
Judeţul Neamţ se retrage 

Panoul informativ de 24 metri pătraţi ridicat de Consiliul Judeţean Neamţ a 
fost înlăturată în data de 14 august, dar stâlpurile de susţinere au rămas la 
locul lor. După semne Consiliul Judeţean Harghita a protestat cu succes 
împotriva amplasării panoului ridicat în urmă cu cinci zile la punctul unde 
după părerea Consiliului Judeţean Neamţ se află graniţa de judeţ, dar nu e 
vorba doar de panou ci în primul rând de stabilirea exactă a graniţei. 

Specialiştii Consiliului Judeţean Harghita (CJHR) s-au deplasat la faţa locului în 
data de 12 august unde au constatat că judeţul Neamţ a amplasat un panou 
informativ turistic la locul unde conform convingeri lor se află graniţa dintre 
cele două judeţe – asta în pofida faptului că la întrevederea dintre 
conducătorii celor două judeţe s-au înţeles că nu se va intreprinde nimic până 
clarificarea situaţiei pe cale juridică.   
Cu această ocazie angajaţii oficiului de Urbanistică al CJHR au întocmit un 
proces verbal de constatare conform căreia, respectiv conform declaraţiei 
angajatului Parcului Naţional Bicaz-Chei – Hăşmaşu Mare pentru ridicarea 
panoului Consiliul Judeţean Neamţ nu a avut nici consimţământul direcţiei 
parcului naţional, nici autorizaţie de construcţie de la primăria oraşului 
Gheorgheni.  
CJHR a cerut scris o adresă către Oficiul Prefecturii Harghita şi Autorităţii 
Naţionale a Drumurilor prin care a cerut rezolvarea imediată a situaţiei, 
deoarece primăria Gheorgheni, instituţia publică cu autoritate peste teritoriul 
respectiv din motive neexplicate a neglijat de mult timp obiecţiile juridice 
necesare. 

Mă bucură faptul că reacţia noastră promptă de a ne obţine dreptate pe cale 
legală până acum a fost cununată de succes, în acelaşi timp însă este de 
regretat pasivitatea cu care primarul din Gheorgheni tratează acest caz, 
deoarece nu au obiectat nici în cazul panoului, mai mult nu au cerut socoteală 
de la administraţia publică a judeţului vecin nici pentru faptul că cu două 
săptămâni înaintea amplasării panoului au construit un loc de popas la 29 de 
kilometri de Gheorgheni într-o parcare care aparţine de jurisdicţia oraşului 
fără a deţine autorizaţie de coonstrucţie eliberată de primăria din Gheorgheni 
– a spus preşedintele Consiliului Judeţean Harghita Borboly Csaba. 

La fel este de neînţeles faptul că comercianţi din Cheile Bicazului plătesc 
taxele consiliului local din Bicaz Chei în loc de Gheorgeni – a adăugat 
preşedintele Consiliului Judeţen Harghita. 

 

Miercurea Ciuc, 16 august 2009.  



 


