
REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN HARGHITA ÎN ANUL 2021 

 

Nr. 
proiect 
de 
hotărâre 

Data 
înregistrării 
proiectului 

Inițiator Titlul proiectului de hotărâre Compartiment de 
resort/nr. înreg. 
referat de 
aprobare 

Pentru Avizare la 
Secretarul General 
al Județului 

Observații: 
adoptat/respins
/amânat/retras 
în ședința din 
data de  

1.  28.07 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea includerii în 
domeniul privat al Județului Harghita 
al imobilului situat în municipiul 
Miercurea Ciuc, str. Progresului, nr. 
37, înscris în CF nr. 52248 respectiv 
aprobarea modificării și completării 
inventarului actualizat al bunurilor 
imobile care aparțin domeniului 
privat al județului Harghita; 

   

2.  02.08 Președinte 
Borboly Csaba 

privind darea în administrare 
Spitalului Județean de Urgență 
Miercurea Ciuc a Locuinței de 
serviciu Garsonieră, situat în 
Miercurea Ciuc, str. Iancu de 
Hunedoara, nr. 31, ap. 32, județul 
Harghita aparţinând domeniului 
privat al judeţului Harghita; 

   

3.  03.08 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Harghita nr. 
208/2021 privind aprobarea 
Programului de cooperare al 

   



Consiliului Judeţean Harghita în 
vederea derulării unor activităţi ale 
cultelor religioase, pe anul 2021; 

4. 4 03.08 vicepreşedintel
e Bíró Barna 
Botond 

privind aprobarea modificării 
Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr. 212/2021, privind 
aprobarea proiectului, a cheltuielilor 
legate de proiect și activităților prin 
care va fi implicat U.A.T. Județul 
Harghita prin Consiliul Județean 
Harghita și U.A.T. Orașul Bălan, 
privind managementul şi 
implementarea proiectului de 
finanțare ”Înființarea unui Incubator 
de afaceri sectorial în Orașul Bălan”, 
pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 
2014-2020, Axa prioritară 2. 
”Îmbunătăţirea competitivității 
întreprinderilor mici şi mijlocii”, 
Prioritatea de investiție 2.1. 
”Promovarea spiritului 
antreprenorial, în special prin 
facilitarea exploatării economice a 
ideilor noi și prin încurajarea creării 
de noi întreprinderi, inclusiv prin 
incubatoare de afaceri”, Obiectiv 

   



specific 2.1.B ”Incubatoare de 
afaceri”, Apelul de proiecte 
POR/937/2; 

5. 5. 03.08 vicepreşedinte 
Bíró Barna 
Botond 

privind aprobarea modificării 
Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr. 211/2021, privind 
aprobarea proiectului, a cheltuielilor 
legate de proiect și activităților prin 
care va fi implicat U.A.T. Județul 
Harghita prin Consiliul Județean 
Harghita și U.A.T. Orașul Cristuru 
Secuiesc, privind managementul şi 
implementarea proiectului de 
finanțare ”Înființarea unui Incubator 
de afaceri sectorial în Orașul 
Cristuru Secuiesc”, pentru a fi depus 
în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa 
prioritară 2. ”Îmbunătăţirea 
competitivității întreprinderilor mici 
şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 
2.1. ”Promovarea spiritului 
antreprenorial, în special prin 
facilitarea exploatării economice a 
ideilor noi și prin încurajarea creării 
de noi întreprinderi, inclusiv prin 
incubatoare de afaceri”, Obiectiv 
specific 2.1.B ”Incubatoare de 
afaceri”, Apelul de proiecte 
POR/937/2, 

   



6. 6. 03.08 vicepreşedinte 
Bíró Barna 
Botond 

privind aprobarea Acordului de 
parteneriat încheiat între U.A.T. 
Județul Harghita prin Consiliul 
Județean Harghita cu U.A.T. Orașul 
Bălan, în vederea realizării 
proiectului de finanțare ”Înființarea 
unui Incubator de afaceri sectorial în 
Orașul Bălan”, pentru a fi depus în 
cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa 
prioritară 2. ”Îmbunătăţirea 
competitivității întreprinderilor mici 
şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 
2.1. ”Promovarea spiritului 
antreprenorial, în special prin 
facilitarea exploatării economice a 
ideilor noi și prin încurajarea creării 
de noi întreprinderi, inclusiv prin 
incubatoare de afaceri”, Obiectiv 
specific 2.1.B ”Incubatoare de 
afaceri”, Apelul de proiecte 
POR/937/2; 

   

7.  03.08 vicepreşedinte 
Bíró Barna 
Botond 

privind aprobarea Acordului de 
parteneriat încheiat între U.A.T. 
Județul Harghita prin Consiliul 
Județean Harghita și U.A.T. Orașul 

   



Cristuru Secuiesc, în vederea 
realizării proiectului de finanțare 
”Înființarea unui Incubator de afaceri 
sectorial în Orașul Cristuru Secuiesc”, 
pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 
2014-2020, Axa prioritară 2. 
”Îmbunătăţirea competitivității 
întreprinderilor mici şi mijlocii”, 
Prioritatea de investiție 2.1. 
”Promovarea spiritului 
antreprenorial, în special prin 
facilitarea exploatării economice a 
ideilor noi și prin încurajarea creării 
de noi întreprinderi, inclusiv prin 
incubatoare de afaceri”, Obiectiv 
specific 2.1.B ”Incubatoare de 
afaceri”, Apelul de proiecte 
POR/937/2; 

8.  03.08 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea listei proiectelor 
selectate pentru contribuție 
financiară în cadrul programului de 
„Protecție a monumentelor istorice 
de pe teritoriul județului Harghita” 
pe anul 2021 

   

9. . 04.08 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea hotărârii nr. 
81/2021 privind aprobarea 
„Programului de protecție a 

   



monumentelor istorice de pe 
teritoriul județului Harghita” pe anul 
2021 

10. . 04.08 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile 
județene și comunale pe anul 2021; 

   

11.  05.08 Președinte 
Borboly Csaba 

privind rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita pe anul 2021; 

   

12.  05.08 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei 
Sâncrăieni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean 
Harghita constituit din cota de 
6%  din impozitul pe venit, pe anul 
2021; 

   

13.  05.08 Președinte 
Borboly Csaba 

repartizarea Comunei Sânmartin a 
unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita 
constituit din cota de 6%  din 
impozitul pe venit, pe anul 2021 

   

14.  05.08 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Tușnad 
a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita 
constituit din cota de 6%  din 
impozitul pe venit, pe anul 2021 

   

15.  05.08 Președinte privind repartizarea Comunei    



Borboly Csaba Sântimbru a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean 
Harghita constituit din cota de 
6%  din impozitul pe venit, pe anul 
2021; 

16.  17.08 Președinte 
Borboly Csaba 

privind numirea reprezentantului în 
relaţia cu APIA pentru solicitarea 
ajutorului financiar FEGA în cadrul 
Programului pentru şcoli al 
României; 

   

17.  17.08 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea transmiterii 
dreptului de administrare asupra 
sectorului de drum județean DJ 126, 
de la km 12+170 – 12+187, respectiv 
de la km 12+217 – 12+243, împreună 
cu terenul aferent acestuia, 
proprietatea publică a Județului 
Harghita, din administrarea 
Consiliului Județean Harghita în 
administrația Consiliului Județean 
Harghita;  

   

18.  17.08 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Ditrău 
a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita 
constituit din cota de 6% din 
impozitul pe venit, pe anul 2021; 

   

19.  17.08 Președinte 
Borboly Csaba 

privind însușirea cotizaţiei Consiliului 
Județean Harghita plătibil către 
Asociaţia de Dezvoltare 

   



Intercomunitară de Dezvoltare 
Rurală a Consiliului Judeţean 
Harghita pe anul 2021; 

