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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR………../2021 
 

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 
 
 
 

Consiliul Judeţean Harghita; 

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 53496/2021 inițiată de către 

președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba, la  

propunerea Direcţiei Arhitect Şef, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Harghita, privind 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; 

Raportul de specialitate nr.____________/2021 al Direcției juridice și 
administrație publică, Raportul de specialitate nr.___________/2021 al Direcției 
economice; 

Luând în considerare avizul Comisiei juridice și administrației publice, 

Comisiei pentru familie, sănătate, social și culte și al Comisiei pentru dezvoltare 
rurală și agricultură;  

Potrivit prevederilor art. 22 și art. 22^1 din Legea nr. 350/ 2001 

actualizată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
Având în vedere modificarea Normelor metodoligice de aplicare a  Legii 

nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, aprobate prin 

Ordinul viceprim-ministru, ministrul dezvoltării și administrației publice 
nr.233/2016, actualizate prin Ordinul MLDPA nr.3494/2020; 
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AVIZAT: 
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI 

Balogh Krisztina 
 
 

 

Prezentul proiect de hotărâre a fost inițiat de către domnul Borboly Csaba, 
Președintele Consiliului Județean Harghita la propunerea Arhitectului Șef al 

județului 
 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Borboly Csaba 

 
 
 

ARHITECT-ȘEF 
Fülöp Otilia 

 
 

 
 
 

VIZAT JURIDIC: 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

Pt. DIRECTOR EXECUTIV 
Consilier Juridic 
Vágássy Alpár 

Director Executiv Adjunct 
 
 
 
 

VIZAT: 
COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEȚEAN HARGHITA 

Coordonator compartiment 
Szabó Zsolt Szilveszter 
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În temeiul art. 173, alin. (1), lit. f), al 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. Se aprobă modificarea Art.1 din Hotărârea nr.24/2020 al 
Consiliului Județean Harghita, al Comisiei pentru coordonarea implementării 
măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din 
așezările informale ale Județului Harghita, conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei 

pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale ale Județului Harghita, 

conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
Președintele C.J. Harghita prin Direcţia Arhitect Șef din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Harghita. 

 

Art. 4.  Hotărârea se comunică de către Direcția juridică și  administrație 

publică, Compartiment Cancelaria Consiliului Județean Harghita: Președintelui 
Consiliului Județean Harghita dl.Borboly Csaba, Direcției management și relații 
internaționale, Direcției Arhitect Sef, persoanelor și instituțiilor nominalizate în 

Anexa 1, precum și Instituției Prefectului Județului Harghita. 

 

 

 

 
 Contrasemnează: 

PREŞEDINTE, SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 
HARGHITA, 

 
Borboly Csaba Balogh Krisztina 

 

 
 
Miercurea Ciuc,                 2021 

 


