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Prin prezenta, ne adresăm Dvs. cu rugămintea de a ne sprijini în demersurile
noastre pentru intrarea în legalitate cu privire la o construcţie executată în mod nelegal
de Consiliul Judeţean Neamţ în zona de siguranţă a DN12 C la km 28+973, contrar
dispoziţiilor imperative ale art. 16, art. 43 lit. „e”, art. 46 şi art. 60 alin. (1) lit. „b” din OG
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare.
În speţă, la data de 11.08.2009, potrivit Procesului-verbal de control în teritoriu
nr. 14640/12.08.2009, s-a constatat că în zona de siguranţă a DN12C la km 28+973 s-a
executat o construcţie de către Consiliul Judeţean Neamţ, fără avizul administratorului
Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş şi fără avizul DRDP Braşov. Faptul construcţiei
nelegale a fost confirmat şi de către Administraţia Parcului Naţional Cheile BicazuluiHăşmaş prin adresa nr. 60/12.08.2009, înregistrată la Consiliul Judeţean Harghita sub
nr. 14801/13.08.2009.
Având în vedere pericolul social al acestei fapte nelegale, respectiv periclitarea
siguranţei circulaţiei în perimetrul respectiva, ne-am adresat instituţiilor abilitate de
lege pentru înlăturarea construcţiilor executate cu încălcarea prevederilor legale.
Astfel, prin adresele nr. 14885/2009 şi nr. 16548/2009 ne-am adresat Primăriei
Municipiului Gheorgheni, cu rugămintea de a-şi exercita competenţele de control în
speţa de faţă, iar prin adresele nr. 14885/17.08.2009 şi nr. 19369/20.10.2009 am
solicitat Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale - Direcţia Regională de
Drumuri şi Poduri Braşov aplicarea constructorului a amenzilor prevăzute de lege şi
luarea măsurilor pentru demolarea construcţiei executate în mod nelegal.
De asemenea, prin adresa nr. 19369/2009 ne-am adresat Gărzii Naţionale de
Mediu, precum şi Direcţiei Silvice Harghita şi Ocolului Silvic Tulgheş prin adresa nr.
20916/2009 cu solicitarea de lua măsurile legale pentru restabilirea situaţiei anterioare.
Faţă de aceste demersuri ale noastre, cu excepţia Primăriei municipiului
Gheorgheni, care a constat faptul contravenţiei şi a aplicat sancţiunea contravenţională
a amenzii pe seama constructorului Consiliul Judeţean Neamţ, celelalte instituţii publice
cu competenţe de specialitate în acest domeniu nu au dat curs cererilor noastre şi nu au
întreprins măsuri concrete pentru restabilirea legalităţii în speţa de faţă.
În această ordine de idei, rugăm să reţineţi că, prin adresa nr. 8128/09.11.2009
Garda Naţională de Mediu a indicat actele în temeiul cărora a fost executată
construcţia, inclusiv Avizul favorabil al Administraţiei Parcului Naţional Cheile BicazuluiHăşmaş şi Autorizaţia de amplasament nr. 390/17.09.2009 al Direcţiei Regionale
Drumuri şi Poduri Braşov. Din aceste date rezultă că acordurile şi avizele prealabile au
fost emise în mod nelegal şi ulterior executării construcţiei în zona de siguranţă a DN12
C şi cu concursul organelor emitente. Aceste aspecte rezultă şi din adresa nr.
10182/11.08.2009 a constructorului Consiliul Judeţean Neamţ, adresat Direcţiei

Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov – Secţia Drumuri Naţionale Miercurea – Ciuc, şi
din adresa de răspuns a acesteia nr. 2568/12.08.2009.
Prin adresa nr. 16206/17.11.2009 Compania Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale a comunica faptul emiterii autorizaţiei de amplasament nr. 390/17.09.2009
din partea Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri Braşov, precum şi încredinţarea acestei
subunităţi cu luarea măsurilor care se impun.
Ulterior, prin adresa nr. 1087/11.12.2009 a Companiei Naţionale de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 23736/15.12.2009, aceasta
confirmă faptul emiterii Autorizaţiei de amplasament nr. 390/2009 şi transmite adresa
nr. 13/853/04.12.2009 a DRDP Braşov din care rezultă că a fost avizată amplasarea
construcţiei în cauză la o distanţă de 7 ml de la marginea drumului, dar nu specifică
dacă a fost verificată respectarea acestei distanţe ori distanţa efectivă la care a fost
amplasată construcţia sus-amintită.
Faţă de această lipsă de preocupare a CNADN şi a DRDP Braşov, ţinem să arătăm
că, într-o speţă similară, privind un panou publicitar ridicat de Consiliul Judeţean
Covasna la intrarea în judeţul Covasna, dinspre Braşov, pe DN 12, DRDP Braşov a
notificat constructorul Consiliul Judeţean Covasna să demoleze construcţia din zona
DN12 în termen de 24 de ore, iar în ziua următoare, când angajaţii Consiliului Judeţean
Covasna s-au deplasat la faţa locului pentru demontarea panoului publicitar, aceasta
era deja demolată!!!!
La rândul său, Direcţia Silvică Harghita prin adresa nr. 6926/26.112009 a
prezentat succint normele legale încălcate prin executarea construcţiei nelegale în zona
de siguranţă de DN12 C şi a promis luarea măsurilor de rigoare, ţinând cont de faptul că
este vizat un teren forestier. Ulterior a transmis corespondenţa purtată cu DRDP
Braşov. De asemenea, Ocolul Silvic Tulgheş din cadrul Direcţiei Silvice Harghita prin
adresa nr. 3154/02.12.2009 comunică faptul că a solicitat sprijinul Direcţiei Silvice
Harghita în soluţionarea situaţiei, inclusiv prin luarea măsurilor pentru sesizarea
organelor de urmărire penală (fiind vorba de un teren forestier, nescos din fondul
forestier, conform art. 52 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/2007, cu modificările ulterioare).
Însă, contrar promisiunilor şi asigurărilor primite de la instituţiile publice
abilitate, prezentate mai sus, nici până la data prezentei nu s-a luat nici o măsură
concretă pentru înlăturarea pericolului social al executării construcţiei nelegale,
respectiv periclitarea siguranţei circulaţiei în perimetrul DN12 C km 28+973, construcţia
nefiind demolată ori mutată.
Pentru aceste considerente, solicităm să luaţi măsurile din competenţa Dvs.
pentru determinarea instituţiilor abilitate să-şi exercite atribuţiile legale, conform
prevederilor legale.
Anexăm adresele menţionate în prezenta sesizare.
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