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REFERAT DE APROBARE  
privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Cârța în vederea 

realizării obiectivului de investiții ”Extinderea rețelei electrice LEA 20kV în satul Ineu” 

 
 
Prin adresa nr. 143/2022, înregistrată la Consiliul Județean Harghita cu nr. 75098/2022, 
Comuna Cârța a depus Nota de fundamentare privind investiția ”Extinderea rețelei 
electrice LEA 20kV în satul Ineu” și solicită realizarea obiectivului de investiții în asociere cu 
U.A.T. Județul Harghita. 
 
Realizarea obiectivului de investiții ”Extinderea rețelei electrice LEA 20kV în satul Ineu” va fi 
realizată de către Distribuție Energie Electrică România Sucursala Harghita și va achitată de 
către Comuna Cârța în asociere cu U.A.T. Județul Harghita prin tarif de racordare către 
DEER Sucursala Harghita. Valoarea investiției este 400.000 lei.  
 
Conform Notei de fundamentare trimisă de către comuna Cârța, în satul Ineu există o zonă 
agroindustrială cu mai multe firme industriale și agricole, unde este necesar extinderea 
rețelei electrice LEA 20kV.  
În această zonă este în derulare o investiție nouă în faza de finalizare ”Construire abator și 
unitate de procesare a cărnii în satul Ineu”, beneficiarul investiției fiind Asociația 
Composesorală Tercs Ineu, care necesită racordarea la rețeaua electrică. Această investiție 
deservește comunele din județul Harghita. 
Tot în această zonă va fi inființată un Centru de Asistență Socială în vederea deservirii 
oamenilor vârstnici din zona Ciucului de Sus. 
 
Investiția ”Extinderea rețelei electrice LEA 20kV în satul Ineu” este necesară pentru 
realizarea obiectivelor propuse  în următoarele strategii: 
- Strategia de Dezvoltare Economică a județului Harghita pentru perioada 2021-2030 la 
cap. III. Priorități strategice, Obiective specifice de dezvoltare nr. 1 și 9 (pag. 144); 
- Strategia de Dezvoltare Spațială a județului Harghita pentru perioada 2015-2025 la cap. II. 
Obiectivele strategiei de dezvoltare spațiala a teritoriului județean pct. 1.4.4 Rețele 
energetice, Direcții de acțiune: Îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu 
energie electrică (pag. 61, 62);   
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- Strategia de Dezvoltare Rurală a județului Harghita pentru perioada 2021-2030 la cap. 3. 
Conceptul de dezvoltare strategică a județului Harghita, Axa specifică 3.3.3 Dezvoltarea și 
modernizarea serviciilor de protecție socială (pag. 92); 
- Strategia de Dezvoltare locală a comunei Cârța pentru perioada 2015-2020 la cap. VII. 
Programe, Programul de dezvoltare a serviciilor de bază pct. ii. Sănătate (pag. 72)   
 
 
Având în vedere cele menționate mai sus se propune, spre aprobare prezentul proiect de 
hotărâre. 
 

 
 

   Zonda Erika                                      Péli Levente            Csurka Lajos 

director general                      director general adjunct                                    consilier 

 
 
 
 
Miercurea Ciuc, 04.03.2022 
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