20.  20.08 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea listei nominale cu 
persoanele care sunt propuse de a 
beneficia de stimulent financiar în 
luna august 2021, din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență 
Miercurea Ciuc; 

   

21.  20.08 
 

Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea hotărârii nr. 
81/2021 privind aprobarea 
„Programului de protecție a 
monumentelor istorice de pe 
teritoriul județului Harghita” pe anul 
2021 

  Completare 
Referat de 
Aprobare  

22.  23.08 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea modificării 
organigramei și statului de funcții ale 
Spitalului Județean de Urgență 
Miercurea Ciuc; 

   

23.  23.08 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea participării 
Agenției de Dezvoltare Județeană 
Harghita, în calitate de coordonator 
de proiect, la proiectul nr. 
101036284- CAPfuture-IMCAP-
INFOME-2021 al Comisiei Europene, 
Direcția Generala pentru Agricultura 
si Dezvoltare Rurala 

   

24.  24.08 Președinte cu privire la aprobarea numărului de    



Borboly Csaba delegați privind participarea la 
pelerinajul celui de-al 52-lea Congres 
Euharistic Internațional, la 
Budapesta, Ungaria, în perioada 10-
13 septembrie 2021; 

25.  24.08 Președinte 
Borboly Csaba 

privind revocarea Hotărârii 
Consiliului Județean Harghita nr. 
320/2021 privind repartizarea 
Comunei Sărmaș a unei sume din 
Fondul la dispoziția Consiliului 
Județean Harghita constituit din cota 
de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 
2021 

   

26.  24.08 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Lăzarea 
a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita 
constituit din cota de 6% din 
impozitul pe venit, pe anul 2021; 

   

27.  24.08 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Sărmaș 
a unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita 
constituit din cota de 6%  din 
impozitul pe venit, pe anul 2021; 

   

28.  24.08 Președinte 
Borboly Csaba 

privind completarea şi modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr.208/2021 privind 
aprobarea Programului de cooperare 
al Consiliului Judeţean Harghita în 

   



vederea derulării unor activităţi ale 
cultelor religioase, pe anul 2021 cu 
sesiunea II; 

29.  24.08 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea atribuirii directe a 
lucrării de refacere a DJ 174A, având 
ca obiect „Lucrări pentru aducerea 
drumurilor, podurilor la starea 
tehnică inițială în urma unor 
evenimente accidentale (inundații, 
cutremure, alunecări, etc.) pe DJ 
174A - Bilbor” către societatea 
ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA 
SRL, în conformitate cu art. 31 din 
Legea nr. 98/2016; 

   

30.  24.08 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea atribuirii directe a 
lucrării de refacere a DJ 132, având 
ca obiect „Lucrări pentru aducerea 
drumurilor, podurilor la starea 
tehnică inițială în urma unor 
evenimente accidentale (inundații, 
cutremure, alunecări, etc.) pe DJ 132 
– Vlăhița” către societatea 
ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA 
SRL, în conformitate cu art. 31 din 
Legea nr. 98/2016; 

   



31.  31.08 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea asocierii U.A.T. 
Județul Harghita cu U.A.T. Comuna 
Suseni în vederea realizării în comun 
a lucrării ”Construire trotuare în 
comuna Suseni-etapa II”, pe 
parcursul anilor bugetari 2021 și 
2022; 

   

32.  01.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea modificării 
Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr.119/2010 privind 
aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare, a 
Organigramei și a  Statului de funcţii 
ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii 
Vámszer Géza, cu modificările și 
completările ulterioare; 

   

33.  01.09 Vicepresedinte 
Biró Barna 
Botond 

privind rectificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Harghita nr. 
118/2006 privind aprobarea 
participării județului Harghita prin 
Consiliul Judeţean Harghita la 
realizarea proiectului internațional 
CD-ETA „Collaborative Digitization of 
Natural and Cultural Heritage” din 

   



cadrul Programului Interreg Europe; 

34.  01.09 Vicepresedinte 
Biró Barna 
Botond 

privind aprobarea proiectului 
„Desființarea Centrului de Plasament 
Bilbor și înființarea unei case de tip 
familial pentru copii în localitatea 
Bilbor, județul Harghita”, aferentă 
proiectului „Creșterea gradului de 
acoperire a serviciilor sociale în 
județul Harghita” finanţat în cadrul 
POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – 
Dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate și sociale, Prioritatea de 
investiții 8.1 – Investițiile în 
infrastructurile sanitare și sociale 
care contribuie la dezvoltarea la nivel 
național, regional și local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește 
starea de sănătate și promovând 
incluziunea socială prin 
îmbunătățirea accesului la serviciile 
sociale, culturale și de recreere, 
precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de 
colectivitățile locale, Obiectivul 
specific 8.3 – Creșterea gradului de 
acoperire cu servicii sociale, Grup 
vulnerabil: copii, Apelul 3, și a 
cheltuielilor legate de proiect; 

   

35.  02.09 Președinte privind aprobarea Regulamentului    



Borboly Csaba privind circulația pe drumurile 
publice județene a vehiculelor rutiere 
cu greutăți și/sau dimensiuni de 
gabarit care depășesc limitele 
maxime prevăzute de Ordonanța 
Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 
și exercitarea controlului, 
constatarea contravențiilor și 
aplicarea sancțiunilor de către 
împuterniciții Consiliului Județean 
Harghita; 

36.  07.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenții 
aferente obiectivului de investiţii 
,,Reabilitare DJ 136, km 14+000 - 
19+950, limita județ Mureș – 
intersecția cu DJ 136B””; 

   

37.  07.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean nr. 103/2018 
privind asocierea U.A.T. Județul 
Harghita cu U.A.T. Comuna Dealu în 
vederea realizării în comun a 
lucrărilor ”Amenajare trotuar în satul 
Sâncrai, comuna Dealu” și aprobarea 

   



Actului adițional la Contractul de 
asociere nr. 20075/28.08.2018; 

38.  08.09 Președinte 
Borboly Csaba 

cu privire la aprobarea numărului 
de delegați la vizită oficială  în 
județul Nógrád,Ungaria, în 
perioada 17-19 septembrie 2021; 

   

39.  08.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Harghita în calitate de 
membru în Consiliul de administrație din 
cadrul Școlii Profesionale Speciale„Szent 
Anna” Miercurea Ciuc pentru anul școlar 
2021-2022; 

   

40.  09.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea atribuirii directe a 
lucrării de remediere pe DJ 132, 
având ca obiect „Lucrări de 
remediere a lucrării „Reabilitare DJ 
132 km 18+220-47+085 (Vlăhița-
Lueta-Merești-Ocland-limita cu 
județul Brașov) conform ctr. 
364/08.01.2015” către societatea 
ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA 
SRL, în conformitate cu art. 31 din 
Legea nr. 98/2016; 

   

41.  10.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind însușirea cotizației Consiliului 
Județean Harghita plătibil către 
Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Harghita”, pe anul 

   



2021; 
42.  10.09 Președinte 

Borboly Csaba 
desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Harghita în 
calitate de membru în Consiliul de 
administrație din cadrul Centrului 
Școlar Pentru Educație Incluzivă 
Bilbor pentru anul școlar 2021-2022; 

   

43.  10.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Lueta a 
unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita 
constituit din cota de 6%  din 
impozitul pe venit, pe anul 2021 

   

44.  10.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei 
Secuieni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean 
Harghita constituit din cota de 6%  
din impozitul pe venit, pe anul 2021 

   

45.  13.09 Președinte 
Borboly Csaba 

pentru modificarea Hotărârii 
Consiliul Județean Harghita nr. 
172/2012  privind aprobarea 
Regulamentului de  organizare și 
funcționare al Spitalului Județean de 
Urgență Miercurea Ciuc; 

   

46.  13.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind prelungirea Contractului de 
administrare nr. 
40252/2011/553/2011 încheiat între 
Județul Harghita prin Consiliul 
Judeţean Harghita și Municipiul 
Miercurea-Ciuc prin Consiliul Local al 

