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• Hargita Megye Tanácsa 2013 októberében egy olyan projekt finanszírozási 
szerződését írta alá, amelynek a kivitelezése az egész megye hulladékgazdálkodási 
menedzsmentjét hivatott megoldani. A szerződés aláírását többéves kitartó munka 
előzte meg 

• A projekt áfa nélküli értéke kb. 164 millió lej. Finanszírozás:  

– 70,5%-át uniós forrásokból 

– 14,2%-át kormányalapokból 

– 15,3%-át pedig a megyei tanács költségvetéséből 

 

 

A projekt általános kerete 

• Európai Uniós követelményeknek megfelelő, korszerű és fenntartható 
hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése és működtetése Hargita megyében. 

• Európai Unió előírásainak nem megfelelő városi hulladéklerakók felszámolása illetve 
bezárása. 

•  Az integrált hulladékgazdálkodási rendszer hozzá kíván járulni Hargita megye környezeti 
értékeinek védelméhez és javítja a lakosság életminőségét.  

• A projekt beruházásaiból valamilyen szinten a megye valamennyi települése részesül 
Székelyudvarhely kivételével. A beruházások időtartama 13 hónap. 

A projekt célja 



• A régi, nem EU-konform hulladéktároló teljes felszámolása 

 

• Befejeződött a több mint 60.000 köbméter háztartási hulladék átszállítása a 
csíkszeredai lerakóba 

• Az ekologizálási munkálatok elvégzése a bányabezárásokat végző Conversmin RT 
feladata 

• A munkálatok értéke 3.766.000 lej ÁFA-val.   

 

 
 

Érintett település: Balánbánya 

• Önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvar építése 
 
• 650 m2 - en fekvő önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvar építése befejeződött 

 
• a 10+1 hulladékgyűjtő konténerek el vannak helyezve az udvarban 

 
• A beruházás értéke 726.082 lej ÁFA-val. 



 



• A régi, nem EU-konform hulladéktároló teljes felszámolása 

• A hulladéklerakó felszámolása befejeződött.  

• A régi hulladéklerakó területéről (15.256 m2) kisebb felületre (12.764 m2) gyűjtötték 
össze, majd tömörítették az évek során itt felhalmozott háztartási hulladékot (24.250 
m3). 

• A beruházás értéke:  1.524.779 lej ÁFA-val. 
 

Érintett települések: Borszék 





• EU-konform hulladéktároló kialakítása 
 

• A munkálatok ésszerűségét a csíki medence aljzatában rejtőző 
vízkészletek megóvása indokolja. Ezért országos szinten is 
ritkaságszámba menő szigetelési munkálatokat végeztek el, 
amely az aljat szigeteléssel kezdődött. 

• A teljes felület előkészítődött a Szentegyházáról, Balánbányáról, 
Székelykeresztúrról és Tusnádfürdőről átszállítandó hulladék 
befogadására, ami megtötént. 

• Jó ütemben halad a háztartási hulladék átrakása a 
Csíkszeredában létesítendő tömörítő állomás és a szelektív 
hulladékgyűjtő udvar felületéről.  

• A beruházás értéke 16.251.493 lej ÁFA-val. 

Érintett települések: Csíkszereda 



• Önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvar és tömörítő állomás 
megépítése 

 

• Ennek a két létesítménynek a megépítése még nem kezdődött 
el, de 2016 június 30-ig be kell befejeződnie.  

• Az önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvar hasonló lesz a már 
megépítettekhez, értéke 729.365 lej ÁFA-val. 

• A tömörítőállomás értéke 13.346.000 lej ÁFA-val. 

 

 

Érintett települések: Csíkszereda 





• EU-konform hulladéktároló építése 
 

• Jó ütemben haladnak az építkezési munkálatok. A kivitelező igérete szerint 
a munkálatok 95%-a befejeződik. 

• Az első cella kimélyítése befejeződött, folyamatban van az aljatszigetelés. 
• A csurgalék összegyűjtőrendszer készen van, következik a tároló medencék 

szigetelése. 
• A csurgalék előtisztítóállomás a helyén van. 
• Megérkeztek a hulladékmozgató és tőmőrítő gépek. 
• Készen van az adminisztrációs épület kívül-belül, megérkeztek a 

laboratórium felszerelései is. 
• A ki és bemenő sávon a mérlegek be vannak szerelve,  müködőképesek. 
• A beruházás értéke: 28.385.000 lej, ÁFA-val. 

Érintett település: Gyergyóremete 



• EU-konform hulladéktároló építése 
 

• A kimenősáv autómosója üzemképes 
• A csapadékvíz nyílt sáncos összegyűjtő rendszere kiépült 
• A homoktalanító háromrekeszes ülepítő medence készen van 
• A csurgalékvíz átemelését bíztosító pompaállomás készen van 
• A lerakott hulladék által termelt biogáz égetőrendszere fel van szerelve 
• A belső közműrendszerek: víz, csatorna, elektromos áram ki vannak építve 
• A 20 hektáros terület be van kerítve, közvilágítása kiépítve 
• A kerítés belső nyomvonalát követve tűzvédelmi vízvezetékrendszer és 

tűzcsapok vannak kiépítve. 
• Az altalajvizek minőségét figyelő kutak (6 darab) ki vannak fúrva. 
• Hátra van még az alcellák aljazának a szigetelése, két pompaállomás 

megépítése, és a területrendezés (faültetés, gyepesítés). 

