ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.
/2009

Către,
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.
Bucureşti
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov
Secţia Drumuri Naţionale Miercurea Ciuc

Prin prezenta, Vă informăm că la data de 11 august 2009 Arhitectul Şef al
judeţului Harghita în persoana d-nei
împreună cu reprezentantul
Compartimentului de Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei
municipiului Gheorgheni, reprezentantul Administraţiei Parcului Naţional Cheile
Bicazului – Hăşmaş R.A. şi un reprezentant din partea Compartimentului de
Urbanism din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, s-au
deplasat la Km 28 al DN 12C, constatând la faţa locului amplasarea pe doi stâlpi
pe fundaţie de beton a unui panou de informare turistică montat de către
Consiliul Judeţean Neamţ, fapt consemnat şi printr-un Proces verbal de
constatare, înregistrat la Consiliul Judeţean Harghita cu nr.14640/12.08.2009.
Prin acest proces verbal de constatare s-a consemnat faptul că panoul de
informare amplasat de către Consiliul Judeţean Neamţ, se află la o distanţă de 4
metri şi 90 de centimetri de la marginea carosabilului în zona de siguranţă a DN
12C la poziţia kilometrică 28+973 de la Gheorgheni.
Primind adresa nr.60/12.08.2009 de la Regia Naţională a PădurilorRomsilva, Administraţia Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş R.A.,
înregistrată la Consiliul Judeţean Harghita cu nr.14801/13.08.2009, suntem
informaţi că lucrările privind montarea panoului de informare turistică s-au
realizat fără procurarea prealabilă a avizelor legal necesare, astfel că, solicităm
aplicarea amenzilor prevăzute de art.60 alin.(1) lit. „b”, din Ordonanţa nr.43/1997
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea în conformitate cu art.43 lit.„e” coroborat doar sub aspect
procedural cu art.49 alin.(2) din Ordonanţa nr.43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi obligaţia
să demolaţi în timpul cel mai scurt panoul montat pe cei doi stâlpi pe fundaţie de
beton, restabilind situaţia anterioară.

Anexăm prezentei copie adresa nr. nr.60/12.08.2009 primită de la Regia
Naţională a Pădurilor-Romsilva, Administraţia Parcului Naţional Cheile BicazuluiHăşmaş R.A, precum şi Procesul verbal de constatare, înregistrat la Consiliul
Judeţean Harghita cu nr.14640/12.08.2009.
Miercurea Ciuc, 14 august 2009
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