   



Municipiului Miercurea-Ciuc; 
47.  14.09 Președinte 

Borboly Csaba 
privind acordarea unui mandat 
special reprezentantului Județului 
Harghita în Adunarea Generală al 
Asociaților Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Hargita Viz 
Egyesület, la care Județul Harghita 
este membru asociat; 

   

48.  14.09 Președinte 
Borboly Csaba 

pentru modificarea Hotărârii 
Consiliul Județean Harghita nr. 
172/2012 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și 
funcționare al Spitalului Județean de 
Urgență Miercurea Ciuc; 

   

49.  14.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei 
Șimonești a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean 
Harghita constituit din cota de 6%  
din impozitul pe venit, pe anul 2021; 

   

50.  14.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Săcel a unei 
sume din Fondul la dispoziția Consiliului 
Județean Harghita constituit din cota de 

6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021 

   

51.  14.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind rectificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Harghita nr. 115/2021 privind 
rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al Societății Întreținere 

   



Drumuri Harghita S.R.L. pe anul 2021; 
52.  14.09 Președinte 

Borboly Csaba 
privind a probarea modificării 
punctului nr. 7 privind Indicatori de 
rezultate și eficiență din anexa nr.1, 
art. 10, art. 52 și art. 56 din Anexa nr. 3 
a Hotărâri nr 187/2021 privind 
aprobarea Programului de Internship 
pe anul 2021 al Consiliului Județean 

   

53.  14.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea modificării Anexei 
nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean 
Harghita nr. 350/2021 privind 
aprobarea Cererii de tragere nr. 3 din 
Contractul de credit 
20191219831/2019, în vederea 
asigurării finanțării unor investiții de 
interes județean, finanțate din fonduri 
locale; 

   

54.  14.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean 
Harghita; 

   

55.  14.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei 
Frumoasa a unei sume din Fondului la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita 
constituit din cota de 6%  din impozitul 
pe venit, pe anul 2021; 

   

56.  14.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Județului Harghita în 
Adunarea Generală al Asociaților 

   



Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Hargita Viz Egyesület, 
la care Județul Harghita este membru 
asociat 

57.  15.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Leliceni a 
unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit 
din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021 

   

58.  15.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei 
Ciucsîngeorgiu a unei sume din Fondul 
la dispoziția Consiliului Județean 
Harghita constituit din cota de 6%  din 
impozitul pe venit,  pe anul 2021; 

   

59.  15.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Cozmeni 
a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita 
constituit din cota de 6% din impozitul 
pe venit, pe anul 2021; 

   

60.  15.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei 
Șimonești a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean 
Harghita constituit din cota de 6%  din 
impozitul pe venit, pe anul 2021; 

   

61.  15.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Dănești 
a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita 
constituit din cota de 6%  din 
impozitul pe venit, pe anul 2021 

   



62.  15.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei 
Sânsimion a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean 
Harghita constituit din cota de 6%  din 
impozitul pe venit, pe anul 2021; 

   

63.  15.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind  rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita pe anul 2021; 

   

64.  15.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Cârța a 
unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit 
din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021 

   

65.  15.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea modificării Anexelor 
nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a 
Consiliului Judeţean Harghita, privind 
stabilirea numărului de posturi, 
aprobarea Organigramei și a Statului 
de funcții ale aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Harghita, cu 
modificările și completările ulterioare 

   

66.  15.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea Hotărârii nr. 
238/2021 privind aprobarea 
proiectului, a cheltuielilor legate de 
proiect și activităților prin care va fi 
implicat U.A.T. Județul Harghita prin 
Consiliul Județean Harghita, privind 
managementul şi implementarea 
proiectului de finanțare ”Electrificarea 

   



gospodăriilor izolate din județul 
Harghita”, pentru a fi depus în cadrul 
Apel pentru Propuneri – Call 6.1(b): 
Electrificare gospodării - Granturi 
Norvegiene; 

67.  15.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Lupeni a 
unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit 
din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021; 

   

68.  15.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Leliceni a 
unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit 
din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021; 

   

69.  15.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Harghita nr. 
138/2016 privind desemnarea în 
calitate de reprezentanți ai Județului 
Harghita prin Consiliul Județean 
Harghita în Consiliul de Administrație 
al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Centru Sportiv 
Harghita - Gheorgheni – Hargita -
Gyergyó Sportközpont Önkormányzati 
Fejlesztési Társulás”; 

   

70.  15.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Orașului Bălan a unei 
sume din Fondului la dispoziția Consiliului 

   



Județean Harghita constituit din cota de 
6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021; 

71.  15.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Dănești 
a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita 
constituit din cota de 6%  din 
impozitul pe venit, pe anul 2021; 

   

72.  16.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Mădăraș 
a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita 
constituit din cota de 6%  din 
impozitul pe venit, pe anul 2021; 

   

73.  16.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Tușnad 
a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita 
constituit din cota de 6%  din 
impozitul pe venit, pe anul 2021; 

   

74.  16.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Lunca de 
Jos a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit 
din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021; 

   

75.  16.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea și completarea 
Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 308/2021 a 
Consiliului Județean Harghita, privind 
asocierii U.A.T. Județul Harghita cu 
Comuna Joseni în vederea realizării în 
comuna a investiției „ Construire sens 
giratoriu, Comuna Joseni, județul 

   



Harghita; 
76.  16.09 Președinte 

Borboly Csaba 
privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Harghita nr. 
187/2020 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico economici ai 
Documentației de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenții pentru obiectivul de 
investiţii: ,,Refacere lucrări și 
infrastructură apărare pe DJ 127B km 
0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și 
reparații a 8 podețe afectate de 
inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 
2016”; 

   

77.  17.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea Documentației 
planului cadastral realizată de PFA 
Dobos Lehel și a dezmembrării 
terenului intravilan situat în Municipiul 
Miercurea - Ciuc, str. Dr. Dénes László 
fn., județul Harghita, aparținând 
domeniului public al județului Harghita, 
aflat în administrarea Consiliului 
Județean Harghita , înscris în CF nr. 
55051, în trei corpuri funciare; 

   

78.  17.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea modificării Hotărârii 
Consiliului Județean Harghita nr. 
149/2017 privind aprobarea 
suplimentării cu 4 posturi pentru 
personalul neclerical din judeţul 
Harghita, angajat în unităţile de cult ce 

   



aparţin cultelor religioase recunoscute 
din România 

79.  17.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Lunca de 
Sus a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean 
Harghita constituit din cota de 6%  din 
impozitul pe venit, pe anul 2021; 

   

80.  17.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Tomești a 
unei sume din Fondul la dispoziția 

Consiliului Județean Harghita constituit 
din cota de 6%  din impozitul pe venit, 

pe anul 2021 

   

81.  21.09 Președinte 
Borboly Csaba 

aprobarea modificării Hotărârii nr. 
344/2021 a Consiliului Județean 
Harghita, privind participarea Agenției 
de Dezvoltare Județeană Harghita, în 
calitate de coordonator de proiect, la 
proiectul „CAP Information measures 
for healthy and quality foods – 
CAPfuture, nr. ref. 101036284, în 
cadrul programului ”Support for 
information measures relating to the 
Common Agricultural Policy for 2021 
IMCAP -2021” al Comisiei Europene, 
Directia Generala pentru Agricultura si 
Dezvoltare Rurala; 

   

82.  22.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind mandatarea reprezentantului 
Consiliului Județean Harghita în 
vederea aprobării nivelului maxim al 

   



cotizaţiei judeţului Harghita plătibil 
către Asociaţia de Dezvoltare 
Microregională „Alcsík” pe anul 2021; 