Érintett település: Gyergyóremete 



• A szelektív hulladékvállogató és komposztáló állomás megépítése 
• A válogató állomás iparcsarnokának az oszlopszerkezete áll, következik a 

csarnok befödése és a könnyűszerkezetű oldalfalak felszerelése 
• A szükséges előregyártott elemek a telepen vannak. 
• Megérkeztek a válogatóállomás gépei és felszerelései (szállítószalagok, kézi 

válogató kabinok, zsákfeltépő szerkezet, bálázóprés, az állomást kiszolgáló 
homlokrakodó, a bálákat mozgató céljármű) 

• A komposztáló állomás előkezelési csarnokának oszlopszerkezete áll. Az 
intenzív komposztáló és a komposzt érlelő munkafelületek készen állnak, le 
vannak aszfaltozva. 

• Megérkeztek a komposztálóállomást kiszolgáló gépek és felszerelések 
(homlokrakodók, kamionok, nagy űrtartalmú tároló konténerek, zsákfeltépő 
felszerelés, válogatószalag, nagyteljesítményű aprítógép, önjáró 
komposztforgató, komposztrosta, stb.) 

• Hátra van még a bekötőút elkészítése, az ivóvízvezeték és a villanyáram 
bekötéséhez szükséges kábel lefektetésé. Ezek a munkálatok 2016 tavaszán 
fognak megvalósulni. 

• A beruházás értéke 31.050.000 lej ÁFA-val. 

Érintett település: Gyergyóremete 









 



• A nem EU-konform hulladéklerakó bezárása 

 

• Ez a lerakó is, a csíkszeredaihoz hasonlóan egy régi 
kubikgödörbe volt telepítve. Ezért a tervezettnél nagyobb 
felületet kell leszigetelni.  

• A 2,64 hektáron elterülő lerakó kb. 125.000 m³ hulladékot 
tartalmaz 

• Ezt újrahalmozzák és tömörítik 1,85 hektár területre, majd az 
egész felületet leszigetelik egy uniós szabványoknak megfelelő 
rétegrenddel. 

• A beruházás értéke 2.350.000 lej ÁFA-val. 

Érintett település: Gyergyószentmiklós 





• Önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvar létesítése 

• A létesítménynek az a szerepe, hogy lehetőséget biztosítson a 
város lakóinak, hogy a háztartásaikban összegyűlt nagy 
mennyiségű szelektív hulladékot (építkezési törmelék, 
fanyesedék, használt autógumik, használt bútor, stb.) 
díjmentesen lerakhatják a megfelelő konténerekbe, csökkentve 
ezzel a háztartásukban összegyűlt, periodikus rendszerességgel 
díjszabás ellenében elszállítandó hulladék mennyiségét. 

• Az udvar megépítése és felszerelése befejeződött. 

• A létesítmény átadásra kész. 

• A beruházás értéke: 754.000 lej ÁFA-val 

 

Érintett település: Gyergyószentmiklós 





Érintett település: Korond 

• Önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvar és tömörítő állomás 
megépítése 

 

• A beruházások megvalósítása 2015 májusában elkezdődtek.  

• Ezeket a munlálatokat lakossági panaszra és bírósági döntéssel 
2015 augusztus 20-án leállították. Felfüggesztették az építkezési 
engedélyt.  

• Az igazságszolgáltatási folyamat még nem zárult le, az építkezések 
folytatása az elkezdett helyen bizonytalanná vált.  

• A kialakult helyzet megoldásának a keresése folyamatban van. 

• A tervezett beruházások értéke: 8.658.000 lej ÁFA-val. 

 





• Nem EU-konform hulladéklerakó felszámolása 

 

• A hulladék átszállítása a csíkszeredai EU-konform 
hulladéklerakóba befejeződött. 

• Következnek az ekologizálási munkálatok. 

• A beruházás értéke:  lej ÁFA-val 

Érintett település: Szentegyháza 





• Önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvar létesítése  

 

• Az udvar megépítése és felszerelése befejeződött. 

• A létesítmény átadásra kész. 

•  Az önkéntes udvarra a város és környékének lakossága, ingyen 
lerakhatja a feleslegessé vált újrahasznosítható háztartási 
hulladékot. 

• A beruházás értéke 748.000 lej ÁFA-val. 

Érintett település: Szentegyháza 





• Nem EU-konform hulladéklerakó bezárása 

 

• Ezeket a munkálatokat az indokolja, hogy a hulladéklerakó 
földrajzi magaslaton helyezkedik el, ahonnan a csurgalék 
egyértelműen a patakok és az altalajvizek irányába veszi útját, 
folyamatos szennyezési forrást jelentve ezekre nézve. 

