
  
 

  

Nr. _________/2022. 

 

Către, 

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România 

Stimate Domnule Președinte Adrian-Ioan Vestea 

 

 

Referitor la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului pentru 

dezvoltarea investițiilor în turism alăturat transmitem propunerile din partea județului 

Harghita. 

 

 

 

Cu stimă, 

 

Borboly Csaba  

 

 

Miercurea Ciuc, 9 iunie 2022. 
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PROPUNERI  

referitoare la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea  Programului pentru dezvoltarea 

invetițiilor în turism 

 

  

1.  Prevedere PROIECT HG 

 Art. 2 

Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile 
administrației publice locale, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale 
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite conform legii, pentru investițiile 
realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară. 

 PROPUNERE modificare Proiect HG 

 Art. 2 

Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile 
administrației publice locale, inclusiv consiliul județean în cazul în care obiectivele de 
investiții sunt realizate pe terenuri aflate în proprietatea publică sau privată a unităților 
administrativ-teritoriale județene ori în administrarea acestora, precum și unitățile 
administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite 
conform legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară. 

 FUNDAMENTARE 

 În forma actuală, proiectul HG nu include explicit consiliile județene, fiind ambiguă 
implicarea acestora ca și reprezentante ale unităților administrativ-teritoriale locale. 

În consecință, se impune indicarea concretă a consiliilor județene, ca reprezentante ale 
unităților administrativ teritoriale județene pentru o mai bună claritate în interpretarea 
actului normativ. 

2.  Prevedere PROIECT HG 



  
 

  

 Art. 3 

Obiectivele de investiții care se realizează în cadrul programului trebuie să fie amplasate pe 
terenuri aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în 
administrarea autorităților administrației publice locale, cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare. 

 

 

 PROPUNERE modificare Proiect HG 

 Art. 3 

(1) Obiectivele de investiții care se realizează în cadrul programului trebuie să fie amplasate 
pe terenuri aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau 
în administrarea autorităților administrației publice locale, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare. 

(2) În cazul în care obiectivele de investiții sunt realizate pe terenuri aflate în proprietatea 
publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale județene și pe terenuri aflate în 
proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale locale, altele decât 
județul, ori în administrarea oricăreia dintre acestea, unitățile administrativ-teritoriale locale 
implicate vor conlucra pentru realizarea programului, conlucrare perfectată în forma unui 
acord scris însușit prin semnătură de fiecare parte, în care se vor stipula în concret 
drepturile și obligațiile aferente, reglementate prin prezenta hotărâre. 

 FUNDAMENTARE 

 Proiectul în forma actuală nu reglementează cazurile în care obiectivele de investiții ar urma 
să fie realizate pe terenuri poziționate alăturat dar distincte ca drept de proprietate sau 
administrare. 

Astfel, este pertinentă reglementarea posibilității de conlucrare în scopul realizării 
obiectivelor turistice în cazul în care acestea vizează amplasamente pe mai multe terenuri 
învecinate dar diferite ca titular al dreptului de proprietate sau administrare. 
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