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 Datorită faptului că de mai mulţi ani traseul limitei de judeţ din zona Cheile 
Bicazului, între judeţele Harghita şi Neamţ, este subiect de dispută dintre 
administraţiile locale din judeţele noastre, în zona disputată o serie de persoane 
fizice şi juridice, inclusiv administraţiile locale procedează la amplasarea de 
construcţii fără respectarea celor mai elementare prevederi legale, abuzând de o 
presupusa lipsă de competenţă teritorială a autorităţilor centrale şi locale abilitate.  
 Astfel, în zona amonte de noul tunel de pe DN12C, pe teritoriul Parcului 
Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş se acționează la realizarea de terasamente, 
turnarea de fundaţii şi postamente, amplasarea de chioşcuri, barăci, căsuţe, etc., fără 
a se obţine Autorizații de construire sau pe baza unor autorizații ilegal emise și fără 
aprobările legale (avize, acorduri, s.a.m.d.) de la Administraţia Parcului Naţional, acte 
obligatorii pentru intervențiile în parcul național. Faptele prezentate au culminat 
recent cu amplasarea, de către Consiliul Judeţean Neamţ, a unui panou indicator ce a 
necesitat lucrări de săpătură şi fundare, lucru foarte grav,mai ales că este vorba de o 
autoritate care are în atribuţii respectarea disciplinei în domeniul autorizării 
executării lucrărilor de construcţii pe teritoriul administrativ al judeţului, precum şi 
respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului legată de procesul de 
autorizare a construcţiilor precum și protejarea patrimoniului natural. 
 Mă adresez pe această cale Domniei Voastre, ca prin autoritatea de care 
dispuneţi, având în subordine o instituţie cu competenţe naţionale, să demaraţi 
verificările necesare, cu privire la legalitatea emiterii autorizațiilor de construire în 
zonă, dacă acestea au fost emise, precum și a actelor de proprietate care au stat la 
baza emiterii acestor autorizații, iar în cazul unor ilegalități să demarați procedura de 
sesizare a organelor de urmărire penală. 
 Sperăm ca prin demersurile pe care le veţi întreprinde, până la clarificarea 
competenţelor teritoriale, să se sisteze aceste acţiuni ilegale de construire și 
amplasare a construcțiilor în zona Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, 
eliminând astfel posibilitatea continuării ilegalităților și distrugerii acestui areal 
protejat.  
 
Cu stimă, 
Borboly Csaba         

Miercurea Ciuc 19.08.2009 


