




ROMÁNIA 
JUDETUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL ORA�ULUI 
CRISTURU SECUIESC 

Anexa la Hotararea nr. 128/2021 

DESCRIEREA SUCCINT A A PROIECTULUI 

1. lnformafii generale
1. 1. Denumirea obiectivului de investitii:

"infiintarea unui lncubator de afaceri sectorial in Orasul Cristuru Secuiesc"
' ' 

1.2. Ordonator principal de creditelinvestitor: 

UAT Judetul Harghita, cu sediul in Miercurea Ciuc, Piata Libertatii nr. 5, codul fiscal 
4245763, avand calitatea de Lider de proiecU Partener 1 

�i 

UAT Ora�ul Cristuru Secuiesc, cu sediul in Ora�ul Cristuru Secuiesc. P-ta Libertatii nr. 27, 
Judetul Harghita, codul fiscal 4367647, avand calitatea de Partener 2 

1.3. Ordonator de credite (secundar, ter(iar). 

NU ESTE GAZUL 

1.4. Beneficiarul investifiei: 

UAT Orasul Cristuru Secuiesc, cu sediul in Orasul Cristuru Secuiesc. P-ta Libertatii 
 
nr. 27, 

' . ' ' '

Judetul Harghita, respectiv tineri intreprinzatori, IMM-uri nou infiintate sau infiintate in 
ultimii doi ani in zona Ora�ului Cristuru Secuiesc. 
22. Date de identificare a amplasamentului
2.1. lnformafii privind regimul juridic, economic §Í tehnic a/ terenului §ilsau a/ construcfiei

existente, documentatie cadastrala:
,

Proiectul se va realiza prin reabilitarea unor cladiri existente pe terenul identificat prin CF 
nr. 52736-C3 �i 52736-CB, care este proprietatea privata a Ora�ului Cristuru Secuiesc. 
Amplasamentul are acces direct catre strada Harghitei nr. 14, �i este situata in apropierea 
Grupului �colar "Zeyk Domokos". 
Pe terenul situat in intravilanul orasului Cristuru Secuiesc, se doreste reabilitarea unor 

' 
. . 

' 

imobile pentru infiintare lncubator de afaceri. Terenul are o suprafata de 5.016,00 mp. 
Terenul are o forma neregulata conform planului de situatie. Accesul pe teren se 
realizeaza dinspre latura vestica a terenului. 
Cladirea studiata este amplasata in partea central-nordica a localitatii ora�ului Cristuru 
Secuiesc. Amplasamentul constructiei se situeaza pe strada Harghitei din ora�ului Cristuru 
Secuiesc. Terenul are o panta de aproximativ 5-10% dinspre nord spre sud. 

Constructia care urmeaza a fi reabilitata se compune din doua corpuri: Corp A - Atelier de 
tamplarie respectiv Corp B - Atelier de tamplarie �i Birouri, Corpul "A" - partea dinspre 
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