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Către,
Ministerul Energiei
În atenția Domnului Secretar de Stat Derzsi Ákos

Stimate Domnule Secretar de Stat,

În vederea consultării și exprimării unui punct de vedere Vă transmit atașat câteva
tematici inițiate de Consiliul Județean Harghita:
1.
La avizarea investițiilor publice ale U.A.T.-urilor de către operatorii reţelelor
electrice de interes public în baza Legii 123/2012 și a Ordinului 59/2013 să nu fie
condiționată emiterea avizului de amplasament de elaborarea de studii de coexistență
pentru drumurile publice deoarece acestea sunt construcții existente pe domeniul public
ce îndeplinesc deja condițiile de coexistență cu rețelele electrice. Elaborarea acestor
studii este inutilă în aceste cazuri , duc la consumuri inutile de resurse financiare și mai
ales de timp pentru investitori chiar cu consecința pierderii de fonduri europene pentru
investiții în comunitățile locale.
2.
La avizarea investițiilor publice ale U.A.T.-urilor de către operatorii conductelor de
gaze avizarea să se facă fără a fi necesară elaborarea de studii de coexistență și în cazul
relocărilor de conducte pentru investițiile privind drumurile publice să se facă obligatoriu
jumătate din plata lucrărilor de către operatorul conductelor de gaze, potrivit
prevederilor O.G. 43/1997 aprobată prin legea 82/1998. În acest moment județul
Harghita se confruntă cu mari întârzieri în derularea investiției pe DJ 134A din cauza
suprapunerii traseului drumului cu conductele de gaz operate de SC TRANSGAZ S.A. și
ROMGAZ S.A. și a condițiilor prohibitive de modificare a traseului acestor conducte.
3.
Să fie comunicate din timp investițiile ce urmează să le facă societățile din energie
să putem introduce și noi în proiectele de investiții inițiate, dimensionarea
corespunzătoare a drumurilor în zonele cu subtraversări sau supratraversări.
4.
În cazurile în care dimensionarea structurii rutiere conduce la necesitatea mutării
stâlpilor din rețelele electrice de interes public, mutarea acestora să se poată face în baza

unui aviz tehnic intern al operatorului rețelelor electrice de interes public, fără alte studii
suplimentare ce constituie risipă inutilă de resurse.
5.
În foarte multe cazuri solicitările făcute operatorilor rețelelor de interes public
electrice și de gaze de a interveni pentru eliberarea amplasamentelor drumurilor pentru
efectuarea investițiilor, au rămas fără efect în lipsa fondurilor disponibile la operatori și
astfel este absolut necesar să aibă buget propriu cuprinzător pentru mutarea utilităților
la solicitarea administratorilor de drumuri pentru investițiile pe drumuri și aceste lucrări
să fie executate în regie proprie de operatorii rețelelor, aceștia dispunând de personal
specializat în aceste lucrări.
6.
O problemă importantă cu care ne confruntăm este înălțimea de pozare a
cablurilor electrice și respectarea gabaritului de trecere, care în ultimii ani s-a încercat ca
din obligația operatorilor rețelelor electrice de interes public de a face toate demersurile
de păstrare a condițiilor minime de siguranță în exploatare a rețelelor să fie transferată
către Consiliile Județene pentru drumuri judetene această obligație, dar noi nu putem să
intervenim cu lucrări în rețelele electrice nefiind proprietari și nici nu putem aloca fonduri
financiare pentru lucrări ce nu fac obiectul investițiilor noastre.
Cu speranța că toate situațiile descrise își vor găsi rezolvarea corespunzătoare, vă
mulțumim și vă asigurăm de înalta noastră considerație.

Cu stimă,
Borboly Csaba
Digitally signed by Csaba

Csaba Borboly Borboly
Date: 2022.02.02 16:06:56
+02'00'

Miercurea Ciuc, 2 februarie 2022.

