
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. _____/2021 

privind aprobarea Programului de Internship pe anul 2021 al Consiliului Județean Harghita 
 
 
Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr.           /2021 a președintelui Consiliului Județean Harghita, inițiat la 
propunerea Direcţiei resurse umane și comunicare, privind aprobarea Programului de 
Internship pe anul 2021 al Consiliului Județean Harghita; 

Văzând Raportul de specialitate Raportul de specialitate nr. _______/2021 al Direcţiei 
juridică și administraţie publică, Raportul de specialitate nr. _______/2021 al Direcţiei 
economice, Raportul de specialitate a direcției generale de programe și proiecte 
nr.__________ / 2021 precum şi avizul favorabil al Comisiei economice și investiții, Comisiei 
juridice și administrație publică, Comisiei pentru învăţământ, și cultură și Hotărârea 
Consiliului Județean Harghita nr. 59/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
al județului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022–2024, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
Având în vedere prevederile Legii nr. 176/2018 privind internshipul, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale art. 14 alin. (4), art. 25 lit. f), lit. g), și art. 35 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii-
Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 
și completările ulterioare, ale art. 61 lit. b) şi art. 76 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, ale Ordinului ministrului muncii și justiției sociale Nr. 2004/2018 privind aprobarea 

modelelor-cadru ale certificatului şi contractului de Internship, precum şi al cererii pentru 
solicitarea primei de promovare a angajării;  

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit. f) și ale art. 196 alin. (1), lit. a) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 
 
 
 



HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Începând cu data intrării în vigoare, se aprobă derularea „Programului de Internship pe 
anul 2021 al Consiliului Județean Harghita”, conform Anexei nr. 1, Anexei nr.2 și Anexei nr 3, 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 2. Se aprobă finanțarea cheltuielilor pentru derularea Programului de Internship pe anul 
2021 al Consiliului Județean Harghita din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Harghita 

în sumă totală de 133.000 lei din capitolul 80.02.01.10 subcapitol 10.01.12.și subcapitol 
10.03.07. 
 
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 
Președintele Consiliului Județean Harghita prin Direcția resurse umane și comunicare. 
 
Art. 4. (1) Hotărârea se comunică de către Direcția  juridică și administrație publică,  
Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Borboly Csaba, 
vicepreşedinţilor Consiliului Județean Harghita, dl. Barti Tihamér şi dl. Bíró Barna Botond, 
Direcţiei economice, Direcţiei resurse umane și comunicare, Direcției generale programe și 
proiecte, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.  

(2) Totodată prezenta hotărâre va fi afişată la afişierul Consiliului Judeţean Harghita şi 
va fi publicată pe site-ul www.judetulharghita.ro, www.hargitamegye.ro, și în mass-media 
prin grija Compartimentului Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita, respectiv va fi publicată 
în Monitorul Oficial al Judeţului Harghita prin grija Direcţiei juridice și administraţie publică.  
 
    Miercurea-Ciuc,  __________2021 

 
 
 
 
              Contrasemnează: 
PREŞEDINTE                        pt. SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

          Borboly Csaba        Vágássy Alpár 
        Director executiv adjunct 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
AVIZAT: 

pt. SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
Vágássy Alpár 

Director executiv adjunct 
 
 
 
 
 
  

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către preşedintele Borboly Csaba,  
la propunerea, Direcţiei resurse umane și comunicare 

 
 
 

 
 
 
  Borboly Csaba                        SzőcsIstván  
                Preşedinte                    Director executiv  
 
 
 
 
 

 
Viza juridică, 

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
      Pt.director executiv 

 
 

 
 
 
 

VIZAT 

COMPARTIMENTUL  CANCELARIA  
CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA 

Szabó Zsolt Szilveszter 
Coordonator compartiment 

 


	AVIZAT: pt. SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

