
Către 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ 
 
În atenţia Domnului Preşedinte Vasile Pruteanu 
 
Spre  ştiinţă, 
 
 Domnului Prefect al Judeţului Harghita Constantin Strujan 
 
 
 
Conform discuţiilor purtate în data de 02 iulie 2009, la întâlnirea organizată în 
staţiunea turistică Lacu Roşu, în vederea lansării Programelor turistice ale 
judeţului Neamţ, ne-aţi adus la cunoştinţă dorinţa Dvs. de a definitiva limita 
administrativă între judeţele Harghita şi Neamţ, respectiv de a marca limita 
judeţeană prin amplasarea indicatoarelor de marcare a hotarelor administrative 
judeţene. 
 
Trebuie să vă comunicăm că poziţia prezentată de Consiliul Judeţean Neamţ, la 
întâlnirea de mai sus, a fost adusă la cunoştinţa noastră în mod verbal prin 
expunerea Domnului Preşedinte Vasile Pruteanu, potrivit căreia hotarul 
administrativ între cele două judeţe potrivit Legii nr.2/1968, s-a trasat în baza 
fostului hotar administrativ dintre fosta Regiune Bacău cuprinzând şi unitatea 
administrativ-teritorială Cheile Bicazului, pe de o parte şi fosta Regiune Mureş 
Autonomă Maghiară cuprinzând şi unitatea administrativ-teritorială Gheorgheni, 
pe de altă parte. 
 
Reprezentantul O.C.P.I. Neamţ a mai invocat existenţa acordului dintre cele două 
Oficii Cadastrale Judeţene Harghita şi Neamţ în privinţa marcării limitei 
administrative între cele două judeţe, potrivit documentaţiei cadastrale de 
delimitare a hotarului administrativ al oraşului Gheorgheni executat în anul 1998, 
la a cărei lecturare se poate constata că nici unul dintre cele două judeţe 
respectiv nici Harghita şi nici Neamţ, nu au fost de acord cu documentaţia 
respectivă, drept pentru care nici unul dintre reprezentanţii celor două judeţe în 
comisiile Judeţene Harghita şi Neamţ nu au semnat nici un act în privinţa 
definitivării delimitării hotarului oraşului Gheorgheni şi implicit a hotarului între 
cele două judeţe. 
 



Consiliul Judeţean Harghita, prin reprezentanţii săi, neavând printre obiectivele 
întâlnirii şi definitivarea hotarului dintre cele două judeţe, pe lângă convenirea 
unei întâlniri axate pe această tematică în data de 05.august 2009, tot în 
staţiunea turistică Lacu Roşu, s-a pronunţat pentru respectarea principiului 
constituţional al legalităţii în activitatea oricăror autorităţi publice sau instituţii 
publice. În acest context prevederile Legii nr. 2/1968, privind organizarea 
administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România republicată în B.Of. nr. 
54-55 din 27 iulie 1981, nu au fost modificate şi nici completate în privinţa 
hotarului administrativ dintre judeţul Harghita pe de o parte  şi judeţul Neamţ pe 
de altă parte iar în conformitate cu prevederile Decretului nr. 305/1971, privind 
activitatea geodezică, topo-fotogrammetrică şi cartografică, precum şi 
procurarea, determinarea şi folosirea datelor şi documentelor rezultate din 
aceasta activitate, în vigoare până la abrogarea acestuia prin Legea nr.7/1996, 
care ulterior a fost republicată, la folosirea lucrărilor topo-fotogrammetrice, 
inclusiv la executarea lucrărilor de către fostele organe de specialitate cadastrale 
era necesară obţinerea avizului Ministerului Forţelor Armate.  
 
