
  
 

  

Direcția generală programe și proiecte          Aprobat 

Nr._________/__________.2022             Biró Barna Botond 

                                vicepreședinte  

 

Către, 

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

În atenția Domnului Ministru Cseke Attila  

             

Agenția Naţională pentru Locuințe  

În atenția Domnului Adrian Chițescu, Director general  

 

Referitor la: Realizarea unui obiectiv de investiție în cadrul programului ”Construire 

locuinţe de serviciu” 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Stimate Domnule Director general, 

 

În judeţul Harghita deficitul de cadre medicale, dar în special de medici specialiști atinge 

proporții îngrijitoare. Unul dintre cele mai afectate spitale de această problemă este 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc. După terminarea facultății, pentru tinerii 

specialiști care optează pentru angajarea la spitale care pot asigura locuinţe de serviciu, tip 

ANL, inclusiv drum de acces și utilități, ar constitui un motiv suplimentar pentru ocuparea 

postului.  

 

Prin adresa nr. 48635/07.06.2021 am transmis către Agenția Națională pentru Locuințe, 

documentele necesare solicitate, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Locuințe 

de serviciu, jud. Harghita, mun. Miercurea Ciuc, str. Dénes László, etapa 1” respectiv prin 

adresa 67540/16.11.2021, ca răspuns la cererea A.N.L., am transmis acordul nostru pentru 

construirea unei clădiri cu regim de înălțime P+2E+M având 24 apartamente, 

asemănătoare celui existent la Str. Taberei din Municipiul Odorheiu Secuiesc cu 

propunerea schimbării acoperișului din țiglă metalică în țigle ceramice. 
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Clădirea solicitată va fi construită în zona Spitalului de Urgenţă Miercurea Ciuc pe teren 

intravilan, din Miercurea Ciuc, județul Harghita și va avea 18 apartamente cu două camere, 6-6 

camere la parter, etajul 1 și etajul 2 respectiv 6 apartamente cu o cameră la mansardă.  

 

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 proiectului privind construirea locuințelor de serviciu pentru cadre 

medicale. 

 

Rămânem în speranța unei conlucrări de succes in scopul realizării obiectivului de investiții 

mai sus menționate. 

 

Cu deosebită considerație, 

 

 

 

  

   Zonda Erika                                      Péli Levente    Csurka Lajos 

director general                      director general adjunct                             consilier 

 

 

 

 

Miercurea Ciuc, 13.06.2022 
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