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REFERAT DE APROBARE 
privind revocarea dreptului de administrare al U.A.T. Comuna Mădăraș asupra 
cotei-părți de 68,73 % din totalul de linie electrică deținute de U.A.T. Județului 
Harghita, realizată în cadrul investiţiei „Extinderea liniei electrice subterane de 

20kV în zona extravilan Mădăraş şi vârful Mădăraş Harghita” și transmiterea 
acestor bunuri din domeniul public al U.A.T. Județului Harghita în domeniul public 

al U.A.T. Comuna Mădăraș 
 
 

 Investiția „Extinderea liniei electrice subterane de 20kV în zona extravilan 
Mădăraş şi vârful Mădăraş Harghita” a fost realizat în cadrul programului „Realizarea 
investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau 
parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2013 . 
 
Potrivit prevederilor Hotărârii nr. 51/2013 al Consiliului Județean Harghita privind 
aprobarea programului și în conformitate cu prevederile Contractelor de asociere nr. 
19677/2012, 14066/2013, 20114/2014 încheiate între Județul Harghita şi Comuna 
Mădăraş în vederea realizării obiectivului „Extinderea liniei electrice subterane de 
20kV în zona extravilan Mădăraş şi vârful Mădăraş Harghita”, Consiliul Judeţean 
Harghita contribuie prin achiziționarea a 21.210 ml cablului subteran de 20 kV de 
3*A2XS(FL)2Y 1x120 rmc/16, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind 
achiziţiile publice.  
  

Necesarul de cablu subteran a fost achiziționat în trei etape în anii 2013 și 2014 în 
cantitate de 11.340 ml , 8.670 ml și 1.200 ml, materialele au fost incluse în domeniul 
public al județului Harghita și au fost date în administrarea Consiliului local al 
comunei Mădăraș pentru finalizarea obiectivului de investiţii „Extinderea liniei 
electrice subterane de 20kV în zona extravilan Mădăraş şi vârful Mădăraş Harghita”, 
prin Hotărârile Consiliului Județean Harghita nr. 106/2013, 283/2013 și 269/2014.  
 

Comuna Mădăraș în anul 2016 a transmis către Consiliul Județean Harghita, Procesul 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 180/21.01.2016 din care reiese că din 
valoarea totală a investiției contribuţia Judeţului Harghita, reprezintă o cotă-parte de 
68,73%. 
 

Cota parte al U.A.T Județul Harghita stabilită după finalizarea investiției a fost 
dată în administrarea U.A.T Mădăraș pentru 49 ani prin Contractul de administrare 
nr. 9998/1168/2017 . Conform pct. 4 din capitolul V.2 din contractul de administrare 
„administratorul se obligă să anunțe în scris proprietarul despre intenția de a 
întreprinde măsuri pentru efectuarea oricărei modificări privind lista bunurilor 
primite îndeosebi în cazul efectuării unor investiții.” 
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U.A.T. Comuna Mădăraș prin adresa nr. 43601/101391/2022 a înștiințat U.A.T. 
Județul Harghita asupra faptului că are intenția să preia în proprietate cota parte al 
U.A.T Județul Harghita din linia electrică realizată în cadrul investiției „Extinderea 
liniei electrice subterane de 20kV în zona extravilan Mădăraş şi vârful Mădăraş 
Harghita”. 

În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 294 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al județului în domeniul public al 
unei unități administrativ-teritoriale pe raza teritorială a județului respectiv se face la 
cererea consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului după caz, prin 
hotărâre consiliului județean, iar potrivit alin. (5) din același articol, cererea trebuie să 
fie aprobată, prin hotărâre a consiliului local. 
 

 În data de 31 octombrie 2022 Consiliul Local al Comunei Mădăraș a aprobat 
Hotărârea nr. 95/2022 privind declararea de uz și interes public local al cotei de 68,73 
% din totalul de Linie electrică în zona extravilanului Mădăras și vârful Mădăraș 
Harghita compus din echipamente , materiale electrice : 21.210 ml cablu subteran 20 
kV de tip A2XS(FL) 2 Z 1 x 120 rmc/16 și transmiterii acestei cote părți din domeniul 
public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Mădăraș.  
 

După preluare în proprietate a cotelor părți al U.A.T Județul Harghita, Comuna 
Mădăraș va avea posibilitate de a dezvolta/moderniza extinde acest sistem.  
Dezvoltarea stațiunii Harghita Mădăraș, sprijinirea turismului, sporturilor de iarnă în 
zonă este un obiectiv  atât de important încât considerăm oportună predarea cotei 
părți al U.A.T Județul Harghita în favoarea U.A.T. Comuna Mădăraș .  

 

Luând în considerare cele arătate mai sus vă înaintăm spre aprobare prezentul 
proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al U.A.T. Comuna 
Mădăraș asupra cotei-părți de 68,73 % din totalul de linie electrică deținute de U.A.T. 
Județului Harghita, realizată în cadrul investiţiei „Extinderea liniei electrice subterane 
de 20kV în zona extravilan Mădăraş şi vârful Mădăraş Harghita” și transmiterea 
acestor bunuri din domeniul public al U.A.T. Județului Harghita în domeniul public al 
U.A.T. Comuna Mădăraș 

 
 

Miercurea Ciuc, 9 februarie 2023. 
 
 
 
 Birta Antal  Máthé Árpád Bardocz Mária 
 director general  consilier consilier 