Pe hărţile care sunt în posesia Consiliului Judeţean Harghita, care evident 
îndeplinesc condiţiile reglementate prin Decretul 305/1971, care au fost 
imprimate în anii 1961,1973 şi 1984, exemplare originale, hotarul administrativ 
dintre cele două judeţe este altul decât cel menţionat în documentaţia cadastrală 
întocmită pentru delimitarea  hotarului administrativ al oraşului Gheorgheni în 
1998. Evident că această divergenţă între hotarul administrativ al oraşului 
Gheorgheni şi implicit al Judeţului Harghita marcat şi materializat pe teren  
conform documentaţiei cadastrale întocmită în 1998 şi între hotarul administrativ 
al unităţii administrativ teritorială al oraşului Gheorgheni  şi implicit a Regiunii 
Mureş Autonomă Maghiară, iar ulterior al Judeţului Harghita, conform hărţilor 
din 1961,1973 şi 1984, pe de altă parte, nu a fost clarificată în mod legal nici până 
în prezent.  
  
Astfel documentaţia cadastrală întocmită în 1998 pentru delimitarea hotarului 
administrativ al oraşului Gheorgheni şi implicit  al Judeţului Harghita s-a executat 
cu vădite încălcare a prevederilor legale incidente în privinţa hotarului 
administrativ menţionat, respectiv a celor din Legea nr.2/1968, republicată, cu 
modificările ulterioare, din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, 
republicată,  cu modificările ulterioare, în vigoare până la abrogarea ei prin Legea 
215/2001, din Legea 199/1997, pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985, prevederi potrivit cărora 
orice modificare a limitelor teritoriale ale unităţilor administrativ teritoriale se 
poate efectua numai în temeiul legii şi cu consultarea prealabilă a cetăţenilor din 



unitatea administrativ – teritorială respectivă prin referendum care se 
organizează potrivit legii.  
 
Pe baza acestei delimitări nelegale a hotarului administrativ al oraşului 
Gheorgheni şi implicit al judeţului Harghita efectuată în 1998, hotarul 
administrativ al judeţului Harghita, marcat pe hărţile editate în anii 1961, 1973 şi 
1984, diferă în mod semnificativ faţă de cel marcat şi materializat pe teren pe 
baza documentaţiei cadastrale menţionate, rezultând  atât o modificare fără nici 
un temei legal al hotarului administrativ al judeţului, cât şi o diminuare 
semnificativă de circa 1000  hectare din suprafaţa teritoriului administrativ al 
judeţului Harghita.  
 
Pe baza celor prezentate în mod argumentat atât în fapt,  conform actelor şi 
documentelor cu forţă probantă la care am făcut referire, cât şi în temeiul 
prevederilor legale incidente, rezultă necesitatea neefectuării vreunui demers 
unilateral de montare a indicatoarelor de marcare a hotarului administrativ a 
celor două judeţe, respectiv de neefectuarea oricăror lucrări de investiţii din 
competenţa de autorizare a unităţilor administrativ teritoriale implicate în 
definitivarea hotarului administrativ între cele două judeţe. Mai mult, în vederea 
respectării exigenţelor legale incidente, dacă prin reactivarea comisiei comune de 
delimitare numite prin Ordinul nr.180/2005 şi nr.146/2005 a Prefectului Judeţului 
Harghita şi al Prefectului Judeţului Neamţ, împreună cu reprezentanţii Consiliilor 
Judeţene Harghita şi Neamţ, ca membrii ai acestei comisii, hotarul administrativ 
judeţean nu va putea fi definitivat, din cauza divergenţei existente asupra 
hotarului administrativ între cele două unităţi administrative locale şi respectiv 
judeţene, se va impune constatarea acestei situaţii litigioase printr-un proces 
verbal semnat de cei implicaţi. 
 
Ne exprimăm speranţa că în baza principiului legalităţii şi a prevederilor legale 
incidente uzuale într-un stat de drept, respectiv prin eforturile comune depuse, 
până la viitoarea întâlnire preconizată a avea loc pe data de 5 august 2009 se va 
reuşi clarificarea divergenţei şi soluţionarea legală în vederea definitivării 
hotarului administrativ în cauză. 
 
