
  
 

  

   

Către, 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 

 

În atenţia, Domnului Ministru Cseke Attila 

 

Stimate domnule ministru, 

Consiliul Judeţean Harghita are ca principală atribuție asigurarea creșterii condițiilor de 

trai și bunăstarea locuitorilor din județ, prin implementarea programelor de investiții 

finanțate din bugetul local, fonduri guvernamentale și fonduri nerambursabile UE cu 

scopul soluționării cerințelor, nevoilor, problemelor semnalate de factorii locali (instituții 

subordonate, primării, mediul de afaceri, locuitorii din județ etc.). 

Prin prezenta Vă înaintăm în atenția Dvs. și al echipei de specialiști care depun eforturi în 

cadrul MDLPA prezenta adresă cu solicitări/clarificări: 

1. Referitor la eficiență energetica în clădiri publice: 

În proprietatea Consiliului Județean Harghita se află un imobil, cu suprafața 

desfășurată de 850 mp situat în mun. Miercurea Ciuc, jud. Harghita, clădire în care 

Consiliul Județean Harghita are intenția de a amenaja birouri administrative 

pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, prin 

darea în administrare către această instituție. Clădirea sus menționată este izolată 

termic, ferestrele și ușile exterioare sunt înlocuite, însă necesită renovare 

interioară completă a clădirii, printre care realizarea sistemului centralizat de 

producere și furnizare a energiei termice. Au fost studiate mai multe programe 

operaționale pentru a obține fonduri în acest sens, însă nu s-a găsit nici un 

program, la care putem depune aplicație, la care putem fi solicitanți eligibili și 

obiectivele programului ar fi în concordanță cu obiectivele noastre. De exemplu, în 

cadrul programului anunțat de AFM, Eficiența Energetică în clădiri publice care în 

prezent are fondurile epuizate, dar conform calendarului va fi redeschis în cursul 

anului 2022, conform Ghidului se pierd foarte multe puncte la etapa de verificare, 

deoarece clădirea are câteva componente, care au fost renovate și nu este 

necesar să se solicite fonduri pentru componentele respective.  
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Întrebare: Există în cadrul ministerului Dvs. un fond la care se poate aplica în acest 

sens? Sau vor fi deschise în anul 2022 apeluri la care CJ Harghita sau DGASPC HR, 

instituție publică furnizor de servicii sociale poate depune aplicație pentru 

obținerea de fonduri de renovare interioară a clădirii. 

 

2. 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. 

 

În adresa răspuns atașată cu nr. 22839/2021 a 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, este evidențiat 

faptul că terțe persoane juridice nu pot realiza astfel de investiții. 

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. 

 

Solicitare: Pe baza celor mai sus menționate, Vă rugăm respectuos să ne  sprijiniți 

prin formularea unui punct de vedere al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației și a unei propuneri de soluționare, ca UAT-urile, 

parteneriate între UAT-uri, sau Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitare să poată 

iniția crearea de piste de biciclete pe aceste locații în baza prevederilor legislative 

în vigoare, respectiv  Legea apelor nr. 107/1996. 

 



  
 

  

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

nerambursabile (ex. PNRR, POR 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 MDLPA, 

pentru a putea solicita sprijin cu privire la realizarea unor astfel de investiții. 

 

3. Referitor includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public 

sau Social, Subprogramul "Unități sanitare" a obiectivului de investiții ”Realizarea 

unei baze de tratament balneo-climaterică în Sântimbru-Băi” 

 

Consiliul Județean Harghita, a inițiat demersurile necesare în vederea includerii în 

Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul 

"Unități sanitare" a obiectivului de investiții „Realizarea unei baze de tratament 

balneo-climaterică în Sântimbru-Băi”, solicitarea depusă fiind înregistrată la sediul 

Consiliului Județean Harghita cu nr. 17226/05.08.2020, respectiv la secretariatul 

CNI cu nr. 19527/10.08.2020. 

 

Solicitare: Vă rugăm respectuos de a ne sprijini prin aprobarea includerii în lista de 

investiții al CNI S.A. a  obiectivului „Realizarea unei baze de tratament balneo-

climaterică în Sântimbru-Băi” din județul Harghita și de a ne semnala pașii necesari 

pe care Consiliul Județean Harghita trebuie să parcurgă în procesul de aprobare a 

finanțării. 

 

 

Cu deosebită considerație, 

Borboly Csaba 

președinte 
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