83.  22.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind mandatarea reprezentantului 
Județului Harghita în vederea aprobării 
nivelului maxim al cotizaţiei judeţului 
Harghita plătibil către Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Munții 
Harghita - Hargita Hegység Közösségi 
Fejlesztési Társulás pe anul 2021; 

   

84.  22.09 Președinte 
Borboly Csaba 

cu privire la aprobarea numărului de 
delegați la deplasare în străinătate, 
la Budapesta, Ungaria, în perioada 
26 septembrie - 2 octombrie 2021 

   

85.  22.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea cererilor de 
finanțare și a devizelor estimative 
aferente proiectelor de investiții care 
urmează a fi depuse de către CJH în 
cadrul Programului Național de 
Investiții “Anghel Saligny 

   

86.  23.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea Hotărârii 
nr.24/2020 referitor la constituirea 
Comisiei pentru coordonarea 
implementării măsurilor necesare 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viață a locuitorilor din așezările 
informale ale județului Harghita și 
aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a acesteia; 

   



87.  23.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea atribuirii directe a 
lucrării de remediere pe DJ 132, având 
ca obiect „Lucrări de remediere a 
lucrării „Reabilitare DJ 132 km 18+220-
47+085 (Vlăhița-Lueta-Merești-Ocland-
limita cu județul Brașov) conform ctr. 
364/08.01.2015” către societatea 
ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA 
SRL, în conformitate cu art. 31 din 
Legea nr. 98/2016; 

   

88.  27.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea Caietului de sarcini 
aferent contractului de concesiune 
„Delegarea prin concesiune a gestiunii 
activității de operare a depozitului de 
deșeuri și a instalațiilor de tratare a 
deșeurilor – inclusiv stația de sortare 
de la Sânsimion - din cadrul Centrului 
de Management Integrat al Deșeurilor 
de la Remetea, județul Harghita”; 

   

89.  29.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea modificării Anexelor 
nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a 
Consiliului Judeţean Harghita, privind 
stabilirea numărului de posturi, 
aprobarea Organigramei și a Statului 
de funcții ale aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Harghita, cu 
modificările și completările ulterioare;  

   

90.  29.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea atribuirii directe a 
lucrării de refacere a DJ 132A, având ca 

   



obiect „Refacere DJ 132A, km 0+000-
5+000, deteriorat în urma inundațiilor.” 
către societatea ÎNTREȚINERE 
DRUMURI HARGHITA SRL, în 
conformitate cu art. 31 din Legea nr. 
98/2016; 

91.  30.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea Hotărârii nr. 
238/2021 privind aprobarea 
proiectului, a cheltuielilor legate de 
proiect și activităților prin care va fi 
implicat U.A.T. Județul Harghita prin 
Consiliul Județean Harghita, privind 
managementul şi implementarea 
proiectului de finanțare ”Electrificarea 
gospodăriilor izolate din județul 
Harghita”, pentru a fi depus în cadrul 
Apel pentru Propuneri – Call 6.1(b): 
Electrificare gospodării - Granturi 
Norvegiene; 

   

92.  30.09 Președinte 
Borboly Csaba 

privind coordonarea comisiei de 
acordare a dreptului de utilizare a 
mărcii europene nr. 008290561 
”Székely termék/Produs secuiesc/ 
Sekler Produkt”; 

   

93.  06.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Harghita nr. 
160/2004 privind organizarea și 
funcționarea Direcției Generale de 
Asistă Socială și Protecția Copilului 

   



Harghita, cu modificările și 
completările ulterioare 

94.  07.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind indexarea taxelor județene 
aplicabile în anul fiscal 2022, a căror 
stabilire este de competența Consiliului 
Județean Harghita 

   

95.  07.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita 
nr. 209/2021 pentru modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Harghita nr. 53/2021, pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Harghita nr. 
279/2020, pentru modificarea Hotărârii 
nr. 287/2019 privind modificarea 
Hotărârii nr. 361/2012, prin 
actualizarea Programului de transport 
contra cost de persoane prin servicii 
regulate la nivel judeţean valabil până 
la data de 31.12.2021  în judeţul 
Harghita; 

   

96.  07.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea modificării 
organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Miercurea Ciuc; 

   

97.  08.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea listei măsurilor 
educative care însoțesc distribuția de 
fructe, legume, lapte și produse lactate 
în anul şcolar 2021 – 2022 în cadrul 

   



Programului pentru școli al României; 
98.  08.10 Președinte 

Borboly Csaba 
privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Harghita nr. 
19/2021 privind mandatarea 
reprezentantului asociatului unic 
Consiliul Județean Harghita în 
Societatea Comercială Honline Media 
S.R.L; 

   

99.  08.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Harghita nr. 
19/2021 privind mandatarea 
reprezentantului asociatului unic 
Consiliul Județean Harghita în 
Societatea Comercială Honline Media 
S.R.L.: 

   

100.  08.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea derulării 
Programului privind creșterea 
eficienței în administrația publică la 
Consiliul Județean Harghita pentru anul 
2021; 

   

101.  08.10 Președinte 
Borboly Csaba 

pentru aprobarea modificării Hotărârii 
Consiliului Județean nr. 267/2021 
privind aprobarea procedurii de 
închiriere prin licitație publică a unor 
spații pentru amplasarea automatelor 
de băuturi nealcoolice calde, 
amplasare bancomatelor (ATM), 
amplasarea antenelor de 

   



telecomunicații și a unor spații 
comerciale în locațiile Spitalului 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc; 

102.  08.10 Președinte 
Borboly Csaba 

cu privire la aprobarea numărului de 
delegați la vizită oficială  în județul 
Bács-Kiskun, în perioada 16-19 
noiembrie 2021; 

   

103.  08.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea Cererii de tragere 
nr. 4 din Contractul de credit 
20191219831/2019, în vederea 
asigurării finanțării unor investiții de 
interes județean, finanțate din 
fonduri locale; 

   

104.  11.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea asocierii U.A.T. 
Județul Harghita cu U.A.T. Comuna 
Sândominic în vederea realizării în 
comun a investiției „Reabilitare clădire 
pavilion administrativ, Orașul Bălan, 
str. Minei nr. 1” cu scopul realizării 
unui Centru de perfecționare pentru 
pompieri voluntari; 

   

105.  11.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea Normelor specifice 
referitoare la desfăşurarea activităţii 
Unității de achiziții centralizate; 

   

106.  11.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea Documentației de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții 

   



aferente obiectivului de investiţii 
,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 153C, 
km 51+150 - 62+751”; 

107.  11.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Mugeni a 
unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit 
din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021; 

   

108.  11.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Dârjiu a 
unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit 
din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021; 

   

109.  11.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind numirea unui administrator 
interimar la Societatea Comercială 
Honline Media Societatea cu 
Răspundere Limitată 

   

110.  11.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea Listei nominale cu 
persoanele care sunt propuse de a beneficia 
de stimulent financiar în luna octombrie 2021 
din cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Miercurea Ciuc; 

   

111.  13.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Harghita nr. 
112/2016 privind aprobarea participării 
județului Harghita prin Consiliul 
Judeţean Harghita la realizarea 
proiectului internațional „RuralGrowth 
– increasing competitiveness of SMEs 

   



in the rural visitor economy sector” din 
cadrul Programului Interreg Europe: 

112.  13.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea modificării Hotărârii 
Consiliului Judeţean Harghita nr. 
116/2010 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi 
funcţionare, organigramei şi statului de 
funcţii ale Centrului Cultural Judeţean 
Harghita, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

   

113.  13.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea modificării Hotărârii 
Consiliului Județean Harghita nr. 
224/2010 privind unele măsuri de 
reorganizare a managementului şi 
înfiinţarea Consiliului de administraţie 
al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Miercurea Ciuc şi al Spitalului de 
Psihiatrie Tulgheş, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

   

