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Către 

Domnul Traian Horia 

horia@ziua.ro 

 

Referitor la întrebările transmise de dvs. prin e-mail Consiliului Judeţean Harghita DI, 

vă comunicăm următoarele: 

1. Există un diferend între unitatea teritorial-administrativă - municipiul 

Gheorgheni jud. Harghita - şi unitatea teritorial-administrativă - comuna Bicaz-

Chei, jud. Neamţ - respectiv unitatea teritorial-administrativă - Judeţul 

Harghita - şi unitatea teritorial-administrativă - Judeţul Neamţ, odată cu 

apariția Legii nr. 2/1968, privind organizarea administrativă a teritoriului 

Republicii Socialiste România republicată în B.Of. nr. 54-55 din 27 iulie, când 

nu s-a comunicat concret delimitarea dintre cele două unităţi administrative 

(anexa grafică la lege), la acest moment existând mai multe variante de hotare 

administrative. Zona în litigiu se află în aproprierea stațiunii Lacu Roșu, între 

pârâul Cupeș și Km 32 al DN 12C.  

2. Considerăm că acest diferend administrativ există din anul 1987,  când s-a 

făcut o rectificare privitoare la hotarul administrativ dintre cele două județe, 

la IGFCOT Bucureşti, comunicată administrației municipiului Gheorgheni abia 

în anul 2002, această rectificare nefiind agreată de reprezentanții municipiului 

Gheorgheni și ai Consiliului Județean Harghita. Conform mențiunilor făcute pe 

harta de delimitare din anul 1987, în anul 1981 s-a făcut delimitarea între 

OCOTA-uri, acestea fiind însușite  în anul 1983 dar potrivit prevederilor Legii 

nr. 2/1968, privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii 

Socialiste România republicată în B.Of. nr. 54-55 din 27 iulie 1981, nu a fost 

modificat şi nici completat hotarul 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 
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lucrărilor topo-fotogrammetrice, inclusiv la executarea lucrărilor de către 

fostele organe de specialitate cadastrale era necesară obţinerea avizului 

Ministerului Forţelor Armate.        

  Pe hărţile topografice care sunt în posesia Consiliului Judeţean 

Harghita, hărți editate de Direcția Topografică Militară, care evident 

îndeplinesc condiţiile reglementate prin Decretul 305/1971, edițiile din 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 județean în 1987. 

Considerăm că aceste hărți corespund realității din teren, indiferent de 

delimitările efectuate între cele două Oficii de cadastru județene, deoarece 

acestea nu au avut ca finalitate modificarea Legii nr. 2/1968, privind 

organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România 

republicată în B.Of. nr. 54-55 din 27 iulie 1981, lipsind astfel temeiul legal al 

modificărilor aduse.         

  În anul 1998 a fost întocmită documentaţia cadastrală pentru 

delimitarea hotarului administrativ a oraşului Gheorgheni şi implicit  a 

judeţului Harghita care s-a executat cu vădita 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 de Direcția 

Topografică Militară 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.  
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3. Reprezentanţii CJ Harghita şi CJ Neamţ s-au întâlnit pentru a identifica soluţii 

la acest diferend în anul 2002, iar în procesul verbal încheiat cu această ocazie 

(20.06.2002) reprezentanții municipiului Gheorgheni si ai Consiliului Județean 

Harghita au solicitat anexa grafică la Legea nr. 2/1968, aprobată prin lege, 

fiind singura care poate evidenția acest hotar. Această anexă nu ne-a fost pusă 

încă la  dispoziție. O altă întâlnire a avut loc anul acesta, odată cu lansarea 

strategiei turistice a județului Neamț, loc în care s-a readus în discuție 

problema acestui hotar. 

 

4. In urma întâlnirii din anul 2002, reprezentanţii Prefecturii, Consiliilor judeţene 

ale celor două judeţe, respectiv conducerile administrative ale unităţilor 

teritoriale administrative – municipiul Gheorgheni şi comuna Bicaz-Chei, au 

decis o reanalizare și o reverificare a documentaţiilor de delimitare a hotarelor 

administrative, sens în care în anul 2005 a fost constituită comisia comună de 

delimitare numită prin Ordinul comun nr.180/2005 şi nr.146/2005 al 

Prefectului Judeţului Harghita şi al Prefectului Judeţului Neamţ, împreună cu 

reprezentanţii Consiliilor Judeţene Harghita şi Neamţ, ca membrii ai acestei 

comisii. Până în acest moment nu s-a ajuns la nicio rezolvare permanentă a 

situației acestor hotare.  

5. Acest diferend creează dificultăţi cu privire la exercitarea prerogativelor și a  

competenţelor administrative privind colectarea taxelor și impozitelor locale, 

eliberarea actelor de autoritate publică (Certificate de urbanism, Autorizații de 

construire, avize, etc.), posibilitatea dezvoltării coerente a infrastructurii 

turistice locale și totodată au apărut neînțelegeri între administrațiile celor 

două județe cu privire la locul de amplasare a indicatoarelor de limită de 

județ. 

Cu stimă, 

 

Borboly Csaba         

  preşedinte           

Miercurea Ciuc, 20.07.2009 