• A 1,4 hektáron elterülő hulladék kb. 0,7-0,8 hektár felületre 
tömörítették össze. A kb. 75.000 m3 háztartási hulladékot 
tartalmazó halom kb. 6 m magasságú lesz. 

• A beruházás értéke 1.792.000 lej ÁFA-val. 

Érintett település: Maroshévíz  





• Önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvar létesítése 
 

• Ez a létesítmény nagyon hasznos a város lakosságának, mert ide 
rakhatják le díjmentesen a háztartásokban összegyűlt 
újrahasznosítható hulladékokat (pl. használt gumiabroncsok, textil, 
elektronikai hulladékok, veszélyes hulladékok, elhasználódott bútorok 
stb.), 

• Így csökkenthető „a kapuk elé kipakolt” díjszabás ellenében 
elszállítandó hulladék mennyisége, így több pénz maradhat az 
állampolgárok zsebében. 

• Az udvar megépítésének és felszerelésének a munkálatai 
befejeződtek.  

• A beruházás értéke: 764.500 lej ÁFA-val. 
•   

 

Érintett település: Maroshévíz 





• Nem EU-konform hulladéklerakó felszámolása 

 

• A hulladék átszállítási munkálatok befejeződtek, következnek az 
ekologizálási munkálatok.   

• Az áthordási munkálatokat az indokolja, hogy a Nagy-Küküllő 
közvetlen közelében helyezkedett el a lerakó, ami 
veszélyeztette a folyó vízminőségét.  

• A beruházás értéke: 2.340.000 lej ÁFA-val.  

 

Érintett település: Székelykeresztúr 





• Önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvar létesítése 

 

• A munkálatok és a felszerelések elhelyezése befejeződött. 

• A kerítés, a kapu felszerelése, a közvilágítás kiépítése 
megtörtént. A különböző űrtartalmú gyűjtőkonténerek a 
helyükön vannak.   

• A beruházás értéke: 754.000 lej ÁFA-val.   

 

Érintett település: Székelykeresztúr 





• A hulladéktároló felszámolása 

 

• Az 1 hektáron elterülő 15 500 köbméteres háztartási 
hulladékhegyet áthordták Csíkszeredába, az EU-konform 
hulladéklerakóba, eleget téve az érvénybe levő uniós és hazai 
törvénykezésnek. 

• Ezen kívül, ugyancsak a projekt keretében, Tusnádfürdőre kerül 
46 darab olyan fémszerkezet, amely hozzáférhetetlenné teszi a 
medvék számára a hulladékgyűjtő konténereket, amelyekre 
igencsak nagy szüksége van a városnak.  

• A beruházás értéke 716.000 lej ÁFA-val. 

Érintett település: Tusnádfürdő 





Reabilitare DJ 132 / 132-es  Megyei út 
Reabilitációja 

 

• Executarea lucrărilor rămase, respectiv: 
reabilitarea a 9 buc. de poduri, realizarea 
covorului asfaltic pe o lungime de cc. 4,5 km, 
realizarea de rigole, ziduri de sprijin și montarea 
elementelor privind siguranța circulației, 
reamplasarea conductelor de utilități./  

 A 132-es megyei út  befejezéséhez szükséges 9 
híd újjáépítése, kb 4,5 km aszfaltszőnyeg 
leterítése, vízlevezetés megoldása, 
forgalombiztonsági eszközök kihelyezése, 
támfalak építése, közművek áthelyezése. 

 

Proiecte de investiții finanțate din fonduri UE / EU-s finanszírozású 

beruházási projektek 



Reabilitare DJ 132 / 132-es  Megyei út Reabilitációja 

 

• Valoare totală a lucrărilor este de 57.476.979,00 lei, din care pe anul 2015 
este în valoare de  de 11.173.953,06 lei. 

       A beruházás teljes értéke 57.476.979,00 lej, szerződés értéke 
11.173.953,06 lej. 

Proiecte de investiții finanțate din fonduri UE / EU-s finanszírozású 

beruházási projektek 



Coordonarea a două proiecte finanțate în cadrul POR 2007-
2013, care se află în faza de implementare / Két pályázat 
lebonyolításának koordinálása, melyek a ROP 2007-2013 
keretében nyertek finanszírozást; 
 

 Incubator de afaceri – Odorheiu Secuiesc / 
Vállalkozásfejlesztő - Inkubátorház építése – 
Székelyudverhely 

 

Faza B - Pregătirea și amenajarea terenurilor industriale 
reabilitate pentru noile funcții (cofinanțare 50%) / B – 
szakasz - A tehermentesített ipari területek új funkciókra 
történő előkészítése (50%-os társfinanszírozás): 

 

•Construirea de noi clădiri sau reabilitarea, extinderea celor 
existente / Építkezés és a meglévő épületek bővítése, 
feljavítása; 

 

