
  
 

  

Nr.__________ / ____.01.2022  

 

Către 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

Bd. Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod poștal 050706 

 

În atenția Domnului Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

 

 

Referitor la: Posibilitatea de realizare de piste de biciclete pe coronamentul digurilor de 

apărare împotriva inundațiilor de-a lungul râurilor și afluenților lor prin perspectiva Adresei 

de răspuns atașată cu nr. 22839/2021, al Administrației Bazinale de Apă Mureș, transmisă 

cu ocazia consultării preliminare al Proiectului Planului de Management al bazinului 

hidrografic Mureș pentru perioada 2022-2027. 

 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

 

Având în vedere adresa răspuns atașată cu nr. 22839/2021 al Administrației 

Bazinale de Apă Mureș, înregistrat la Consiliul Județean Harghita, cu nr. 70300/2021, 

formulată cu ocazia elaborării versiunii preliminare a Proiectului Planului de Management 

actualizat al bazinului hidrografic Mureș pentru perioada 2022-2027 și transmisă ca 

răspuns la propunerea formulată de către Consiliul Județean Harghita, privind utilizarea 

zonelor verzi de-a lungul râurilor oferind spațiu pentru turismul activ, prin realizarea unor 

piste pentru biciclete pe coronamentul digurilor de apărare împotriva inundațiilor de-a 

lungul râului Mureș și al afluenților săi.  

Acestea să poate fi realizate de către UAT-uri la nivel local și județean, în 

colaborare/parteneriate între U.A.T.-uri, sau de către Asociațiile de Dezvoltare 

Intercomunitare. 
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În adresa sus amintită, Administrația Bazinală de Apă Mureș face referire la Legea apelor 

Nr. 107/1996 ( art. 25, alin. 5), invocând lipsa prevederilor legale privind încheierea unui 

protocol referitor la folosința unei construcții hidrotehnice (în cazul de față coronamentul 

digurilor) aflată în domeniul public al Statului. 

 

Pe baza celor mai sus menționate, Vă rugăm respectuos să ne să sprijiniți prin formularea 

unui punct de vedere al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și a 

unor propuneri de soluționare, având ca scop crearea de piste de biciclete pe aceste 

locații în baza prevederilor legislative în vigoare, respectiv  Legea apelor nr. 107/1996. 

 

Totodată în această perioadă sunt în curs de elaborare mai multe programe de finanțare 

nerambursabile (ex. P.N.R.R., P.O.R. etc), care au ca scop finanțarea de infrastructuri 

pentru deplasare cu bicicleta, ca urmare prin prezenta Vă rugăm respectuos să ne 

transmiteți datele de contact al Direcției de specialitate din cadrul M.D.L.P.A., pentru a 

putea transmite propuneri și sugestii cu privire la realizarea unor astfel de investiții.  

 

Rămânând cu speranța că prin eforturi comune, se va identifica o soluție favorabilă 

realizării unei infrastructuri privind utilizarea zonelor verzi de-a lungul râurilor, oferind un 

spațiu optim pentru turismul activ. 

 

 

Cu deosebită considerație, 

 

Borboly Csaba       

Președinte        

 

 

 

 

Miercurea Ciuc,  21.01.2022.  
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