114.  13.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind darea în administrare 
Serviciului Public Salvamont Salvaspeo 
al Consiliului Județean Harghita a unor 
spații din incinta clădirii Spitalului 
Policlinic Bălan, partea Policlinică, 
situat în orașul Bălan, str. 1 Decembrie 
1918, nr. 32, aparținând domeniului 
public al județului Harghita;  

   

115.  14.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Atid a 
unei sume din Fondul la dispoziția 

   



Consiliului Județean Harghita 
constituit din cota de 6% din impozitul 
pe venit, pe anul 2021 

116.  14.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea Anexei nr. 1 a 
Hotărârii Consiliului Județean Harghita 
nr. 278/2021 privind repartizarea pe 
unităţi administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile 
județene și comunale pe anul 2021; 

   

117.  14.10 Președinte 
Borboly Csaba 

cu privire la aprobarea numărului de 
delegați la vizită oficială în raionul 
Strășeni, Republica Moldova, în 
perioada 24-26 octombrie 2021; 

   

118.  14.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea execuţiei bugetului 
de venituri şi cheltuieli  al judeţului 
Harghita la 30 septembrie 2021; 

   

119.  15.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei 
Ciucsângeorgiu a unei sume din 
Fondul la dispoziția Consiliului 
Județean Harghita constituit din cota 
de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 
2021; 

   

120.  15.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita pe anul 2021; 

   

121.  15.10 Președinte privind repartizarea Orașului Băile    



Borboly Csaba Tușnad a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita 
constituit din cota de 6%  din impozitul 
pe venit, pe anul 2021; 

122.  15.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Tomești 
a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit 
din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021; 

   

123.  15.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Racu a 
unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit 
din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021 

   

124.  15.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Cozmeni 
a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit 
din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021; 

   

125.  15.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei 
Sândominic a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita 
constituit din cota de 6% din impozitul 
pe venit, pe anul 2021; 

   

126.  15.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Mădăraș 
a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit 
din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;  

   



127.  15.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Lunca de 
Sus a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita 
constituit din cota de 6%  din impozitul 
pe venit, pe anul 2021; 

   

128.  15.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Municipiului 
Miercurea Ciuc a unei sume din 
Fondul la dispoziția Consiliului 
Județean Harghita constituit din cota 
de 6%  din impozitul pe venit,pe anul 
2021; 

   

129.  15.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei 
Șimonești a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean 
Harghita constituit din cota de 6%  din 
impozitul pe venit,pe anul 2021;; 

   

130.  15.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Plăieșii 
de Jos a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean 
Harghita constituit din cota de 6%  din 
impozitul pe venit, pe anul 2021; 

   

131.  15.10 Președinte 
Borboly Csaba 

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; 

132.  18.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea Anexei nr. 1 a 
Hotărârii Consiliului Județean Harghita 
nr. 287/2021 privind repartizarea pe 
unităţi administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile județene 
și comunale pe anul 2021; 

   

133.  18.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea Hotărârii Consiliul 
Județean Harghita nr. 3/2005 privind 
aprobarea înființării Serviciului Publice 
Comunitar de Evidență a Persoanelor al 
Județului Harghita; 

   

134.  19.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea acordării alocației  
bugetare pentru cofinanțarea 
competiției sportive de „Box Godako 
din Transilvania”; 

   

135.  19.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Municipiului 
Miercurea Ciuc a unei sume din 
Fondul la dispoziția Consiliului 
Județean Harghita constituit din cota 
de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 
2021; 

   

136.  19.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea Hotărârii nr. 
413/2021 a Consiliului Județean 
Harghita, privind  aprobarea atribuirii 

   



directe a lucrării de refacere a DJ 132A, 
având ca obiect „ Refacere DJ 132A, km 
0+000 – 5+000, deteriorat în urma 
inundațiilor” către societatea 
ÎNTREȚINERE DRUMURI  HARGHITA 
SRL, în conformitate cu art. 31 din 
Legea nr. 98/2016; 

137.  19.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei 
Mihăileni a unei sume din Fondului la 
dispoziția Consiliului Județean 
Harghita constituit din cota de 6%  din 
impozitul pe venit, pe anul 2021;  

   

138.  19.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind mandatarea reprezentantului 
asociatului unic Consiliul Județean 
Harghita în Societatea Comercială 
Honline Media S.R.L.; 

   

139.  21.10 Vicepreședinte 
Biro Barna 
Botond 

privind aprobarea participării U.A.T. 
Județul Harghita prin Consiliului 
Județean Harghita la Programul privind 
creșterea eficienței energetice și 
gestionarea inteligentă a energiei în 
clădirile publice prin intermediul 
platformei/aplicației informatice a 
Administrației Fondului pentru Mediu, 
în vederea realizării obiectivului de 
investiții „Creșterea eficienței 
energetice a Palatului Administrației al 
județului Harghita”; 

   



140.  21.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Harghita nr. 
13/2021 de aprobare a Studiului de 
fezabilitate(SF) pentru lucrarea: 
„Construire trotuar lângă DJ 133, km 
20+093 – km 22+071"; 

   

141.  21.10 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea Documentației de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții 
aferente obiectivului de investiţii 
,,Amenajare drum de legătură între DN 
12 și strada Gării în municipiul 
Gheorgheni – Etapa I, km 0+030-
0+630”; 

   

142.  21.10 Președinte 
Borboly Csaba 

referitor la revocarea Hotărârii 
Consiliului Județean Harghita nr. 
70/2015 privind aprobarea transmiterii 
sectoarelor de drumuri județene DJ 
174/B km 1+600 și DJ 174/B  km 2+200, 
proprietate publică a Județului 
Harghita, din administrarea Consiliului 
Județean Harghita în administrarea 
Consiliului Local al Comunei Bilbor; 

   

143.  02.11 Vicepreședinte 
Biro Barna 
Botond 

privind modificarea Hotărârii nr.            
/2021 privind stabilirea cuantumului şi 
a numărului burselor școlare care se 
acordă pentru elevii care frecventează 
cursurile Școlii Profesionale Speciale 
“Szent Anna” Miercurea Ciuc, în anul 

   



școlar 2021-2022;  
144.  02.11 Președinte 

Borboly Csaba 
privind aprobarea prețului unitar 
pentru executarea covoarelor 
pietonale în culoare roșie la treceri de 
pietoni ce vor fi aplicate de societatea 
Întreținere Drumuri Harghita; 

   

145.  03.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea atribuirii directe a 
lucrării „Executare covoare pietonale în 
culoare roșie la treceri de pietoni” către 
societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI 
HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 
31 din Legea nr. 98/2016; 

   

146.  04.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea nivelului taxelor 
speciale pe anul 2022 pentru prestarea 
serviciilor de pază de către Serviciul 
Public de Pază al Obiectivelor de 
Interes Județean al Consiliului Județean 
Harghita; 

   

147.  05.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea prețurilor medii ale 
produselor agricole care constituie 
baza evaluării veniturilor contribualilor, 
care provin din arendarea bunurilor 
agricole, precum și pentru producția de 
masă verde stabilită pe pajiști, pentru 
anul fiscal 2022, a căror stabilire este 

   



de competența Consiliului Județean 
Harghita;  

148.  05.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al județului 
Harghita și utilizarea fondului de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita, pe anul 
2021; 

   

149.  08.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea prețurile unitare 
pentru efectuarea lucrărilor de 
întreținere curentă pe timp de iarnă pe 
drumurile județene din județul 
Harghita în perioada 2021-2022, Lot 17 
de societatea Întreținere Drumuri 
Harghita;  

   

150.  08.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea atribuirii directe a 
servicii de întreținere curentă de iarnă 
având ca obiect „Întreținere curentă pe 
timp de iarnă a drumurilor județene 
din județul Harghita, în perioada 2021-
2022, pentru Lot. Nr. 4 către societatea 
Înteținere Drumuri Harghita SRL, în 
conformitate cu art. 31 din Legea nr. 
98/2016; 

