
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
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HOTĂRÂREA NR.            /2021 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 122/2018 privind 

aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la 
realizarea proiectului internațional „RURITAGE – Rural regeneration through 

systemic heritage-led strategies”  din cadrul Programului Horizon 2020, 
subprogramul SC5-21-2016-2017: „Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere 

durabilă” 
 

Consiliul Judeţean Harghita; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. ____________ al 

vicepreşedintelui Bíró Barna-Botond, iniţiat la propunerea Direcţiei generale 
programe și proiecte, Raportul de specialitate nr. ________/2021 al Direcției 
juridice și administrație publică, Raportul de specialitate nr. ________/2021 al 

Direcţiei economice, Adresa nr. 48485/2021 primită de la partenerul principal al 
proiectului, Alma Mater Studiorum – Universitatea Bologna din Italia privind 

aprobarea extinderii proiectului RURITAGE și Procesul verbal de afișare nr. 
_______/2021; 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice și investiții; 
Comisiei pentru protecția mediului, turism; Comisiei juridice și administrație 
publică; 

În conformitate cu prevederile art. 14, alin. (4) din Legea nr. 273/2006, 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii 

nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică, 
cu completările și modificările ulterioare; ale art. 47 alin. (7) şi art.  59 din Legea 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii 
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; 

În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. e), coroborate cu alin. 7, lit. a) 

și 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. Se modifică Art. 4. alin (1) a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
122/2018 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean 
Harghita la realizarea proiectului internațional „RURITAGE – Rural regeneration 

through systemic heritage-led strategies”  din cadrul Programului Horizon 2020, 

subprogramul SC5-21-2016-2017: „Patrimoniul cultural ca motor pentru o creștere 
durabilă”, și va avea următorul cuprins:  



 

 

 

„Art. 4. 

(1)  Se aprobă bugetul proiectului aferent Consiliului Județean Harghita în 
valoare de 76.093.75 Euro, finanțat din partea Comisiei Europene, pentru 
cele 51 luni de derulare a proiectului RURITAGE, începând din luna iunie 

2018.” 

Art. II. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
vicepreședintele Bíró Barna-Botond prin Direcţia generală programe și proiecte şi 
Direcţia economică, precum și prin Unitatea de implementare a proiectului 
„RURITAGE – Rural regeneration through systemic heritage-led strategies” 

(Regenerare rurală prin strategii sistemice bazate pe patrimoniu). 

       Art. III. Hotărârea se comunică de Direcția juridică și administrație publică, 
Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita preşedintelui Borboly 

Csaba, vicepreședintelui Bíró Barna-Botond, Direcţiei generale programe și 
proiecte, Direcţiei resurse umane și comunicare, Direcţiei economice, precum şi 
Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.  
 

 
___________________  , _______________   2021 
 

          CONTRASEMNEAZĂ  
PREŞEDINTE,                   Secretarul general al judeţului 
Borboly Csaba                              Balogh Krisztina 

 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

AVIZAT 

Secretarul general al judeţului 
Balogh Krisztina 

 

 

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către vicepreşedintele Consiliului 
Judeţean Harghita Bíró Barna-Botond, la propunerea  

Direcţiei generale programe și proiecte. 

 

 

Vicepreședinte   

           Bíró Barna-Botond 

 

 

  

                    Director general                              Director general adjunct               

            Zonda Erika                   Farkas Enikő   

 

    

 

VIZA JURIDICĂ: 
Direcţia juridică și administrație publică, 

Pt. Director executiv 

Vágássy Alpár 

Director executiv adjunct 

 

 

 

 

Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita 

Coordonator compartiment 

Szabó Zsolt Szilveszter 
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