Raport de activitate 2015
Tevékenységi beszámoló 2015
Vicepreședintele Incze Csongor
Incze Csongor alelnök

Direcția generală patrimoniu
Vagyongazdálkodási vezérigazgatóság

Achiziția de pe bursă a energiei electrice
și a gazelor naturale/
A villamosenergia és földgáz beszerzése a börzén
 Energie electrică/Villamosenergia:
 Număr puncte de consum
Fogyasztópontok száma: 29
 Scăderea costurilor
Költségcsökkenés: 16,71 %

 Gaze naturale/Földgáz:
 Număr puncte de consum
Fogyasztópontok száma: 21
 Scăderea costurilor
Költségcsökkenés : 19,58 %

Administrarea patrimoniului /Vagyongazdálkodás
Contracte administrate/
Menedzselt szerződések:
 Administrare/ Adminisztrálási: 42;
 Închiriere/ Bérleti: 73;
 Comodat/Haszonkölcsön: 26;

 Hotărâri de consiliu inițiate/
Kezdeményezett tanácshatározatok száma: 55;

Asigurarea funcționării instituției
Az intézmény működtetése;
 Contracte pentru asigurarea utilităților și consumabilelor/
Szolgáltatói és szolgáltatási szerződések az intézmény
működtetésére: 49 contracte/szerződés;
 Plăți efectuate /Kifizetések száma: 1.304
 Valoarea plăților/ Kifizetett összeg: 4.055.232 lei;
 Facturi emise/ Kiállított számlák száma: 2.490

 Valoarea facturilor emise/ Kiállított számlák értéke: 2.582.558 lei

Asistență acordată unităților administrativ-teritoriale
Közigazgatási egységek támogatása
 Centralizare și înaintare pentru atestare a modificărilor privind
domeniul public a localităților/Települések közvagyon módosításának összesítése és előterjesztése: 27;
 Înaintarea modificărilor privind drumurile comunale și județene/
Községi és megyei útakra vonatkozó módosítások előterjesztése:
- Drumuri comunale/községi útak: 44;
- Drumuri județene/megyei útak: 7;

 Asigurarea formularelor pentru producătorii agricoli/
Nyomtatványok biztosítása a mezőgazdasági termelők részére :
- Atestate de producător/Termelői bizonylatok: 16.400 buc./db.
- Carnete de comercializare/Termék forgalmazó nyugtatömbök: 15.960 buc./db.

Tăierea vegetației de pe marginea drumurilor
județene/ Növényzet eltávolítás a megyei
útak mentén.

Arhitect șef
Főépítész

Compartimentul urbanism/ Település rendészet részleg
Au fost emise în anul 2015/ 2015-ben kibocsátott akták
- 190 Certificate de Urbanism/ 190 település rendészeti bizonylat
- 344 Avize pentru Certificatele de Urbanism și Autorizațiile de Construire eliberate de primării/
344 helyi tanácsok által kibocsátott település rendészeti bizonylat és építkezési engedély
jóváhagyása
- 66 de Autorizații de Construire/ 66 építkezési engedély
- 4 Autorizații de Desființare/ 4 bontási engedély

Compartimentul amenajarea teritoriului și GIS/ Területrendezési és
digitális térképészeti részleg
- 20 de Planuri Urbanistice Zonale avizate – PUZ/ 20 Övezeti Rendezési Terv jóváhagyása
- 1 de Planuri Urbanistice Generale avizate – PUG/ 1 Általános rendezési terv jóváhagyása
- 19 Avize de oportunitate emise – AO/ 19 célszerűségi jóváhagyás
- Obținerea avizelor pentru PUZ Munții Harghita / Hargita-hegység Övezeti Rendezési Terv
engedélyeztetése
- 7 ședinte CTATU/ 7 területrendezési és településrendészeti bizottsági gyűlés

Compartimentul Protecția Monumentelor istorice
Műemlékvédelmi részleg
1.

2.

3.

4.