   



151.  08.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea atribuirii directe a 
servicii de întreținere de iarnă având ca 
obiect „Întreținere curentă pe timp de 
iarnă a drumurilor județene din județul 
Harghita, în perioada 2021-2022, 
pentru Lot. Nr. 17 către societatea 
Înteținere Drumuri Harghita SRL, în 
conformitate cu art. 31 din Legea nr. 
98/2016; 

   

152.  08.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea prețurile unitare 
pentru efectuarea lucrărilor de 
întreținere curentă pe timp de iarnă pe 
drumurile județene din județul 
Harghita în perioada 2021-2022, Lot 4 
de societatea Întreținere Drumuri 
Harghita; 

   

153.  10.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind mandatarea reprezentantului 
Județului Harghita în vederea aprobării 
nivelului maxim al cotizaţiei judeţului 
Harghita plătibil către Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul 
Mare pe anul 2021; 

   

154.  10.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea prețului unitar 
pentru executarea covoarelor 
pietonale în culoare roșie la treceri de 
pietoni ce vor fi aplicate de societatea 

   



Întreținere Drumuri Harghita; 
155.  10.11 Președinte 

Borboly Csaba 
privind aprobarea atribuirii directe a 
lucrării „Executare covoare pietonale în 
culoare roșie la treceri de pietoni” 
către societatea ÎNTREȚINERE 
DRUMURI HARGHITA SRL, în 
conformitate cu art. 31 din Legea nr. 
98/2016.; 

   

156.  10.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea prețurile unitare 
pentru efectuarea lucrărilor de 
întreținere curentă pe timp de iarnă pe 
drumurile județene din județul 
Harghita în perioada 2021-2022, LOT 
17 de societatea Întreținere Drumuri 
Harghita; 

   

157.  10.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita şi utilizarea fondului de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 
2021; 

   

158.  10.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea atribuirii directe a 
servicii de întreținere de iarnă având ca 
obiect ”Întreținere curentă pe timp de 
iarnă a drumurilor județene din județul 
Harghita în perioada 2021-2022, 
pentru LOT nr. 17”către societatea 
Întreținere Drumuri Harghita SRL, în 
conformitate cu art. 31 din Legea nr. 

   



98/2016; 
159.  10.11 Președinte 

Borboly Csaba 
privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Harghita nr. 
412/2021 privind aprobarea Caietului 
de sarcini aferent contractului de 
concesiune „Delegarea prin concesiune 
a gestiunii activității de operare a 
depozitului de deșeuri și a instalațiilor 
de tratare a deșeurilor – inclusiv stația 
de sortare de la Sânsimion - din cadrul 
Centrului de Management Integrat al 
Deșeurilor de la Remetea, județul 
Harghita” 

   

160.  16.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea și completare 
Hotărârii Consiliului Județean Harghita 
nr. 60/2016 privind asocierea Județului 
Harghita prin Consiliul Județean 
Harghita în vederea înființării Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Pro 
Cultura Siculi” Közösségek Közti 
Társulás; 

   

161.  16.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind completarea şi modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
271/2021 privind aprobarea alocării 
sumelor ce constituie sprijin financiar  
unităţilor de cult în cadrul programului de 
sprijinire pe anul 2021 a cultelor religioase 
recunoscute de lege, care îşi desfăşoară 

   



activitatea în judeţul Harghita; 
162.  16.11 Vicepreședinte 

Biro Barna 
Botond 

privind modificarea și completare 
Hotărârii Consiliului Județean Harghita 
nr. 160/2004 privind organizarea și 
funcționarea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
Harghita, cu modificările și 
completările ulterioare; 

   

163.  16.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea Anexei nr. 2 adică 
statului de funcții și Anexa nr. 3 adică 
organigrama Editurii Harghita, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean 
Harghita nr. 281/2011, privind 
modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Harghita nr. 9/1999 privind 
înființarea Editurii Harghita al 
Consiliului Județean Harghita cu 
modificarea și completările ulterioare; 

   

164.  16.11 Vicepreședinte 
Barti Tihamer 

privind stabilirea cuantumului şi a 
numărului burselor școlare care se 
acordă pentru elevii care frecventează 
cursurile Centrului Școlar pentru 
Educație Incluzivă Bilbor, în anul școlar 
2021-2022 

   

165.  16.11 Vicepreședinte 
Barti Tihamer 

privind însușirea cotizației județului 
Harghita prin Consiliului Județean 
plătibil către Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” 
pe anul 2021; 

   



166.  16.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind acordarea avizului consultativ 
favorabil pentru stabilirea normelor 
anuale de venit pe anul fiscal 2022 de 
către Agenția Națională de 
Administrare Fiscală, Direcția  Generală 
Regională a Finanțelor Publice Brașov, 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Harghita; 

   

167.  18.11  privind aprobarea Listei nominale cu 
persoanele care sunt propuse de a 
beneficia de stimulent financiar în luna 
noiembrie 2021 din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc; 

   

168.  18.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind transmiterea unor bunuri aflate 
în domeniul privat al județului 
Harghita, în folosință gratuită pentru 
A.D.I. ”S.M.I.D.” Harghita cu scopul 
gestionării acestora respectiv 
modificarea și completarea unor 
contracte de dare în folosința gratuită; 

   

169.  18.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea prețului unitar 
pentru efectuarea lucrărilor de 
terasamente la profilul transversal cu 
utilaj de piconare ce vor fi aplicate de 
societatea Întreținere Drumuri 
Harghita; 

   

170.  18.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea modificării Hotărârii 
Consiliului Județean Harghita nr. 
184/2021, privind modificarea 

   



Hotărârii Consiliului Județean Harghita 
nr. 322/2015 privind aprobarea 
înființării Agenției de Dezvoltare 
Județeană Harghita, respectiv ”Hargita  
Megye Fejlesztési Űgynőksége” și 
aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare, Statul de 
funcții și Organigramei acesteia; 

171.  18.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea Hotărârii nr. 
204/2021 privind derularea 
Programului „Academica”, al 
Consiliului Judeţean Harghita pe anul 
2021 și aprobarea Programului 
„Academica” al Consiliului Judeţean 
Harghita pe anii 2021-2023; 

   

172.  23.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea atribuirii directe a 
lucrării , având ca obiect „Lucrări de 
terasamente la profilul transversal cu 
utilaj de piconare pe DJ127B, Iavardi, 
Km 2+500 – 5+000”, către societatea 
ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA 
SRL, în conformitate cu art. 31 din 
Legea nr. 98/2016 

   

173.  23.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea atribuirii directe a 
lucrării , având ca obiect „Lucrări de 
terasamente la profilul transversal cu 
utilaj de piconare pe DJ127B, Iavardi, 
Km 2+500 – 5+000”, către societatea 
ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA 

   



SRL, în conformitate cu art. 31 din 
Legea nr. 98/2016;  

174.  23.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea derulării multianuale 
a  programului ”Dezvoltarea relațiilor 
publice ale Consiliului Județean 
Harghita” și aprobarea cheltuielilor 
legate de acest program;  

   

175.  23.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea atribuirii directe a 
lucrării de refacere a DJ 174B, având ca 
obiect „Refacere DJ 174B, comuna Bilbor, 
podeț km 1+600 și km 2+200, deteriorat în 
urma inundațiilor” către societatea 
ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în 
conformitate cu art. 31 din Legea nr. 
98/2016; 

   

176.  24.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea derulării multianuale a 
programului „Acordarea distincțiilor de 
excelență pentru dezvoltarea și 
promovarea valorilor judeţului Harghita”, 
pe perioada 2022–2024; 

   

177. 
PlombareMixturaRec

 