•Construirea și extinderea drumurilor de acces interioare / 
Bekötőutak, belső közlekedési infrastruktúra építése és 
bővítése; 

 

 

Proiecte de investiții finanțate din fonduri UE / EU-s finanszírozású 

beruházási projektek 



• infrastructurii interioare de bază / A belső 
alapinfrastruktúra kiépítését, fejlesztését célzó 
beruházások; 

• Achiziţionarea dotărilor necesare funcţionării 
centrului inovativ de dezvoltare economică / A 
vállalkozásfejlesztési központ működéséhez szükséges 
eszközökkel való felszerelés; 
 

Valoare totală / Összérték: 7 084 473,64 lei / lej. din care 
valoarea lucrărilor contractate/amelyből a 
munkálatok szeződött értéke: 4.073.099,73  lei/lej 

Proiecte de investiții finanțate din fonduri UE / EU-s finanszírozású 

beruházási projektek 



Coordonarea implementării a unui proiect finanțate din cadrul programului de 
finanțare POS MEDIU / egy prályázat lebonyolításának koordinálása a 
Környezetvédelmi ÁOP (POS MEDIU) keretében: 
 
Plan de Management Integrat revizuit pe principii Natura 2000 pentru Parcul 
Național Cheile Bicazului-Hășmaș, Sit Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 / A 
Békás-szoros – Nagyhagymás Nemzeti Park integrált kezelési tervének 
felülvizsgálása a Natura 2000-es alapelvek szerint, ROSCI0027 és ROSPA0018 
Natura 2000-es területek 
 
 Valoare totală / Összérték: 2.416.550,04 lei; 

 

Proiecte de investiții finanțate din fonduri UE / EU-s finanszírozású 

beruházási projektek 



Activități realizate pentru atingerea obiectivelor proiectului:  
• Realizarea studiilor preliminare elaborării planului de management; 
• Elaborarea planului de management integrat revizuit pe principii Natura 2000; 
• Echipamentele achiziționate pentru întărirea capacității instituționale 

administrației ariei protejate  (de ex. cuadriciclu ATV, mașină de teren 4X4, 
echipamente electronice, echipamente de teren și de protecție cu accesorii, 
echipament GIS). 

A projekt fő célkitűzése érdekében megvalósított tevékenységek: 
• A kezelési terv kidolgozásához szükséges előtanulmányok elkészítése; 
• Az integrált kezelési terv kidolgozása a Natura 2000-es alapelvek szerint; 
• Eszközök beszerzése a nemzeti park intézményi cselekvőképességének növelése 

érdekében (pl. négykerekű motorkerékpár, 4X4-es terepjáró, elektronikai 
felszerelések, terep- és védőfelszerelés, GIS felszerelés). 

Proiecte de investiții finanțate din fonduri UE / EU-s finanszírozású 

beruházási projektek 



Ca urmare a implementării a celor trei proiecte, în valoare de 
cc. 1.ooo.ooo de Euro fiecare, au fost implentate 8 servicii 
online, astfel sistemul  informatic integrat creat asigură o 
gestionare eficientă a datelor în registrul agricol la nivelul 
comunelor. 

Az egyenként 1.000.000 eurót érő pályázatok által 8 on-line 
közszolgáltatás áll majd az állampolgárok rendelkezésére. Az 
új informatikai rendszer az önkormányzatok mezőgazdasági 
nyilvántartásának kezelését is megkönnyíti. 

 

”Implementare de soluții de e-guvernare și registru agricol în format 
electronic în județul Harghita”, Cod SMIS 48432 

 „Elektronikus mezőgazdasági nyilvántartó  és E-kormányzási       
rendszer megvalósítása Hargita megyében” 



În total au fost 45 de UAT-uri partenere /Összesen 45 település érintett megyei 
szinten. 
Fiecare UAT partener în proiect a primit în utilizare echipamente IT după cum 
urmează  / A projektben részt vevő önkormányzatok, egyenként, saját használatra 
kapnak: 

• 1 buc. Switch; 
• 1 buc. Router; 
•  1 buc. Server; 
•  4-5 buc. PC/ asztali számítógépet; 
•  4-5 UPS / szünetmentes tápegységet; 
• 1-2 buc tabletă; 
• 1 buc copiator multifuncțional /  
        multifunkcionális fénymásolót; 

• 1-2 buc. Imprimantă / nyomtatót; 
• 1 buc. imprimantă mobilă / 

hordozható nyomtatót; 
• pentru utilizare comună 15 buc. 

Aparatură GPS / közös használatra 15 
GPS-rendszert.  

