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DISPOZIŢIA NR. ………./2021 

privind modificarea Anexei nr. 1 a Dispoziţiei președintelui Consiliului Județean 
Harghita nr. 1442/2010, privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor de 

serviciu construite pentru medici şi aprobarea criteriilor de repartizare, cu 
modificările și completările ulterioare 

 
 
 
Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita,  

Având în vedere Expunerea de motive nr. 52211/2021, iniţiată de către Direcția 
generală patrimoniu, privind modificarea anexei Dispoziţiei nr. 1442/2010 privind 
constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor de serviciu construite pentru medici 
şi aprobarea criteriilor de repartizare, cu modificările și completările ulterioare și 
Procesul Verbal nr. 52212/2021 de îndeplinire a exigențelor de transparență 
decizională,  

În conformitate cu art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrație publică, republicată și cu art. 59 din Legea nr 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu 
completările şi modificările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 191, alin. (1), lit. f) și art. 196, alin. (1), lit. b) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; cu 
completările şi modificările ulterioare.  

DISPUNE: 

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Dispoziţiei preşedintelui 
Consiliului Judeţean Harghita nr. 1442/2010, privind constituirea Comisiei de 
repartizare a locuinţelor de serviciu construite pentru medici şi aprobarea criteriilor 
de repartizare, cu modificările și completările ulterioare, prin înlocuirea acesteia cu 
Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta.  
 
Art. II. Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii, se încredinţează domnul 
Borboly Csaba preşedintele Consiliului Judeţean Harghita prin Direcţia generală 
patrimoniu. 
 
 



 
 
 
 
 

Prezentul proiect de dispoziţie a fost iniţiat de către directorul general a Direcției 
generale patrimoniu. 

Director general 

Birta Antal 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Viza Juridică 

Direcția juridică și administrație publică  
Pt. Director executiv 

Vágássy Alpár 
Director executiv adjunct 

 
 
 
 
 

  



 
Art. III. Dispoziţia se comunică preşedintelui Borboly Csaba, Direcţiei generale 
patrimoniu, Direcţiei resurse umane și comunicare, Direcţiei juridice și administraţie 
publică, Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, precum şi Instituţiei 
Prefectului Judeţului Harghita. 
De asemenea Dispoziţia va fi afișată la afișierul Consiliului Judeţean Harghita și 
publicată pe site-ul www.judetulharghita.ro prin grija Direcţiei generale 
management, respectiv va fi publicată în Monitorul Oficial al județului Harghita.  
 

 
Miercurea-Ciuc, ……………………….2021 

 
 

               CONTRASEMNEAZĂ 

 PREŞEDINTE     Secretarul General al Județului 
 Borboly Csaba     Balogh Krisztina 
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