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   Către 
    Inspectoratul de Stat în Construcţii 

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, cod 050741 
 
 În atenţia d-lui Inspector general Veress Edmund 
 
 Prin prezenta, supunem atenţiei Dvs. demersurile noastre efectuate 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 în zona Cheile Bicazului, 
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, situaţie cu care aţi fost sesizat şi de către Corpul de control al primului-
ministru.  
 Astfel, în cazul sesizat de Consiliul Judeţean Harghita, 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 Bicazului-Hăşmaş 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 respectiv, ne-am adresat instituţiilor abilitate de lege 
pentru înlăturarea construcţiilor executate cu încălcarea prevederilor legale, respectiv  
Primăriei Municipiului Gheorgheni, Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov, Inspectoratului de Stat în 
Construcţii Harghita, Gărzii Naţionale de Mediu, precum şi Direcţiei Silvice Harghita şi 
Ocolului Silvic Tulgheş.   
 Însă, aceste instituţii nu şi-au dat concursul la soluţionarea situaţiei construcţiei 
ilegale, deoarece măsurile luate de acestea au fost doar formale, fără să contribuie la 
soluţionarea în esenţă a problemei ivite.  

Pentru aceste considerente, solicităm să luaţi măsurile din competenţa Dvs. 
pentru soluţionarea corespunzătoare şi legală a situaţiei construcţiei nelegale executate 
de Consiliul Judeţean Neamţ.   
       Miercurea – Ciuc, 07 aprilie 2010  
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