”Implementare de soluții de e-guvernare și registru agricol în format 
electronic în județul Harghita”, Cod SMIS 48432 

 „Elektronikus mezőgazdasági nyilvántartó  és E-kormányzási       
rendszer megvalósítása Hargita megyében” 



 

•Proiecte de investiții în valoare totală de peste / Beruházási projektek több 
mint 15.000.000,00 euró értékben; 
 
•Întruniri de lucru și colaborarea cu Organismele Intermediare, Autorițățile de 
Management, respectiv cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru / 
Kapcsolattartás és megbeszélések - a Közvetitő és a Lebonyolító Hatoságokkal, 
valamint a Közép Régió Fejlesztési Ügynökséggel; 
 
•Întocmirea Rapoartelor de progres și a Cererilor de rambursare / 

Tevékenységi jelentések és elszámolási dokumentációk összeállítása. 

Proiecte de investiții finanțate din fonduri UE / EU-s finanszírozású 

beruházási projektek 



DJ 134A Kissolymos – Șoimușu Mic 
 

Investiții privind reabilitarea și consolidarea drumurilor județene / 

Megyei úthálózat rehabilitása és konszolídációja 

I. Szerződés - 960 m 998.451,72 lei ÁFA-val / cu TVA, ebből 
kifizetve 2014-ben 305.166,69 lei ÁFA-val / cu TVA 
2015-ben hozzávetőleg 480.000,00 lei lesz kifizetve 
II. szerződés – 3884 m 4.031.859,13 lei ÁFA-val / cu TVA, 
Valoarea lucrărilor / A munkálatok összértéke: 
4.031.859,13 lei ÁFA-val / cu TVA, jelenleg földmunkát 
végez a kivitelező, Viaduct KFT / în momentul prezent 
firma Viaduct execută lucrări de fundații 



Investiții privind reabilitarea și consolidarea drumurilor județene / 

Megyei úthálózat rehabilitása és konszolídációja 

DJ 123D Sântimbru Băi – Büdösfürdő 

- Valoarea contractată în anul 2015/A 2015-ös 

évben leszerződött összeg: 4.681.102,65 lej 

- Lungimea drumului în reabilitare/Felújítandó 

útszakasz hossza 5,8 km; 

- Lucrări executate pe 3 km/Elvégzett munkálatok 

3 kilométeren: strat de balast 20 cm, piatră spartă 

15 cm, șanțuri de pământ, podețe / 20 cm balaszt 

réteg, 15 cm törtkő, sáncok és átereszek; 



Investiții privind reabilitarea și consolidarea drumurilor județene / 

Megyei úthálózat rehabilitása és konszolídációja 

2. DJ 132A Merești - Homoródalmás 

Új híd építése Homoródalmáson/ Construirea 

unui pod nou din tablă ondulată corugată.  

Összesen a beruházás értéke: 439.413,30 lej/ 

Valoarea totală a investiției este 439.413,30 lei.  



Pod pe drumul județean DJ 123F între localitățile Ciba și Ciceu / Híd a DJ123F 
megyei úton az Olt folyó fölött, Csicsó és Csiba helységek között. 

 
 
Proiectat: SC Roial CDV G2 SRL  Suceava Executant: SC 
Via Pont  Invest SRL  Iași Valoarea lucrărilor : 
1.116.000,00 lei cu TVA  (are finanțare din PNDL) 
Începutul lucrării : septembrie 2014 Lucrările  încă se 
continua. Până la data de azi au fost executate lucrări 
în valoare de 128.160,13 lei cu TVA. / 
A  hidat tervezte:  Royal CDV G2 KFT Suceava 
A munkálat kivitelezője : Via Pont Invest  Iasi A 
beruházás értéke : 1.116.000,00 lej A munkálatok 
kezdése : 2014 szeptembere A munkálatok jelenleg is 
folytatodnak. 
Az eddig elvégzett munkálatok értéke : 128.160,13 lej 
 



Realizarea lucrărilor pentru îmbunătățirea sistemului de producere și răcire a gheții și 
refacerea mantinelei și a plexiglasului din incinta Patinoarului artificial din Gheorgheni / A 

gyergyószentmiklósi műjégpálya hűtési rendszerének tervezése és kivitelezése játéktér 
illetve a palánk modernizálása  

 A gyergyószentmiklósi jégpálya hűtésrendszerének felujítására, valamint a palánk 
cseréjére a Megyei Tanács a költségvetésből 2.430.000 lejt különített el, ami a beruházás 90 
%-a. A Gyergyói Tanács a költségvetéséből 270.000 lejt különített el, ami a beruházás 10 %-
a. 
 A beruházás értéke 2.422.299,79 lej,  amiből a Megyei Tanács: 2.180.069,79 lejt, 
és a Gyergyói tanács 242.230 lejt fizetett, és a jégpálya hűtésrendszerének felujítása 
valamint a palánkjának cseréjéből áll.  
 A munkálat 2014 októberben megkezdődött és 2015 februárban befejeződött. A 
beruházásra 2014-ben 2.248.806,70 lejt valamint 2015-ben 173.493,09 lejt fizettünk ki. A 
műszaki átvétel után, Hargita Megye Tanácsa a saját közvagyonát képező beruházást 
Gyergyószentmiklós ügykezelésébe adta.  



