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HOTĂRÂREA Nr.   /2021   
 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 208/2021 privind 

aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în 
vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2021 

 
 

Consiliul Judeţean Harghita, 
Având în vedere Referatul de aprobare nr.        /2021, iniţiat de 

preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, la propunerea Direcției Arhitect șef, 
Cererea Protopopiatului unitarian Odorheiu Secuiesc de finanțare nr. 55257/2021  
Procesul-verbal nr. _______ /2021 de îndeplinire a exigențelor de transparență 
decizională, Raportul de specialitate al Direcţiei economice nr.            /2021 și 
Raportul de specialitate al Direcţiei juridice si administraţie publică nr.  ________ 
/2021, Referat de justificare a urgenței_________/2021; 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru familie, sănătate, 
social și culte; 

În conformitate cu prevederile art. 7, coroborat cu art. 9 din Legea nr. 
489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată, 
cu modificările ulterioare, ale art. 14 alin. (4), art. 25 lit. f.) si art. 35 alin. (6) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică republicată, precum şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 
59/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita 
pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024 cu modificările ulterioare; 

 

În temeiul art. 173, alin (1) lit. „d”, „e”, alin. (6) lit. „a” şi alin. (7) lit. „a” din 
acelaşi articol şi art. 196, alin 1. litera „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

      
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. I. Se aprobă modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean 

Harghita nr. 208/2021 privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului 
Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe 
anul 2021, a poziției următoare: La pct. VI, pct. 1 perioada desfășurării 
programului “Întâlnirea Unitarienilor din Biserica Unitariană Maghiară la Băile 
Szejke” organizat în cooperare cu Protopopiatul unitarian Odorheiu Secuiesc va fi 



“18.septembrie 2021” în loc de „14.august 2021.”, care face parte integrantă din 
aceasta și constituie forma modificată a Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului 
Județean Harghita nr. 208/2021 
 

Art.II. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se 
încredinţează președintele Borboly Csaba prin Direcția Arhitect șef și Direcţia 
economică.  

 
Art. III. Hotărârea se comunică de Direcția juridică și administrație publică  

- Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui 
Consiliului Judeţean Harghita Borboly Csaba, vicepreşedintelui Consiliului 
Judeţean Harghita Bíró Barna Botond, Direcţiei Arhitect șef, Direcţiei economice, 
unităților de cult menționate în Anexa nr. 1, 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 preşedintele Consiliului Județean 
Harghita la propunerea Direcției Arhitect șef,  

 
 
 
PRESEDINTE        Arhitect șef,  
BORBOLY CSABA                            FÜLÖP OTILIA                      
 
 

 
            

   
 

VIZA JURIDICĂ 
 Direcţia juridică și administrație publică 

ptr.Director executiv 
Vágássy Alpár 

Dir. ex. adj. 
 

 
 
 
 
 
 

 
VIZAT, 

Coordonator compartiment cancelarie 
Szabó Zsolt Szilveszter 
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