Miercurea Ciuc, 09.07.2009 
  
 
Borboly Csaba 
 
preşedinte  



 
 
Către 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ 
 
În atenţia Domnului Preşedinte Vasile Pruteanu 
 
Spre  ştiinţă, 
 
 Domnului Prefect al Judeţului Harghita Constantin Strujan 
 
 
 
Conform discuţiilor purtate în data de 02 iulie 2009, la întâlnirea organizată în 
staţiunea turistică Lacu Roşu, în vederea lansării Programelor turistice ale 
judeţului Neamţ, ne-aţi adus la cunoştinţă dorinţa Dvs. de a definitiva limita 
administrativă între judeţele Harghita şi Neamţ, respectiv de a marca limita 
judeţeană prin amplasarea indicatoarelor de marcare a hotarelor administrative 
judeţene. 
 
Trebuie să vă comunicăm că poziţia prezentată de Consiliul Judeţean Neamţ, la 
întâlnirea de mai sus, a fost adusă la cunoştinţa noastră în mod verbal prin 
expunerea Domnului Preşedinte Vasile Pruteanu, potrivit căreia hotarul 
administrativ între cele două judeţe potrivit Legii nr.2/1968, s-a trasat în baza 
fostului hotar administrativ dintre fosta Regiune Bacău cuprinzând şi unitatea 
administrativ-teritorială Cheile Bicazului, pe de o parte şi fosta Regiune Mureş 
Autonomă Maghiară cuprinzând şi unitatea administrativ-teritorială Gheorgheni, 
pe de altă parte. 
 
Reprezentantul O.C.P.I. Neamţ a mai invocat existenţa acordului dintre cele două 
Oficii Cadastrale Judeţene Harghita şi Neamţ în privinţa marcării limitei 
administrative între cele două judeţe, potrivit documentaţiei cadastrale de 
delimitare a hotarului administrativ al oraşului Gheorgheni executat în anul 1998, 
la a cărei lecturare se poate constata că nici unul dintre cele două judeţe 
respectiv nici Harghita şi nici Neamţ, nu au fost de acord cu documentaţia 
respectivă, drept pentru care nici unul dintre reprezentanţii celor două judeţe în 
comisiile Judeţene Harghita şi Neamţ nu au semnat nici un act în privinţa 
definitivării delimitării hotarului oraşului Gheorgheni şi implicit a hotarului între 
cele două judeţe. 



 
Consiliul Judeţean Harghita, prin reprezentanţii săi, neavând printre obiectivele 
întâlnirii şi definitivarea hotarului dintre cele două judeţe, pe lângă convenirea 
unei întâlniri axate pe această tematică în data de 05.august 2009, tot în 
staţiunea turistică Lacu Roşu, s-a pronunţat pentru respectarea principiului 
constituţional al legalităţii în activitatea oricăror autorităţi publice sau instituţii 
publice. În acest context prevederile Legii nr. 2/1968, privind organizarea 
administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România republicată în B.Of. nr. 
54-55 din 27 iulie 1981, nu au fost modificate şi nici completate în privinţa 
hotarului administrativ dintre judeţul Harghita pe de o parte  şi judeţul Neamţ pe 
de altă parte iar în conformitate cu prevederile Decretului nr. 305/1971, privind 
activitatea geodezică, topo-fotogrammetrică şi cartografică, precum şi 
procurarea, determinarea şi folosirea datelor şi documentelor rezultate din 
aceasta activitate, în vigoare până la abrogarea acestuia prin Legea nr.7/1996, 
care ulterior a fost republicată, la folosirea lucrărilor topo-fotogrammetrice, 
inclusiv la executarea lucrărilor de către fostele organe de specialitate cadastrale 
era necesară obţinerea avizului Ministerului Forţelor Armate.  
 