Valoarea investiției este de 2.422.299,79 lei din care Consiliul Judeţean Harghita a asigurat 
finanţarea lucrărilor din bugetul local al județului Harghita în cota parte de 90% din valoarea 
investiției, adică 2.180.069,79 lei, iar Municipiul Gheorgheni a asigurat cofinanţarea 
lucrărilor din bugetul local al municipiului Gheorgheni în cota parte de 10% din valoarea 
investiției adică 242.230 lei și include lucrările de proiectare și execuție pentru realizarea 
lucrărilor pentru îmbunătățirea sistemului de producere și răcire a gheții  prin schimbarea 
sistemului de producere și răcire a gheții din incinta patinoarului artificial existent prin 
înlocuirea echipamentelor frigorifice, realizarea unei noi piste de patinoar, schimbarea 
mantinelei și a plexiglasului, schimbarea băncii de rezerve și băncii de pedeapsă din incinta 
Patinoarului artificial. Lucrarea a fost începută în anul 2014 și finalizată în anul 2015. Pentru 
această investiție în anul 2014 a fost alocat suma de 2.248.806,70 lei iar în anul 2015 suma 
de 173.493,09 lei. 



Lucrările tubulaturii instalațiilor de ventilare, aferente investiției 
Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc 
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház rehabilitációja és felujítása 

Proiecte de investiții în valoare totală de 

peste / Beruházási projektek több mint 

15.000.000,00 értékben 
 
Din care Tubulatura:  
Prețul este de 2.560.659,52 lei / A szerződés 
értéke 2.560.659,52  lej ÁFA-val. Realizarea 
lucrării în termen de 60 de zile lucrătoare 31 
ianuarie 2016/ beruhazas megvalósítasa 60 
munkanap 2015 január 31. 
 



Modernizarea centralei  termice și reparații capitale la rețelele termice  exterioare 
aferente Spitalului  de Psihiatrie Tulgheș / A Gyergyótölgyesi Pszihiátriai Kórház 
hőkőzpontjának és a hőelosztó hálozatának a korszerüsítésí munkálatai 

 
Proiectant : Total Proiect SRL   Od. Secuiesc Executant:  SC  
Fast Eco SA  București Valoarea proiectului : 5.146.000,00 lei 
cu TVA Plăți efectuate:  4.304.030,00 lei cu TVA 
Începutul lucrărilor : mai 2014 
Lucrarea încă nu s-a terminat 
Tervezte : a Total Proiect KFT Székelyudvarhely  Kivitelező:  
Fast Eco KFT  Bukarest A beruházás értéke : 5.146.ooo, oo lej 
Az eddigi kifizetések értéke : 4.3o4.o3o,oo lej 
A munkálat kezdete : május 2o14  
A munkálat még nem felyeződött be, átadás előtt áll. 
 



RK  invelitoare la Spitalul de Psihiatrie Tulgheș / A Gyergyótölgyesi 
Pszihiátriai Kórháznál végzett tetőjavításí munkálatok 
 Proiectant: SC Industrie –Bau SRL M-Ciuc  în colaborare cu 

SC Pecta SRL  Od. Secuiesc Constructor: SC Gheconstar SA 
Gheorgheni,   contract cu nr. 27823/12.12.2014 Valoarea 
contract: 93.446,40 lei  cu TVA Începutul lucrărilor: 
ianuarie 2015 Sfârșitul lucrărilor: martie 2015    /  
Tervezte : Industrie –Bau KFT Csíkszereda és a Pecta  KFT 
Székelyudvarhely Kivitelezte : Gheconstar KFT   
Gyergyószentmiklós 
A beruházás értéke : 93.446,40 lej93.446,40 A munkálatok 
kezdete : 2o15 január A munkálatok befelyezése : 2o15 
március 
 



A 134 A Tibod - Tibód 

Tervezés + kivitelezés szerződésünk van a  Viaduct KFT vel a Tibód 
környékén keletkezett földcsuszamlások által okozott károkat 
helyrehozandó/ Contract de proiectare și execuție cu executantul 
Viaduct SRL pentru refacerea a 500 m drum județean, afectat de 
ploile abundente din 2014-2015.  
200 m-re van sürgősségi Építkezési engedélyünk, itt dolgoztak, 
helyreállították a beszakadt részt/ Avem Autorizație de 
Construire cu urgență pentru 200. Cu aceasta s-a remediat 
surparea de mal ivită în octombrie 2015. 
Ezenközben készül a terv. Majd a kész tervvel lehet az egész 500 
m-en dolgozni/ Între timp se elaborează proiectul, conform 
căruia se va lucra pe cei 500 m. 

Investiții privind reabilitarea și consolidarea drumurilor județene / 

Megyei úthálózat rehabilitása és konszolídációja 



DJ 136A: Atia - Atyha 

Investiții privind reabilitarea și consolidarea drumurilor județene / 

Megyei úthálózat rehabilitása és konszolídációja 

Atyhárol elindulva a nemzeti útig hozzá-

vetőlegesen 6 km utat hoznánk megyei út szintűre/  

Modernizarea a aproximativ 6 km, lucrările 

începând din Atia.  