Conlucrarea cu “Asociația pentru județul Harghita “ în vederea derulării
programului restaurarea și conservarea porților secuiești / Székelykapuk
restaurálása és állagmegőrzésével kapcsolatos program megszervezése és
lebonyolítása a Hargita Megyéért Egyesülettel közösen
Cofinanțarea și organizarea Conferinței Internaționale de Construcții EPKO
2015./ Nemzetközi Építéstudományi Konferencia (ÉPKO) megszervezése és
támogatása.
Organizarea programului Ocrotirea imaginii satului harghitean / Faluképvédelmi
program megszervezése
Elaborarea documentațiilor pentru modificare a Legiilor 350/2003, 153/2011,
422/2001 / Az alábbi 350/2003, 153/2011, 422/2001 törvények módosításával
kapcsolatos dokumentáció elkészítése.

Programul Restaurarea și conservarea porților secuiești / Székelykapuk restaurálása
és állagmegőrzése

Poartă
secuiască
din Delnița
(1909)
Înainte de
reabilitare /
Csíkdelnei
székelykapu
(1909)
Felújítás
előtt

După
reabilitare
/ Felújítás
után

Conferința Internațională de Construcții EPKO 2015 / Nemzetközi Építéstudományi
Konferencia

Programul de Protecția Monumentelor Istorice / Műemlékvédelmi program
În anul 2015 Consiliul Județean Harghita a cofinanțat protejarea monumentelor
participante în program cu 300.000 de lei. Consiliul a cofinanțat realizarea
proiectelor, intervențiilor de urgențe, respectiv lucrări de reabilitare la 17
monumente din județ, aflate în proprietatea cultelor religioase sau a persoanelor
fizice./ Hargita Megye Tanácsa 2015-ban 300.000 lejjel támogatta a porgramban
résztvevő műemlékek felújitását, restaurálását. Idén 17, egyházi és
magántulajdonban levő épület részesült résztámogatásban.Tervek elkészítése
mellett sürgősségi beavatkozások, helyreállítási munkálatokat sikerült
finanszírozni.

Intervenții de urgență la conacul Ugron /
Sürgősségi beavatkozás az ugron kúriánál

Restaurare piuă Sat Lueta/
Lövétebányai gyapjú ványoló

Cercetări arheologice / Régészeti kutatások
În cadrul programului Săpături arheologice am cofinanțat, în colaborare cu muzeele
din județ, cercetări din zona Ciuc, Gheorgheni și Odorhei în valoare de 30.000 lei.
Am organizat, ca și în anii precedenți, ora festivă despre rezultatele cercetărilor
pentru elevii din școlile din Miercurea-Ciuc. / A régészeti program keretében, a
megye múzeumaival egüttműködésben, csíki, udrvahelyi és gyergyói zónákban
végzett régészeti kutatásokat egyaránt támogattunk, összesen 30.000 lej értékben.
Idén is megszerveztük, az előző évek gyakorlatához hasonlóan a rendhagyó
történelemórát a csíkszeredai isklolák diákjai számára.

Serviciul de administrarea drumurilor judeţene, siguranţa circulaţiei şi disciplina în
construcţii/ Megyei útgazdálkodási forgalombíztonsági és építkezésfegyelmi
osztály
Întreținere curentă pe timp de iarnă/ Téli útkarbantartás
- Deszăpezire -pe drumurile județene 2015 -2016 / Hótalanítás a megyei utakon 2015-2016
időszakban
Întreținere curentă pe timp de vară pe drumurile județene 2015 - Plombare, pietruire/ Nyári
karbantartási munkálatok – kátyúzás és kövezés
Covoare bituminoase lungime totală 21,353 km pe / Aszfaltszőnyeg terítése 21,353 km
összhosszúságban a DJ 113B, DJ 123, DJ 123B, DJ 125, DJ 174A, DJ 137, DJ 131, DJ 138, DJ 134,
DJ 134A útakon
Autorizații pe DJ/ Engedélyek a megyei útakon
1.Acorduri Prealabile - 70 / Előzetes jóváhagyások – 70
2.Autorizații de Amplasare și Acces la Drum - 64 / Útengedélyek – 64
3.Autorizații de subtraversare – 16 / Útátvágási-fúrási engedély - 16
4.Avizuri pentru competiții – 12 / Sport és kulturális rendezvények az útfelületeken
5.Planuri urbanistice generale avizate – 3/ Általános rendezési tervek engedélyezése - 3
6.Planuri Urbanistice Zonale avizate - 3/ Övezeti Rendezési Terv jóváhagyása - 3