Pe hărţile care sunt în posesia Consiliului Judeţean Harghita, care evident 
îndeplinesc condiţiile reglementate prin Decretul 305/1971, care au fost 
imprimate în anii 1961,1973 şi 1984, exemplare originale, hotarul administrativ 
dintre cele două judeţe este altul decât cel menţionat în documentaţia cadastrală 
întocmită pentru delimitarea  hotarului administrativ al oraşului Gheorgheni în 
1998. Evident că această divergenţă între hotarul administrativ al oraşului 
Gheorgheni şi implicit al Judeţului Harghita marcat şi materializat pe teren  
conform documentaţiei cadastrale întocmită în 1998 şi între hotarul administrativ 
al unităţii administrativ teritorială al oraşului Gheorgheni  şi implicit a Regiunii 
Mureş Autonomă Maghiară, iar ulterior al Judeţului Harghita, conform hărţilor 
din 1961,1973 şi 1984, pe de altă parte, nu a fost clarificată în mod legal nici până 
în prezent.  
  
Astfel documentaţia cadastrală întocmită în 1998 pentru delimitarea hotarului 
administrativ al oraşului Gheorgheni şi implicit  al Judeţului Harghita s-a executat 
cu vădite încălcare a prevederilor legale incidente în privinţa hotarului 
administrativ menţionat, respectiv a celor din Legea nr.2/1968, republicată, cu 
modificările ulterioare, din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, 
republicată,  cu modificările ulterioare, în vigoare până la abrogarea ei prin Legea 
215/2001, din Legea 199/1997, pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985, prevederi potrivit cărora 
orice modificare a limitelor teritoriale ale unităţilor administrativ teritoriale se 



poate efectua numai în temeiul legii şi cu consultarea prealabilă a cetăţenilor din 
unitatea administrativ – teritorială respectivă prin referendum care se 
organizează potrivit legii.  
 
Pe baza acestei delimitări nelegale a hotarului administrativ al oraşului 
Gheorgheni şi implicit al judeţului Harghita efectuată în 1998, hotarul 
administrativ al judeţului Harghita, marcat pe hărţile editate în anii 1961, 1973 şi 
1984, diferă în mod semnificativ faţă de cel marcat şi materializat pe teren pe 
baza documentaţiei cadastrale menţionate, rezultând  atât o modificare fără nici 
un temei legal al hotarului administrativ al judeţului, cât şi o diminuare 
semnificativă de circa 1000  hectare din suprafaţa teritoriului administrativ al 
judeţului Harghita.  
 
Pe baza celor prezentate în mod argumentat atât în fapt,  conform actelor şi 
documentelor cu forţă probantă la care am făcut referire, cât şi în temeiul 
prevederilor legale incidente, rezultă necesitatea neefectuării vreunui demers 
unilateral de montare a indicatoarelor de marcare a hotarului administrativ a 
celor două judeţe, respectiv de neefectuarea oricăror lucrări de investiţii din 
competenţa de autorizare a unităţilor administrativ teritoriale implicate în 
definitivarea hotarului administrativ între cele două judeţe. Mai mult, în vederea 
respectării exigenţelor legale incidente, dacă prin reactivarea comisiei comune de 
delimitare numite prin Ordinul nr.180/2005 şi nr.146/2005 a Prefectului Judeţului 
Harghita şi al Prefectului Judeţului Neamţ, împreună cu reprezentanţii Consiliilor 
Judeţene Harghita şi Neamţ, ca membrii ai acestei comisii, hotarul administrativ 
judeţean nu va putea fi definitivat, din cauza divergenţei existente asupra 
hotarului administrativ între cele două unităţi administrative locale şi respectiv 
judeţene, se va impune constatarea acestei situaţii litigioase printr-un proces 
verbal semnat de cei implicaţi. 
 
Ne exprimăm speranţa că în baza principiului legalităţii şi a prevederilor legale 
incidente uzuale într-un stat de drept, respectiv prin eforturile comune depuse, 
până la viitoarea întâlnire preconizată a avea loc pe data de 5 august 2009 se va 
reuşi clarificarea divergenţei şi soluţionarea legală în vederea definitivării 
hotarului administrativ în cauză. 
 
Miercurea Ciuc, 09.07.2009 
 
Borboly Csaba        
preşedinte   secretarul judeţului          arhitect şef 


