
  
 

  

Direcția generală programe și proiecte.                       Aprobat 

Nr.                   Bíró Barna Botond    

                                                                  vicepreședinte 

 

Către, 

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

În atenția Domnului Ministru Cseke Attila  

             

Compania Națională de Investiții S.A. 

În atenția Doamnei Manuela Irina Pătrăşcoiu, director general 

 

 

Referitor la: ”Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilelor cu nr. 15, 16 și 25 în localitatea 

Băile Homorod” 

 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Stimată Doamnă Director general, 

 

Consiliul Județean Harghita de mai mulți ani acordă o importanță deosebită educației de 

mediu și funcționării școlilor din pădure, prin organizarea și finanțarea de tabere pentru 

copii. Prin urmare, Consiliul Județean Harghita și-a lansat programul școlii din pădure, 

având ca scop organizarea de tabere școlare având ca tematică principală educația de 

mediu, ocrotirea mediului înconjurător, printr-o varietate de activități, cu excursii 

tematice, vânătoare de comori ale naturii, activități meșteșugărești și jocuri creative.  

Aceste tabere de copii au fost organizate în Vila nr. 6 de la Băile Homorod aflată în 

administrarea Școlii Populare de Artă al Consiliului Județean Harghita, care datorită 

extinderii acestui program și al interesului major din partea copiilor și al cadrelor didactice 

din școlile primare din județul Harghita și nu numai, a devenit neîncăpătoare. 
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Astfel Consiliul Județean Harghita a decis renovarea a mai multor vile din Băile Homorod, 

aflate în stare de degradare, printre care și ale Vilelor nr. 15, 16 și 25, și reintroducerea 

acestora în circuitul taberelor școlare. 

 

Vilele nr. 15, 16 și 25 au fost construite în anul 1930. În prezent clădirile nu sunt folosite 

deoarece se află într-o stare degradată, improprie pentru cazare datorită deteriorării 

instalațiilor interioare şi a finisajelor de pardoseli, pereți şi tavane. 

 

Prin prezenta Vă rugăm respectuos să sprijiniți aprobarea includerii în lista de investiții a 

Companiei Naționale de Investiții S.A. pe anul bugetar 2022 și finanțarea de la bugetul de 

stat a realizării obiectivelor: 

  

1. ”Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod”  

2. ”Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 16 în localitatea Băile Homorod”  

3. ”Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 25 în localitatea Băile Homorod”  

 

Investițiile mai sus menționate au fost incluse în ”Lista de sinteză” a Programului Național 

de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul "Alte obiective de interes public 

sau social în domeniul construcțiilor", conform solicitărilor Consiliului Județean Harghita cu 

nr. 23039/13.10.2020, nr. 23041/13.10.2020 și nr. 23043/13.10.2020, înregistrat la C.N.I. 

S.A. cu nr. 25739/13.10.2020, nr. 25740/13.10.2020 și nr. 25741/13.10.2020. 

Aceste investiții au fost incluse în ”Lista de sinteză” conform adreselor CNI cu nr. 

19552/10.11.2020, 19524/11.11.2020 și 19525/10.11.2020. 

 

În anul 2020 au fost elaborate și aprobate proiectele tehnice privind lucrările de reabilitare 

şi reamenajare ale celor trei vile, iar în anul 2022 au fost actualizate Devizele generale în 

conformitate cu OUG nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție 

publică. 

Prin reabilitare şi reamenajare, vilele vor funcționa ca unități de cazare în circuitul 

taberelor școlare. 

 



  
 

  

 

 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus precum şi faptul că Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației este unul dintre cele mai importante ministere care 

gestionează proiecte de dezvoltare locală, prin prezenta solicităm sprijinul Dvs. pentru 

implementarea proiectelor privind reabilitarea şi reamenajarea Vilelor cu nr. 15, 16 și 25 în 

localitatea Băile Homorod. 

 

 

Cu deosebită considerație,  

 

 

 

   Zonda Erika                                      Péli Levente        Csurka Lajos 

director general                       director general adjunct                                 consilier 

 

 

 

 

 

 

 

Miercurea Ciuc, 13.06.2022 
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