24.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea atribuirii directe a 
lucrării de întreținere având ca obiect 
„Plombarea cu mixtura stocabilă rece” 
către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI 
HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 
din Legea nr. 98/2016; 

   

178.  25.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea modificării Hotărârii 
Consiliului Județean Harghita nr. 
184/2021, privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Harghita 
nr. 322/2015 privind aprobarea 

   



înființării Agenției de Dezvoltare 
Județeană Harghita, respectiv ”Hargita  
Megye Fejlesztési Űgynőksége” și 
aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare, Statul de 
funcții și Organigramei acesteia; 

179.  25.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea Cererii de tragere nr. 
5 din Contractul de credit 
20191219831/2019, în vederea 
asigurării finanțării unor investiții de 
interes județean, finanțate din fonduri 
locale; 

   

180.  25.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind încadrarea drumurilor județene 
pe nivel de viabilitate pentru sezonul 
de iarnă 2021-2022 și aprobarea 
planului operativ de acțiune pe 
perioada iernii 2021-2022; 

   

181.  25.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita 
nr. 166/2005, privind unele măsuri de 
administrare a Palatului administrativ 
judeţean, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

   

182.  26.11 Președinte 
Borboly Csaba 

cu privire la aprobarea modificării 
Hotărârii Consiliului Județean Harghita 
nr. 185/2021 privind aprobarea 
Programului de promovare turistică şi 
cultural-turistică a judeţului Harghita 
pe anul 2021 și aprobarea Programului 

   



de promovare turistică şi cultural-
turistică a judeţului Harghita pe anii 
2021-2023; 

183.  26.11 Președinte 
Borboly Csaba 

privind însușirea Raportului de 
evaluare întocmit de către S.C. S.I.Co. 
SRL, precum și aprobarea cumpărării 
de către U.A.T. Județul Harghita prin 
Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale 
Harghita a terenului intravilan, în 
suprafață de 770 mp, situat în 
localitatea Porumbenii Mari, județul 
Harghita, înscris în CF nr. 51460 

   

184.  02.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea asocierii  U.A.T. Județul 
Harghita prin Consiliului Județean Harghita 
cu U.A.T Comuna Ditrău prin Consiliul 
Local al comunei Ditrău și cu U.A.T. 
Comuna Remetea prin Consiliul Local al 
comunei Remetea, în vederea realizării 
unui „Drum de acces la Centrul de 
Management al Deșeurilor, Remetea;  

   

185.  02.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea Contractului model-
cadru care va fi încheiat între Judeţul 
Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita 
şi unităţile administrativ teritoriale din 
judeţul Harghita prin consiliile locale care 
participă la finanţarea costului anual 
pentru o persoană cu handicap 
instituţionalizată, care provine din 
unitatea administrativ – teritorială 
respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei 

   



Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Harghita; 

186.  02.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea Hotărârii nr. 
444/2021 cu privire la aprobarea 
derulării programului „Creșterea 
eficienței în administrația publică la 
Consiliul Județean Harghita, pentru anul 
2021” și aprobarea programului 
„Creșterea eficienței în administrația 
publică la Consiliul Județean Harghita” 
pe anii 2021-2023; 

   

187.  02.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea Contractului model-
cadru- care va fi încheiată între Judeţul 
Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita 
şi unităţile administrativ - teritoriale din 
judeţul Harghita prin consiliile locale care 
participă la finanţarea costului anual 
pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau 
aflat la asistent maternal profesionist, care 
provine din unitatea administrativ - 
teritorială respectivă şi se află în evidenţa 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Harghita; 

   

188.  03.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Harghita nr. 
10/2021 privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean 
Harghita în calitate de membru în 
Consiliul de administrație din cadrul 
Centrului Școlar pentru Educație 

   



Incluzivă Bilbor pentru anul școlar 
2021-2022, cu modificările și 
completările ulterioare; 

189.  06.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind numirea administratorului la 
societatea Honline Media SRL;  

   

190.  06.12 Vicepreședinte 
Biro Barna 
Botond 

privind aprobarea derulării procesului 
de bugetare participativă la nivelul 
Consiliului Județean Harghita și a 
regulamentului privind modul de 
derulare a procesului de bugetare 
participativă pe anii 2022 – 2026; 

   

191.  06.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea ,,Programului anual 
de finanţare a activităţilor de tineret 
din judeţul Harghita”, pe anul 2022, al 
Consiliului Judeţean Harghita; 

   

192.  07.12 Președinte 
Borboly Csaba 

pentru aprobarea „Programului special 
de finanțare nerambursabilă a 
porturilor populare și a costumelor 
tradiționale” pe anul 2022 în județul 
Harghita; 

   

193.  07.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea „Programului anual 
de sprijin al asociaţiilor pompierilor 
voluntari din judeţul Harghita” pe anul 
2022; 

   

194.  07.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea Programului anual 
de sprijinire a activităţilor destinate 
familiilor din judeţul Harghita pe anul 
2022; 

   

195.  07.12 Vicepreședinte privind aprobarea Planului anual de    



Biro Barna 
Botond 

acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Județean Harghita pe anul 
2022; 

196.  07.12 Vicepreședinte 
Biro Barna 
Botond 

privind aprobarea Documentației 
planului cadastral realizată în cadrul 
firmei Laserdigital SRL și a 
dezmembrării terenului intravilan 
situat în Municipiul Miercurea - Ciuc, 
str. Dr. Dénes László nr. 2., județul 
Harghita, aparținând domeniului public 
al județului Harghita, aflat în 
administrarea Spitalului Județean de 
urgență Miercurea Ciuc , înscris în CF 
nr. 50131, în două corpuri funciare ; 

   

197.  08.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Harghita nr. 
392/2021 privind aprobarea bugetului 
de venituri și cheltuieli al Societății 
Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. pe 
anul 2021; 

   

198.  09.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea listei nominale cu 
persoanele care sunt propuse de a 
beneficia de stimulent financiar în luna 
decembrie 2021 din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc; 

   

199.  09.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea participării Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Harghita, în calitate 

   



de partener la derularea în cadrul 
Programului Erasmus+,a proiectului ,, 
Youth moving” – „Tineretul în acțiune”; 

200.  09.12 Președinte 
Borboly Csaba 

pentru aprobarea Programului special 
de finanțare nerambursabilă a 
programelor, proiectelor şi acţiunilor 
culturale ale comunităţii româneşti din 
judeţul Harghita pe anul 2022; 

   

201.  09.12 Președinte 
Borboly Csaba 

pentru aprobarea Programului general 
de finanțare nerambursabilă a 
programelor, proiectelor şi acţiunilor 
culturale pe anul 2022; 

   

202.  09.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea Hotărârii Consiliului  
Județean Harghita nr. 380/2021 privind 
aprobarea proiectului „Desființarea 
Centrului de Plasament Bilbor și 
înființarea unei case de tip familial pentru 
copii în localitatea Bilbor, județul 
Harghita”, aferentă proiectului „Creșterea 
gradului de acoperire a serviciilor sociale 
în județul Harghita” finanţat în cadrul POR 
2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea 
infrastructurii de sănătate și sociale, 
Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în 
infrastructurile sanitare și sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel național, 
regional și local, reducând inegalitățile în 
ceea ce privește starea de sănătate și 
promovând incluziunea socială prin 

   



îmbunătățirea accesului la serviciile 
sociale, culturale și de recreere, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de colectivitățile locale, 
Obiectivul specific 8.3 – Creșterea 
gradului de acoperire cu servicii sociale, 
Grup vulnerabil: copii, Apelul 3, și a 
cheltuielilor legate de proiect; 

203.  10.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea Hotărârii nr. 383/2021 
a Consiliului Județean Harghita, privind 
aprobarea Regulamentului privind 
circulația pe drumurile publice județene a 
vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau 
dimensiuni de gabarit care depășesc 
limitele maxime prevăzute de Ordonanța 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare și exercitarea 
controlului, constatarea contravențiilor și 
aplicarea sancțiunilor de către 
împuterniciții Consiliului Județean 
Harghita; 

