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LISTA DE INVENTAR AL BUNURILOR IMOBILE CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEŢULUI HARGHITA pentru care vor fi întocmite 
Expertize tehnică asupra structurii de rezistență și Audit Energetic 

 
 
 

Denumirea bunului 

Elementele de identificare (date de 
individualizare administrativă şi 

tehnică, descriptive, adresa actuală şi 
vecinătăţile) 

Anul 
dobândirii 
sau, după 
caz dării în 
folosinţă 

Propuse pentru finanțare PNRR 

2. 3. 4.  

SEDIUL DIRECȚIEI 
JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ 
A PERSOANELOR  

Localitatea Miercurea Ciuc str. Leliceni 
nr.45 
Vecinătăţi: Est: teren proprietatea 
Municipiului Miercurea Ciuc şi Societate 
Comercială 
Vest, Nord: Societăţi Comerciale 
 Sud: str. Leliceni 

  

Se va achiziționa expertiză tehnică asupra 
structurii de rezistență și audit energetic 
 

Clădire administrativă 

Clădire P+2 Fundaţii: beton.  Zidărie de 
cărămidă.  Acoperiş tip şarpantă cu 
învelitoare din ţiglă.                                        
Sc =243 mp  

1972 

Teren  aferent Teren intravilan  S = 1.052 mp. 1990 

SEDIUL ŞCOLII 
POPULARE DE ARTĂ A 
JUDEŢULUI HARGHITA 

Situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. 
Gál Sándor nr. 9 
Vecinătăţi: Nord: str. Gál Sándor 
Est: Casa Lazarus 
Sud: teren în proprietatea municipiului 
Miercurea Ciuc 
Vest:imobil în proprietatea Băncii 
Naţionale a României 

 
Se va achiziționa expertiză tehnică asupra 
structurii de rezistență și audit energetic 
 

petreseva
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Clădire administrativă  

Clădire P+2 şi mansardă. 
Structură de zidărie portantă din 
cărămidă, planşee din beton armat, 
şarpantă din lemn cu învelitoare din 
ţigle, instalaţii electrice, sanitare, de 
încălzire şi centrală termică proprie. 
Sc = 205 mp. 
Fără teren aferent.( Teren primit în 
concesiune de la Municipiul Miercurea 
Ciuc) 

2008 

Teren aferent  Teren intravilan S = 646 mp. 2003 

SPITALUL JUDEŢEAN DE 
URGENŢĂ MIERCUREA 
CIUC 

Miercurea – Ciuc    

Clădire: Spitalul ORL şi 
Fizioterapie 

Miercurea Ciuc, str. Szász Endre nr. 5,                              
Vecinătăţi: Şcoala Generală Jozsef Attila, 
locuinţa Vákár, Piaţa Cetăţii, str. Miron 
Cristea 
Construcţie P+l. Fundaţii piatră, zidării din 
cărămidă şi piatră, şarpantă din lemn, 
învelitori din ţigle. Instalaţii electrice, apă-
canal, încălzire centrală. 
 Sc = 840 mp. 

1780 
Se va achiziționa expertiză tehnică asupra 
structurii de rezistență și audit energetic 
 

Teren aferent Teren intravilan S = 1.474 mp 1780  

ŞCOALA SPECIALĂ 
BILBOR JUD. HARGHITA 

Localitatea Bilbor nr. 121 
Vecinătăţi: Est, Vest şi Sud: bloc locuinţe 
Nord: alee între blocuri  

  
 

Pavilion nr.1- clădire 
administrativă 

Clădire P. Fundaţie piatră, pereţi lemn 
netencuiţi la exterior acoperiş tip 
şarpantă cu învelitoare din ţigle. 

1941 
Se va achiziționa expertiză tehnică asupra 
structurii de rezistență și audit energetic 

 



Suprafaţă construită =206 mp  

Pavilion nr.3 - săli de 
clasă şi cabinet 
logopedic 

Clădire P. Fundaţie piatră, pereţi lemn 
netencuiţi la exterior acoperiş tip 
şarpantă cu învelitoare din ţigle.  
Sc =226 mp  

1941 
Se va achiziționa expertiză tehnică asupra 
structurii de rezistență și audit energetic 

 

Pavilion nr.4- săli de 
clasă şi bibliotecă 

Clădire P. Fundaţie piatră, pereţi lemn 
netencuiţi la exterior acoperiş tip 
şarpantă cu învelitoare din ţigle. 
 Sc =226 mp  

1941 
Se va achiziționa expertiză tehnică asupra 
structurii de rezistență și audit energetic 

 

Pavilion nr.5- săli de 
clasă 

Clădire cu parter Fundaţie: piatră 
Pereţi: lemn netencuiţi la exterior 
Acoperiş tip şarpantă cu învelitoare din 
ţigle  
Sc. =226 mp.  

1941 
Se va achiziționa expertiză tehnică asupra 
structurii de rezistență și audit energetic 

 

Pavilion nr.7- magazii, 
depozite,gospodărie 
anexă şi garaj 

1.Magazie, depozit și garaj: 
Clădire cu parter Fundaţie: piatră  
Pereţi: lemn netencuiţi la exterior 
Acoperiş tip şarpantă cu învelitoare din 
ţigle. 
Sc. =229 mp.  
2.Gospodărie anexă. 
Sc: 53 mp. 
3.Magazie cu suprafața construit de  34 
mp. 
4.Magazie cu suprafața construită de 35 
mp. 

1941 
Se va achiziționa expertiză tehnică asupra 
structurii de rezistență și audit energetic 

Teren aferent 
Teren intravilan 
S: 4843 mp. 1998  

Pavilion nr.10- sala de 
sport 

Clădire cu parter Fundaţie: piatră 
Pereţi: lemn netencuiţi la exterior 
Acoperiş tip şarpantă cu învelitoare din 
ţigle. Sc =172 mp.   

1941 
Se va achiziționa expertiză tehnică asupra 
structurii de rezistență și audit energetic 

 



Teren aferent sală de 
sport 

 Teren intravilan S = 329 mp.  
1998  

Teren pentru sport Teren cu suprafața de: 900 mp. 1998  

CENTRU DE 
PLASAMENT BILBOR  

 
Localitatea Bilbor nr. 121 
Vecinătăţi: Est: strada Principală şi 
Consiliul Local Bilbor 
Vest şi Nord: proprietăţi particulare 
Sud: drum comunal, Cooperativa de 
Consum Bilbor şi dispensar veterinar 

   

Pavilion nr. 13- 
internat, cabinet 
medical şi infirmerie 

Clădire P.  Fundaţie piatră, pereţi lemn 
netencuiţi la exterior, acoperiş tip 
şarpantă cu învelitoare din ţigle.  
Sc.= 175 mp 
. 

1941 
Se va achiziționa expertiză tehnică asupra 
structurii de rezistență și audit energetic 

 

Teren aferent 
Teren aferent pavilionului 13. 
S: 620 mp 

1998  

IMOBIL ÎN INCINTA 
TABEREI BĂILE 
HOMOROD 

   

Vila nr. 6 

Situat în Băile Homorod, 
P+2E 
Construcție din: piatră cioplită, pereți din 
lemn, acoperiș din țiglă profilată,  
Sc= 378 mp 
Instalații electrice, apă și canalizare 
Teren aflat în proprietatea privată al 
comunei Căpâlnița și transmis în 
concesiune Județului Harghita. 

2012 
Se va achiziționa expertiză tehnică asupra 
structurii de rezistență și audit energetic 

 

 




