harghitei având ca centru stațiunea Harghita 

Mădăraș. Având în vedere faptul că în timp de iarnă stațiunile montate devin mai aglomerate iar 

drumurile montane sunt mai greu accesibile, este necesar introducerea unor reglementări cu privire 

la accesibilitatea în siguranță și în mod civilizat al stațiunii.  

 În acest scop, înființarea unor condiții obligatorii de acces  pe timp de iarnă, între 01 Noiembrie 

și 30 Aprilie este esențial, așadar propunem Consiliului Local al Orașului Vlăhița aprobarea 

introducerii unui program de accesare pe drumul de legătură între Orașul Vlăhița și stațiunea Harghita 

Mădăraș, drum aparținând domeniului public al orașului Vlăhița 
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   Astfel : 

 

1). Program de intrarea pe și ieșirea de pe drumul forestier Vlăhița, Harghita Mădăraș: 

 

    • urcarea interzisă din Orașul Vlăhița spre Harghita Mădăraș zilnic între orele 14,00 – 17,30 

    • coborârea interzisă din Harghita Mădăraș spre orașul Vlăhița zilnic între orele 9,30 – 14,30 

    • înainte de ora 9,30 și după ora 17,30 circulația se desfășoară fără restricții 

 

2).  Dotarea autovehiculelor: 

 

    • anvelope de iarnă – cu o uzura care nu depășește vechimea de doi ani, 

    • lanț antiderapant – cu excepția autovehiculelor cu tracțiune 4x4 și cutie de viteză manuală 

 

 Ținând cont de atribuțiile conferite de prevederile Art. 129 alin. (2) lit. c., Art. 139 alin. (1), 

respectiv art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în formă sa inițiată. 

 
 

 

 

Vlăhiţa, la 24.12.2020  

 

 

       Referent, 

       PETRES László 

       - Compartiment  urbanism, amenajarea teritoriului, 

        protecţia mediului și administrarea domeniului public și privat 
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