Az összberuházás 5 és millió lejbe kerülne, amiből 

a mostani szerződés értéke 898.607,42 lej Áfával/ 

Valoarea totală a investiției ≈ 5.500.000 lei. 

Contractul în vigoare este de 898.607,42 lei.  

A kivitelező a Multipland SRL - executant. 



A 121G megyei úton levő támfalak megerősítése, Jakabfalva 
Consolidare zid de sprijin pe DJ 121G, Iacobeni 

 

Investiții privind reabilitarea și consolidarea drumurilor județene / 

Megyei úthálózat rehabilitása és konszolídációja 

Érintett szakasz: km 0+550, km 2+600, km 7+300, összesen 270 m útmegerősítés, 
támfalépítés / Zonele afectate: km 0+550, km 2+600, km 7+300, total  consolidare drum/ 
construire zid ede sprijin 270 m 
Szerződés – érték – kivitelező : 15/23725/12.10.2015 – 682.000 lej (ÁFÁ-val) – Viaduct 
kft. Székelyudvarhely / Contract – valoare – executant : 15/23725/12.10.2015 – 682.000 
lej (inclusiv TVA) – Viaduct srl. Odorheiu Secuiesc 
Kivitelezési idő: 6 hónap / Durata de execuție : 6 luni 
Munkálatok jelenlegi helyzete: megkezdődtek a drénezési munkálatok / Stadiul realizării 
lucrărilor: sunt începute lucrările de drenaj 



Program de electrificare în județul Harghita / 
 Villamosítási program Hargita megyében  

Település Beruházás értéke 
Villanyvezeték 

20 kV 
Villanyvezeték 

0,4 kV 
Transzformátor Oszlop Elosztódoboz 

Borzont (Alfalu) II szakasz 308.749,46 2,7 2,24 1 10 4 

Galócás  (Galócás) 59.440,63 0 0,59 0 11 6 

Bakó pataka, Sikaszó (Zetelaka) 21.118,69 0 0,54 0 8   

Rovát pataka, Sikaszó (Zetelaka) 242.980,80 3,84 0,61 1 0 4 

Somkőháta zóna, (Lövéte) 387.746,76 9,82 0,49 1 0 8 

Total anyagvásárlás 1.020.036,34 27,88 5,12 5 41 22 



Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor 
neelectrificate sau parţial neelectrificate din judeţul Harghita, în anul 2015 

  
Consiliului Judeţean Harghita în anul 2015 în cadrul programului „Realizarea investiţiilor 
privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial 
neelectrificate din judeţul Harghita”, a achiziționat utilaje, echipamente și materiale electrice 
în valoare de 727.158,38 lei pentru următoarele investiții: 

1. Electrificarea satului Borzont, comuna Joseni, etapa II – în care pentru realizarea investiției Consiliul Județean Harghita a asigurat în 

anul 2014 cablu subteran de medie tensiune în lungime de 2432 ml,  cablu subteran de joasă tensiune în lungime de 2235 ml, 

conductor de joasă tensiune în lungime de 377 ml, un post de transformare cu transformator și 4 cutii de distribuție în valoare de 

292.877,46 lei, respectiv în anul 2015 a asigurat 10 bucăți stâlpi de beton în valoare de 15.872,00 lei. Lucrarea a fost finalizată și 

valoarea totală a investiției este de  633.571,04 lei. 

1. Reabilitarea rețelei electrice Gălăuțaș, etapa II - în care pentru realizarea investiției Consiliul Județean Harghita a asigurat conductor 

de joasă tensiune în lungime de 590 ml, 10 bucăți stâlpi de beton respectiv 4 cutii de distribuție în valoare de 59.440,63 lei. 

Lucrarea a fost finalizată și valoarea totală a investiției este de 162.750,92 lei. 

1. Electrificare Șicasău, zona Rovat Pataka, comuna Zetea – în care pentru realizarea investiției Consiliul Județean Harghita a asigurat 

conductor de joasă tensiune în lungime de 540 ml respectiv 8 bucăți stâlpi de beton în valoare de 21.118,69 lei. Lucrarea a fost 

finalizată și valoarea totală a investiției este de 40.380,03 lej. 

1. Electrificare Șicasău, zona Rovat Pataka, comuna Zetea - cablu subteran de medie tensiune în lungime de 3587 ml,  cablu subteran 

de joasă tensiune în lungime de 615 ml, conductor de joasă tensiune în lungime de 255 ml, un post de transformare cu 

transformator și 4 cutii de distribuție în valoare de 242.980,80 lei. Lucrarea va fi finalizată în decembrie 2015. 

1. Electrificarea zonei Somkőháta, comuna Lueta – cablu subteran de medie tensiune în lungime de 9737 ml, cablu subteran de joasă 

tensiune în lungime de 492 ml, conductor de joasă tensiune în lungime de 80 m alacsony feszültségű villanyvezetéket, un post de 

transformare cu transformator și 8 cutii de distribuție în valoare de 387.746,26 lej. Lucrarea va începe în anul 2016. 



