
  
 

  

 Nr. înreg.: ________/2022. 

Către, 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

În atenția Domnului Ministru  Cseke Attila 

 

Spre știință: 

În atenția domnului viceprim-ministru Kelemen Hunor  
În atenția domnului ministru Tánczos Barna 
În atenția domnului senator Antal Lóránt  
În atenția domnului deputat Bende Sándor  
În atenția domnului deputat Hajdú Gábor  
În atenția domnului deputat Ladányi László-Zsolt  
În atenția domnului deputat Zakariás Zoltán  
 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

Referitor la: „REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; 
DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000” 

Având în vedere notificările transmise de societatea Cosedil SPA, antreprenorul principal al 
obiectivului de investiție mai sus menționat, vă informăm că există riscul ca în viitorul 
apropiat contractul de lucrări să fie denunțat unilateral de către antreprenor invocându-se 
clauza de forța majoră, care rezultă din creșterea necontrolabilă a prețurilor și dificultățile  
de contractare a materialelor, respectiv întârzierea livrării către antreprenor a acestora. 

Ajustările de preț, conform legislației în vigoare și stipulate în contract, nu acoperă 
creșterea totală a prețurilor, ceea ce ar duce la denunțarea unilaterală a contractului, 
cauzată de pierderile suferite de antreprenor. 

Chiar și în condițiile în care se va derula investiția conform graficului de execuție, există 
posibilitatea ca aceste majorări să nu fie acoperite de finanțator, care ar crește foarte mult 
cheltuielile neeligibile, în acest moment neexistând fonduri pentru acoperirea acestora din 
partea investitorului și nici în perspectiva imediat următoare. Menționăm că pentru  
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cofinanțarea acestor lucrările, UAT Județul Harghita, prin Consiliul Județean Harghita are 
contractată o linie de credit, care este deja cheltuită în cuantum de aproximativ 50%. 

În acest sens Vă rugăm să ne sprijiniți pentru a găsi o soluție în acoperirea finanțării acestor 
majorări prin suplimentarea de fonduri alocate Consiliului Județean Harghita și prin 
schimbarea legislației în acest sens. 

 

 

 

Cu stimă, 

 

 

 

 

Borboly Csaba 
președinte 
 

 

 

 

 

 

 

Miercurea Ciuc, la 20 mai 2022 
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