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DISPOZIŢIA NR. ________/2021 

privind aprobarea Normelor metodologice privind circuitul documentelor în cadrul 

Consiliului Județean Harghita 

 

Preşedintele Consiliului judeţean Harghita,  
Având în vedere Reperatul de aprobare nr. _______/2021, a Compartimentului 

reglementări interne din cadrul Direcției resurse umane și comunicare privind aprobarea 

Normelor metodologice privind circuitul documentelor în cadrul Consiliului Județean 
Harghita;  

Potrivit art. 1-5 din Ordonanța de urgență al Guvernului  nr. 38/2020 privind utilizarea 
înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice;  
Luând în considerare art. 7 al Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparența 
decizională în administrația publică, respectiv procesul verbal nr.            / 2020; 

În temeiul art. 191 alin. (1) lit. f), precum şi art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

 

DISPUNE: 

 

Art. 1. Se aprobă Normele metodologice privind circuitul documentelor în cadrul 

Consiliului Județean Harghita cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta Dispoziție.  

Art. 2. – (1) Respectarea Normelor metodologice privind circuitul documentelor în 

cadrul Consiliului Județean Harghita este obligatorie pentru toate compartimentele 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita și pentru coordonatorii 
acestora, conform dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Harghita, privind 
delegarea anumitor atribuții de coordonare, precum și pentru stabilirea unor măsuri 
privind înlocuirea în caz de absență semnalată în scris sau prin e-mail sau în caz de 

împiedicare de natură juridică a președintelui Consiliului Județean Harghita. 
(2) Nerespectarea alin. (1) constituie abatere disciplinară și se sancționează 

potrivit legii. 



Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții se abrogă Dispoziția nr. 1040/2018 

privind aprobarea Normelor metodologice privind circuitul documentelor în cadrul 

Consiliului Județean Harghita. 
Art. 4. Prezenta dispoziţie se va comunica: vicepreședinților Consiliului Județean 
Harghita, domnii Barti Tihamér și Bíró Barna Botond, administratorului public Incze 

Csongor, secretarului general al județului Balogh Krisztina, Cabinetului Președintelui, 
tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Harghita, precum și Instituției Prefectului Județului Harghita. 

 

 

 

Miercurea Ciuc,                               2021 

 

Borboly Csaba Contrasemnează 
Preşedinte Secretarul general al județului 
      Balogh Krisztina 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul proiect de dispoziţie a fost iniţiat de către 

Direcţia resurse umane și comunicare 

 

 

 

 

 

Szőcs István 
Director executiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizat 

Direcţia generală administraţie publică locală  

Vágássy Alpár 

Director executiv adjunct 
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