Villamosítás Hargita megye villanyárammal való ellátását nélkülöző, vagy  
részben nélkülöző településein 

  
2010-2015 –es években Hargita Megye Tanácsa elfogadta a „Villamosítás Hargita megye 
villanyárammal való ellátását nélkülöző, vagy részben nélkülöző településein” programot. A 
program célja a vezetékes áramot nélkülöző települések elektromos hálózatának kiépítése.   
E program keretében, 2015-ben, Hargita Megye Tanácsa közbeszerzett 5 munkálatnál a 
szükséges anyagvásárlást 727.158,38 lej értékben a következőképpen: 

1. Borzont település villamos hálózatának kiépítése – Gyergyóalfalu község – II szakasz - melyben a munkálat megvalósításához 

Hargita Megye Tanácsa 2014 decemberében közbeszerzett 2432 m, 20 kV feszültségű földalatti villanykábelt, 2235 m alacsony 

feszültségű földalatti villanykábelt, 377 m 20 kV feszültségű villanyvezetéket,  1 drb transzformátort valamint 4 darab elosztódobozt 

292.877,46 lej értékben, valamint  2015-ben 10 darab villanyoszlopot 15.872,00 lej értékben. A munkálat befejeződött és a teljes 

beruházás értéke 633.571,04 lej. 

1. Galócás település villamos hálózatának felújítása - II szakasz - melyben a munkálat megvalósításához Hargita Megye Tanácsa 

megvásárolt 590 m hosszú alacsonyfeszültségű villanyvezetéket, 11 villanyoszlopot valamint 6 darab elosztódobozt 59.440,63 lej 

értékben. A munkálat befejeződött és a teljes beruházás értéke 162.750,92 lej. 

1. Bakó pataka villanyhálozatának bővítése, Zetelaka község – melyben a munkálat megvalósításához Hargita Megye Tanácsa 

megvásárolt 540 m hosszú alacsonyfeszültségű villanyvezetéket valamint 8 villanyoszlopot 21.118,69 lej értékben. A munkálat 

befejeződött és a teljes beruházás értéke 40.380,03 lej. 

1. Rovát pataka villanyhálozatának kiépítése, Zetelaka község - melyben a munkálat megvalósításához Hargita Megye Tanácsa 

megvásárolt 3587 m 20 kV feszültségű villanykábelt, 615 m alacsony feszültségű villanykábelt, 255 m 20 kV feszültségű 

villanyvezetéket, 1 drb transzformátort valamint 4 drb elosztódobozt 242.980,80 lej értékben. A munkálat folyamatban van. 

1. Somkőháta zóna villamosátása, Lövéte község – melyben a munkálat megvalósításához Hargita Megye Tanácsa megvásárol 9737 m 

20 kV feszültségű villanykábelt, 492 m alacsony feszültségű villanykábelt, 80 m 20 kV feszültségű villanyvezetéket, 1 drb 

transzformátort valamint 8 drb elosztódobozt 387.746,26 lej értékben. A munkálatot 2016-ban fogják elkezdeni. 



Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă în localitățile mici din județul Harghita / 

Hargita megyei kistelepülések ivóvízhálózatainak kiépítése és korszerűsítése 

Nr. 

crt 
Denumirea lucrării Nr. populaţie Nr. gospodării  

Valoarea 

estimată a 

lucrării -lei- 

Valoarea alocată 

pentru anul 

2015 -lei- 

 Lucrări în continuare - proiectare și execuţie 206.730 206.730 

1 
Asigurarea sursei de apă potabilă pentru localitatea 

Benţid, comuna Şimoneşti- etapa I  
144 69 115.350 115.350 

2 
Alimentarea cu apă a localităţii Nicolești-aducțiune, 

comuna Ulieș 
173 72 91.380 91.380 

 Lucrări în continuare -  execuţie 203.106 203.106 

3 
Alimentarea cu apă a localităţii Ghipeş comuna 

Mărtiniş- etapa II 
156 61 78.742 78.742 

4 
Alimentarea cu apă a localităţii Păuleni, comuna 

Lupeni- etapa I 
226 147 124.364 124.364 

 Lucrări noi -  execuţie 271.187 271.187 

5 
Alimentarea cu apă a localităţii Păuleni, comuna 

Lupeni- etapa II 
226 147 89.263 89.263 

6 
Asigurarea sursei de apă potabilă pentru localitatea 

Benţid, comuna Şimoneşti- etapa II 
144 69 63.924 63.924 

7 
Extinderea rețelei de apă potabilă în comuna Ditrău, 

sat Jolotca 
630 230 118.000 118.000 

TOTAL 681.023 681.023 

 În următoarele localități / Az alábbi helységekben 



Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă în localitățile mici din județul Harghita / 

Hargita megyei kistelepülések ivóvízhálózatainak kiépítése és korszerűsítése 



Köszönjük a figyelmüket! 


