ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.______ /2021
privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Municipiul Gheorgheni în
vederea realizării în comun a drumului de ocolire în Municipiul Gheorgheni în zona
Stația de alimentare Petrom–Gara C.F.R.- ieșirea din oraș spre localitatea Valea
Strâmbă
Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. ______/2021 inițiat de preşedintele Consiliului Județean
Harghita dl. Borboly Csaba, la propunerea Direcţiei generale patrimoniu, privind
aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Municipiul Gheorgheni în vederea
realizării în comun a drumului de ocolire în Municipiul Gheorgheni în zona Stația de
alimentare Petrom–Gara C.F.R.- ieșirea din oraș spre localitatea Valea Strâmbă , Adresa
cu nr. 43258/2021 al U.A.T. municipiul Gheorgheni .
Raportul de specialitate nr. ______/2021 al Direcţiei economice, Raportul de
specialitate nr. _____/2021 al Direcţiei juridice și administraţie publică și Procesul verbal
de afișare nr. ______/2021, privind îndeplinirea exigenţelor de transparenţă decizională;
Luând în considerare avizele favorabile ale Comisiei economice și investiții respectiv al
Comisiei juridice și administrație publică;
În conformitate cu prevederile art. 20 lit. “i” din Legea nr. 273/2006, privind finanțele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr.
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată;
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit. „e”, alin (7) coroborat cu lit. „a”,
respectiv art. 89 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. 1. (1) Se aprobă asocierea U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Municipiul Gheorgheni ,
în vederea realizării în comun a drumului de ocolire în Municipiul Gheorgheni în zona
Stația de alimentare Petrom – Gara C.F.R.- ieșirea din oraș spre localitatea Valea Strâmbă.
(2) Pentru realizarea obiectivului de investiții Consiliul Județean Harghita asigură
finanțarea lucrărilor de investiții în 2/3 parte.
Art. 2. (1) Se aprobă modelul Contractului de asociere între U.A.T. Județul Harghita cu
U.A.T. Municipiul Gheorgheni, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)
Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, domnul Borboly Csaba
cu încheierea contractului de asociere cu U.A.T. Municipiul Gheorgheni, potrivit
modelului aprobat la aliniatul precedent.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează,
preşedintele Consiliului Județean Harghita dl. Borboly Csaba, prin Direcţia generală
tehnică
Art. 4. Hotărârea se comunică de Direcţia juridică și administraţie publică Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Consiliului
Județean Harghita dl. Borboly Csaba, Direcţiei generale tehnică, Direcţiei economice, şi
U.A.T.-ului Municipiul Gheorgheni, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.

_______________, ___.___.2021

PREȘEDINTE
Borboly Csaba

CONTRASEMNEAZĂ
Ptr. SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

AVIZAT
Ptr. SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

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

PREŞEDINTE
Borboly Csaba

DIRECTOR GENERAL
Birta Antal

VIZA JURIDICĂ
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Ptr. DIRECTOR EXECUTIV

VIZAT
COMPARTIMENTUL CANCELARIA CJHR
Szabó Zsolt Szilveszter
Coordonator compartiment

