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

realizării în comun a investiției „ Extindere rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni 

județul Harghita”. 

 

Comuna Joseni în viitorul apropiat are intenția de a extinde rețeaua electrică 
satului Borzont de la „Postul de transformare nr. 6”, existent lângă drumul forestier 
Putna, până la vârful satului Bucin . Localitatea Bucin datorită așezării sale geografice este 
o destinație turistică importantă a zonei respectiv a județului Harghita, unde se află două 
pârtii de schi și peste 100 case de vacanță. În urma realizării investiției planificate comuna 
Joseni are în vedere construirea încă două pârtii de schi cu pensiuni turistice. 
Electrificarea satului Borzont, comuna Joseni, etapa I și etapa II” a fost realizată în cadrul 
programului „Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor 
neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita” prin asocierea U.A.T 
Județul Harghita cu U.A.T. Joseni în perioada 2014 – 2015.  

În anul 2022, U.A.T Comuna Joseni a solicitat de la operatorul de distribuție -  
extinderea rețelei electrice în cauză . În urma acestor cereri operatorul a elaborat Studiul 
de fezabilitate „Extindere rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, jud. Harghita” cu 
nr.I-21-5037 de către Serviciul Proiectare Mureș-Harghita . Principalii indicatori tehnico –
economici a investiției „Extindere rețea electrică zona Bucin, comuna Joseni, Județul 
Harghita sunt „  : o linie de transport electric : 8.325 m de LES 20 KV, linie de transport 
electric : 5.271 m de LES 0,4 kV , 3 PTAb , 45 buc – CD-uri ( cutii de distribuție ). Valoarea 
estimată a investiției este 6.385.757,58 lei fără TVA , respectiv 7.599.051,52 cu TVA, din 
care C+M 4.528.019,94 lei fără TVA, respectiv 5.388.343,73 cu TVA.  

Conform alin (2), lit. „c”, art.11 Ordinului ANRE nr. 36/2019 privind aprobarea 
Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea 
localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice –operatorul 
de distribuției concesionar are obligația să asigure finanțarea valorii investiției Itotal/2 în 
cazul în care Ief este mai mică de 50 % din valoarea totală a investiției .  

Operatorul de distribuție prin adresa nr. DEER_HR/229358/2022 a comunicat 
U.A.T –ului Joseni că valoarea maximă a cofinanțării care trebuie să suporte U.A.T 
comuna Joseni este de 50%, respectiv 3.192.878,79 lei (valoare fără TVA) .  

Comuna Joseni prin adresa nr. 7021/2022 înregistrat la instituția noastră cu nr. 
96830/07.09.2022 a solicitat de la U.A.T Județul Harghita sprijin financiar în vederea 
cofinanțării a investiției „ Extindere rețea electrică în zona Bucin, comuna Joseni, județul 
Harghita” în proporție de 25 %, în valoare de 1.596.439,34 lei în cadrul unui contract de 
asociere între U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Joseni .  
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Conform alin (7) lit. a) și c) al art. 173 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019 
cu modificările și completările ulterioare – „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) 
lit. e), consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu 
persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes 
public judeţean totodată hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte 
unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii 
naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea 
promovării unor interese comune”. 
 

Prin adresa nr. 76/104711/18.11.2022 Asociația de dezvoltare Intercomunitară Munții 
Harghita a înaintat un studiu prin care demonstrează că dezvoltarea rețelei electrice din 
zona Bucin este de interes județean , anexă la prezenta . 
 

Din acest document reiese că în zona Bucin urmează construirea a încă două pârtii de schi 
cu pensiuni turistice, care ar contribui la dezvoltarea regiunii/județului. Această inițiativă 
va avea un impact social pozitiv privind dezvoltarea şi susţinerea activităţilor sportive şi 
de tineret la nivel local, precum stimularea dezvoltării turismului în regiune și în județ.  
 

Luând în considerare cele arătate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre  

privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Joseni în vederea 

realizării în comun a investiției „ Extindere rețea electrică în zona Bucin, Comuna Joseni 

județul Harghita. 

 
Miercurea Ciuc, 30 ianuarie 2023 
 
 
 
 Birta Antal  Bara Lenke Bardocz Mária 
 director general  consilier consilier 


