
 
 
 
 
Către, 
 
Administraţia Parcului Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş 
Izvorul Mureşului 
Str. Principală, 44/A 
 
 
Prin prezenta, ne adresăm Dvs. cu rugămintea ca, în activitatea Dvs. de avizare a 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism, care pot influenţa teritorii 
cuprinse în Parcul Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş, îndeosebi în zona Cheile Bicazului, 
între pârâul Cupaş si pârâul Bardoş, iar pe drumul naţional DN 12C între km 29 şi km 32, 
să binevoiţi a avea în vedere faptul că apartenenţa administrativ-teritorială a acestei 
zone face obiectul mai multor litigii, purtate între Municipiul Gheorgheni, Consiliul 
Judeţean Harghita şi comuna Bicaz-Chei, împreună cu Consiliul Judeţean Neamţ, 
Instituţia Prefectului Judeţului Neamţ şi Instituţia Prefectului Judeţului Harghita.  
 
În aceată ordine de idei, arătăm că, Consiliul Judeţean Neamţ a emis o serie de 
certificate de urbanism ce vor crea premisele întocmirii de documentaţii de urbanism şi 
eliberare de autorizaţii de construire cu încălcarea competenţelor teritoriale ale 
autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene, care va afecta valabilitatea şi 
legalitatea acestor acte.  
 
Drept urmare, vă rugăm ca, în cazul în care vor fi depuse la Dvs. solicitări de avize 
obligatorii pentru astfel de documentaţii, să nu le avizaţi favorabil până la soluţionarea 
litigiilor privitoare la apartenenţa administrativ-teritorială ale zonei în cauză, conform 
celor de mai sus.  
 
Menţionăm că litigiile la care am făcut referire se află pe rolul Tribunalului Harghita 
dosar nr. 1653/96/2009, respectiv la Tribunalul Argeş dosar nr. 301/96/2010, iar 
certificatele de urbanism la care am făcut referire pot fi consultate pe site-ul Consiliului 
Judeţean Neamţ www.cjneamt.ro  
 
Pentru detalii suplimentare vă stă la dispoziție               – inspector în cadrul 
Compartimentului  Amenajarea Teritoriului și Disciplina în Construcții – Arhitect șef, tel: 
0266-207720 interior 1509, 1510, fax: 0266-207725, e-mail: XY@judetulharghita.ro. 
 
Cu stimă, 
 
 
Borboly Csaba 
 
Miercurea-Ciuc, 06.08.2010 
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