   

204.  10.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita pe anul 2021; 

   

205.  13.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea achiziționării de 
către Județul Harghita a imobilului 
situat în Municipiul Miercurea-Ciuc, str. 
Progresului nr. 18, care constă în 
construcții și teren în suprafață de 

   



1.747 mp., înscris în CF nr. 66.623 al 
localității Miercurea – Ciuc; 

206.  13.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea modificării Hotărârii 
Consiliului Județean Harghita nr. 
206/2021 privind participarea cu 
fonduri bănești la dezvoltarea 
Asociației Handicapaților Fizici din 
județul Harghita în calitate de furnizor 
de servicii sociale ; 

   

207.  13.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea Cererii de tragere 
nr.3 din Contractul de credit pentru 
investiții 21091219831/2019, pentru 
finanțarea cheltuielilor Proiectului cu 
titlul ”Reabilitarea DJ 131 – DJ 133 – 
DJ 137A Lot 3 – DJ 131 km 38-621 – 
54+984; DJ 133 km 25+000 – 41+866; 
DJ 137A km 0+000-16+000”, cod 
SMIS 115755, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului 
Județean Harghita nr. 315/2019, 
privind aprobarea proiectului 
contractului de finanțare 
rambursabilă; 

   

208.  13.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea execuţiei bugetului 
de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita la 30 noiembrie 2021; 

   

209.  13.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea însușirii cotizaţiei 
Consiliului Județean Harghita către 
Asociaţia Microregională Sóvidék pe 

   



anul 2021; 
210.  14.12 Președinte 

Borboly Csaba 
privind aprobarea însușirii cotizaţiei 
Consiliului Județean Harghita către 
Asociaţia „Regiunea Cristuru Secuiesc” 
pe anul 2021; 

   

211.  15.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea însușirii cotizaţiei 
Consiliului Județean Harghita către 
Asociaţia Microregională Pogány-havas 
pe anul 2021; 

   

212.  15.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Harghita nr. 
164/2021 privind aprobarea majorării 
capitalului social al Societății 
Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. ,; 

   

213.  15.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea „Programului 
multianual de sprijinire a activităţilor 
destinate familiilor din judeţul 
Harghita” pe perioada 2022 -
2024;Inițiat; 

   

214.  15.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea modificării Anexelor 
nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a 
Consiliului Judeţean Harghita, privind 
stabilirea numărului de posturi, 
aprobarea Organigramei și a Statului 
de funcții ale aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Harghita, cu 
modificările și completările ulterioare; 

   

215.  16.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Gălăuțaș a 
unei sume din Fondul la dispoziția 

   



Consiliului Județean Harghita constituit 
din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe 
anul 2021; 

216.  16.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea aplicării în anul 2022 
a ”Strategiei de sport a județului 
Harghita”, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Harghita Nr. 
290/2010; 

   

217.  16.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea indicatorilor tehnico 
economici ai Documentației de Avizare 
a Lucrărilor de intervenție pentru 
obiectivul de investiții: ”Reabilitare DJ 
123C, km 1+856, ieșire sat Husasău”; 

   

218.  16.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Cozmeni 
a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit 
din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021; 

   

219.  16.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Dănești a 
unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit 
din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021; 

   

220.  16.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Mădăraș 
a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit 
din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021; 

   

221.  16.12 Președinte privind rectificarea bugetului de    



Borboly Csaba venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita și utilizarea fondului de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita, pe anul 
2021; 

222.  16.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Municipiului 
Gheorgheni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita 
constituit din cota de 6% din impozitul 
pe venit, pe anul 2021; 

   

223.  16.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei 
Voșlăbeni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita 
constituit din cota de 6% din impozitul 
pe venit, pe anul 2021; 

   

224.  16.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei 
Avrămești a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita 
constituit din cota de 6% din impozitul 
pe venit, pe anul 2021; 

   

225.  16.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Corund a 
unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit 
din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021; 

   

226.  16.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Căpâlnița 
a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit 
din cota de 6% din impozitul pe venit, 

   



pe anul 2021 
227.  16.12 Președinte 

Borboly Csaba 
privind repartizarea Comunei Lăzarea a 
unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit 
din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021; 

   

228.  16.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei Merești a 
unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit 
din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021 

   

229.  16.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei 
Porumbeni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita 
constituit din cota de 6% din impozitul 
pe venit, pe anul 2021; 

   

230.  16.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind repartizarea Comunei 
Șimonești a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita 
constituit din cota de 6% din impozitul 
pe venit, pe anul 2021; 

   

231.  16.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea aplicării în anul 2022 
a ”Strategiei de sport a județului 
Harghita”, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Harghita Nr. 
290/2010; 

   

232.  20.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita pe anul 2021; 

   



233.  21.12 Președinte 
Borboly Csaba 

pentru aprobarea „Programul 
multianual special de finanțare 
nerambursabilă a porturilor populare și 
a costumelor tradiționale” pe perioada 
2022 -2024, în județul Harghita; 

   

234.  21.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea „Programul 
multianual de sprijin al asociaţiilor 
pompierilor voluntari din judeţul 
Harghita” pe perioada 2022 -2024; 

   

235.  21.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Harghita nr. 
71/2000 privind aprobarea asocierii 
Consiliului Județean Harghita la 
Asociația Microregională ‚‚Regiovest 
Szent Laszló’’; 

   

236.  23.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea Cererii de tragere 
nr. 7 din Contractul de credit 
20191219831/2019, în vederea 
asigurării finanțării unor investiții de 
interes județean, finanțate din 
fonduri locale; 

   

237.  27.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita pe anul 2021; 

   

238.  27.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea asocierii U.A.T. 
Județul Harghita prin Consiliului 
Județean Harghita cu U.A.T Comuna 
Lupeni prin Consiliul Local al comunei 
Lupeni în vederea realizării în comun 

   



a investiției „Modernizarea drumului 
județean 134C din comuna Lupeni, 
județul Harghita”; 

239.  27.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind aprobarea Cererii de tragere 
nr.8 din Contractul de credit pentru 
investiții 21091219831/2019, pentru 
finanțarea cheltuielilor Proiectului cu 
titlul ”Reabilitarea DJ 131 – DJ 133 – 
DJ 137A Lot 3 – DJ 131 km 38-621 – 
54+984; DJ 133 km 25+000 – 41+866; 
DJ 137A km 0+000-16+000”, cod 
SMIS 115755, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului 
Județean Harghita nr. 315/2019, 
privind aprobarea proiectului 
contractului de finanțare 
rambursabilă; 

   

240.  27.12 Președinte 
Borboly Csaba 

privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Harghita nr. 
28/2013 privind aprobarea 
organigramei și statului de funcţii ale 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Miercurea Ciuc cu modificări și 
completări ulterioare; 

   

 
 
Legendă:  

 DJAP – Direcţia juridică și administraţie publică  
 DRUC - Direcția resurse umane și comunicare 
 DGPP - Direcția generală programe și proiecte 



 DGP - Direcţia generală patrimoniu 
 DE - Direcţia economică 
 DGT - Direcţia generală tehnică 
 DMRI - Direcţiei management și relații internaționale 
 AȘ –Direcția Arhitect şef 
 SAP - Serviciu achiziții publice 
 ADJHR - Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita 
 CJCPCTHR - Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita 
 Șc.PAMVG – Şcoala Populară de Artă şi Meserii Vámszer Géza 
 Spit.JUMC - Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc 
 DGASPCHR - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Harghita 

 CCAL - Centrul Cultural și de Arte Lăzarea 
 Ed.HN - Editura Hargita Népe 
 Bibl. Jud. KJ - Biblioteca Judeţeană „Kájoni János” 


