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- Hargita Megye Tanácsa közbenjárásával 4 település közvagyonát fogadták el: 

- Prin contribuţia Consiliului Judeţean Harghita a fost atestat domeniul public al următoarelor localităţi:  

   - Gyergyószentmikós/Gheorgheni 

   - Madéfalva/Siculeni 

   - Siménfalva/Şimoneşti 

   - Gyergyóditró/Ditrău 

 

 

  

 

 

 

 

- Az igazgatóság 282 szerződést menedzsel :  

  -78 együttműködési, 43 szolgáltatási, 42 bérleti, 40 koncessziós, 28 haszonkölcsön, 35 

  adminisztrációs, 15 szolgáltatói és 1 megbízatási szerződés 

- Direcţia generală patrimoniu administrează  282 contracte  după cum urmează:  

  -78 de colaborare, 73 de prestări de servicii, 42 c de închiriere, 40 de concesiune , 28 de 
 comodat, 35 de administrare, 15 de furnizare, 1 de mandat.  

 

  



- Az 54/2012-es kormányhatározattal  Hargita megye tulajdonába került 13 darab ingatlan/ villa  
Homoródfürdőn 
- Cu Hotărârea de Guvern nr. 54/2012 au fost transmise în domeniul public al  judeţului 
Harghita 13 imobile în localitatea Homorod Băi 



  

  Megvásároltunk egy ZETOR márkájú traktort, kaszálógéppel és hóekével ellátva  

  - 500 km megyei út mindkét szélének kaszálása  

  - 15 alkalommal volt hóeltakarító bevetésen 

 S-a achiziţionat un tractor marca ZETOR echipat cu mașină de cosit şi cu lamă de zăpadă.  

  - s-au efectuat cosirea marginilor drumurilor judeţene în lungime de 500 km ,  

  -  s-au efectuat operaţiuni de deszăpeziri în 15 cazuri de urgenţă. 

  



- Az Európai Unió Élelmezési és Készenléti Alapjából Hargita megye 67 közigazgatási egységének 
lakói részesültek a következő termékekből: liszt, kukoricaliszt, száraztészta, keksz, rizs, cukor, 
szárazbab, étolaj, zöldborsókonzerv, paradicsomlé, paradicsomkonzerv 

- În cadrul Planului anual european de furnizare de ajutoare alimentare, în 67 unităţi administrativ-
teritoriale  din judeţ s-au distribuit următoarele produse : făină, mălai, paste făinoase, biscuiţi, orez, 
zahăr, fasole, bulion, mazăre, roşii în bulion şi ulei 
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Főépítész / Arhitect şef 
 Tevékenységi beszámoló/Raport de activitate 

2012  



Urbanisztika / Urbanism 
Urbanisztikai bizonylatok, jóváhagyások és építési engedélyek  

Certificate de urbanism, avize şi autorizaţii de construire 

2012-ben kibocsátott iratok: 

• - 289 urbanisztikai 
bizonylat; 

• - 362, községi polgármesteri 
hivatalok által kibocsátott 
urbanisztikai dokumentum 
jóváhagyása 

• - 117 építési engedély; 

• - 4 bontási engedély 
 

Au fost emise în anul 2012: 

1.289 Certificate de Urbanism;  

 

2.362 Avize pentru Certificatele 
de Urbanism și Autorizaţiile de 
Construire eliberate de 
primării;  

3.117 de Autorizaţii de 
Construire; 

4.4 Autorizaţii de Desfiinţare. 

 



Területrendezés és építési felügyelet 
Compartimentul amenajarea teritoriului, GIS şi delimitarea 
limitelor administrative al unităţilor administrativ teritoriale  

• - 25 zonális rendezési terv 
jóváhagyása – PUZ 

• - 2 általános településrendezési 
terv jóváhagyása – PUG 

• - 12 ellenőrzési jegyzőkönyv, 
valamint 2 büntetési 
jegyzőkönyv  kibocsátása 

• -  a Hargita-hegység zonális 
rendezési terve 

• - a közigazgatási határok 
megállapítása a kataszteri 
hivatal közreműködésével 

 

 

• -  25 de Planuri Urbanistice 
Zonale avizate – PUZ;  

• -  2 de Planuri Urbanistice 
Generale avizate – PUG; 

• -  12 Procese verbale de control 
în teritoriu, 2 Procese verbale de 
contravenţie încheiate; 

• - PUZ Munţii Harghita; 

• - stabilirea traseelor hotarelor 
administrative a localităţilor; 



 
Megyei 
útgazdálkodási, 
forgalombiztonsági és 
építésfegyelmi 
részleg/Compartiment
ul de administrarea 
drumurilor  judeţene, 
siguranţa circulaţiei 
şi  disciplina în 
construcţii 
  

• Téli karbantartási munkálatok a megyei utakon, 2012  

 

• Întreţinere curentă pe timp de iarnă pe drumurile judeţene 2012 

 



Faluképvédelmi program 
Programul „Ocrotirea și conservarea imaginii satului harghitean” 

• Folyamatban van 20 
település építészeti és táji 
elemeinek a teljes 
felleltározása, hagyományos 
építészeti értékeinek 
azonosítása és védelmi 
javaslata, valamint ezek 
honlapon való megjelenítése 

 

• Inventarierea patrimoniului 
construit a 20 de localităţi 
precum şi identificarea 
construcţiilor tradiţionale de 
valoare care merită şi 
trebuiesc ocrotite şi păstrate 
– în curs, transpunerea 
rezultatelor pe site.  



XVI. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia (ÉPKO), szakmai tanácskozás 
Csíksomlyón és kirándulás a Kászonokban / Conferinţa Internaţională de 

Construcţii EPKO, ediţiaa XVI-a   



Műemlékvédelmi program  

• - 9 műemlék templom  restaurálási tervének a támogatása / 
résztámogatása  

• - 7 műemlék templom felújítási munkálatainak a résztámogatása 

• - 1 magántulajdonban levő műemlék malom szerkezeti 
szakvéleményezésének finanszírozása 

Programul de protecţie a monumentelor istorice de pe 
teritoriului judeţului Harghita 

• - cofinanţarea/ finanţarea proiectelor de restaurare a 9 biserici 
monument istoric; 

• - cofinanţarea lucrărilor de reabilitare / restaurare a 7 biserici 
monument istoric; 

• - începerea procedurii de reabilitare a morii de la Mihăileni – 
expertiză tehnică structurală; 

A kászonimpéri Balázsi-kúria homlokzata felújítási 
munkálatainak a résztámogatása / Cofinanţarea 
lucrărilor de reabilitare a faţadelor conacului Balázsi 
din loc. Imper 

 

 

 



Székely kapuk felújítására irányuló program / 
Program de reabilitare a porţilor tradiţionale  

• Kovács Piroska néni, „a székely kapuk 
nagyasszonya” Európa legrangosabb szakmai 
kitüntetésében részesült  

• Az Európai Unió Kulturális Örökség Díja / Europa 
Nostra  Díj, 2012 

• Premiu Europa Nostra pentru doamna 
Paraschiva Kovács în categoria Contribuţii 
exemplare 

 

 

....és közben a csíki régióban „megismertetésre” vár 
a harmadik legrégebbi eredeti helyén álló kapu 
Kotormányban – 1806 – és egy felújítás alatt 
levő vacsárcsi kapu 1813-ból/ ….în zona Ciuc o 
poartă din anul 1806 şi una din 1813 aşteaptă să 
fie prezentate publicului larg 

 



Köszönöm megtisztelő figyelmét! 
 
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată! 


