
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.           /2021 

 

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 129/2021 
privind aprobarea listei lucrărilor pe anul 2021 din cadrul programului privind 

“Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, 
perioada 2016-2022, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 110/2016, cu 

modificările și completările ulterioare 
 

Consiliul Judeţean Harghita;  
 
Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr.          /2021 iniţiat de preşedintele Consiliului Județean 
Harghita, dl. Borboly Csaba la propunerea Direcţiei generale tehnice, pentru aprobarea 
modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 129/2021 privind aprobarea listei 
lucrărilor pe anul 2021 din cadrul programului privind “Construire trotuare pe lângă 
drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, perioada 2016-2022, conform 
Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 110/2016, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Raportul de specialitate nr.           /2021 al Direcţiei economice şi Raportul de specialitate 
nr.      /2021 al Direcţiei juridice și administraţie publică; Avizul Comisiei tehnico-
economice nr. 50013/18.06.2021; și Procesul verbal de afișare nr.       /2021, privind 
îndeplinirea exigenţelor de transparenţă decizională; 
 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 129/2021, pentru aprobarea 
listei lucrărilor pe anul 2021 în cadrul programului privind ”Construire trotuare pe lângă 
drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, perioada 2016-2022, conform 
Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 110/2016, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

Luând în considerare Avizul favorabil al Comisiei economică și investiții; 
 

În conformitate cu prevederile art. 128 alin. (1 lit. e) din OUG nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
art. 20, lit. i) şi art. 25, lit. f) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 59/2021 a Consiliului Judeţean 
Harghita, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe 
anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, ale art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,ale Hotărârii nr. 264/27.07.2021 a Consiliului Judeţean Harghita, privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: ” Construire trotuare în comuna 



 

 

Suseni”, și a prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 110/2016 privind 
aprobarea programului ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile 
judeţului Harghita”, pe perioada 2016-2020, cu modificările și completările ulterioare; 
 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit. d) coroborat cu alin. (5), lit. l), art. 173 alin. 
(1), lit.e) coroborat cu alin. (7), lit. c), şi art. 196 alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art. I. (1) Se aprobă modificarea listei lucrărilor pe anul 2021, din cadrul programului 
privind ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului 
Harghita”, perioada 2016-2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 
110/2016, cu modificările și completările ulterioare, potrivit Anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

(2) Realizarea lucrărilor din program, în cota ce îi revine Consiliului Judeţean 
Harghita, se va face în funcție de alocația bugetară anuală și a cuantumului posibil de 
asigurat în finanțarea execuției acestora, în limita sumei de 5.319.000 lei, din care pentru 
anul 2021 în valoare de 3.174.000 lei în limita aprobată prin bugetul de venituri şi 
cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021, capitol 84.02.03.01., iar pentru anul 2022 în 
valoare de 2.145.000 lei în limita aprobată prin bugetul de venituri şi cheltuieli al 
judeţului Harghita pe anul 2022. 

 
Art. II. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
preşedintele Borboly Csaba, prin Direcţia generală tehnică.  
 

Art. III. Hotărârea se comunică de Direcţia juridică și administraţie publică - 
Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Borboly Csaba, 
vicepreşedintelui Barti Tihamér, Direcţiei generală tehnică, Direcţiei economică, Direcţiei 
generală patrimoniu şi consiliilor locale ale comunelor menţionate în anexa nr. 1 la 
prezenta, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Harghita. 
 
 
 
Miercurea Ciuc,      .      . 2021 
 
 
 
 Contrasemnează 
 Preşedinte, Pt. Secretarul general al Judeţului, 
 Borboly Csaba Vágássy Alpár 

 
 
 



 

 

 
 

 
AVIZAT 

Pt. Secretarul general al Judeţului 
Vágássy Alpár 

 
 
 
 
 

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către preşedintele Borboly Csaba, la 
propunerea Direcţiei generale tehnice. 
 
 
 
 

 Preşedinte Director general adjunct 
 Borboly Csaba Chiorean Adrian 

 
 
 
 
 

VIZA JURIDICĂ 
Direcţia juridică și administraţie publică 

Pt. Director executiv  
 

 
 
 
 
 
 
 VIZAT 
 Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita 
 Coordonator compartiment 
 Szabó Zsolt Szilveszter 
 

 


