
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂREA NR.  ____/2021 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Harghita 

 

Consiliul Judeţean Harghita, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. ________/2021 iniţiată de către preşedintele 
Consiliului Judeţean Harghita, la propunerea Direcţiei resurse umane și comunicare, privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Harghita; 

Analizând Raportul de specialitate nr. ______/2021 al Direcţiei generale administraţie publică 
locală, Procesul verbal nr. ______/2021 privind îndeplinirea exigenţelor de transparenţă 
decizională, Raportul de specialitate nr. ______/2021 al Direcţiei economice,  

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei economice, juridice; 

În conformitate cu prevederile art. 16 și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cele ale art. 7 alin (1) din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) coroborat cu alin. (2) lit. c), precum şi art. 196 alin (1) lit. a) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei se aprobă Regulamentul de organizare 
şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, conform anexei 
nr. 1, parte integrantă din prezenta.  

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea nr. 339/2021 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Harghita. 

Art. 3.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele 
Consiliului Judeţean Harghita prin aparatul de specialitate al Consiliului Județean Harghita.  

 

Art. 4. (1) Hotărârea se comunică de către Direcția juridică și administrație publică, 
Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Consiliului Județean 
Harghita, domnilor vicepreşedinţi, Barti Tihamér respectiv Bíró Barna Botond, secretarului 



general al judeţului Balogh Krisztina, administratorului public Incze Csongor, Direcţiei 
management și relații internaționale, Direcției resurse umane și comunicare, Direcţiei, 
Direcției Arhitect şef, Biroului de audit public intern, Compartimentului corp control, Direcției 
generale programe și proiecte, Direcţiei juridice și administraţie publică, Direcţiei generale 
tehnice, Direcţiei generale patrimoniu, Serviciului achiziții publice precum şi Instituţiei 
Prefectului Judeţului Harghita. 

(2) Hotărârea va fi afişată la avizierul Consiliului Judeţean Harghita şi publicată pe 
pagina de web al Consiliului Judeţean Harghita, prin grija Direcției resurse umane și 
comunicare. 

(3) Hotărârea va fi publicată în Monitorul Oficial al Judeţului Harghita, prin grija 
Compartimentului arhivă, petiții, informații publice și editarea monitoarelor oficiale din 
cadrul Direcţiei generale administraţie publică locală. 

 

 ____________________2021 

 

           CONTRASEMNEAZĂ 

PREŞEDINTE       SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 
Borboly Csaba                   Balogh Krisztina 

 

     



 

 

 

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către  preşedintele Borboly Csaba la 
propunerea Direcţiei resurse umane și comunicare. 

 

  

BORBOLY CSABA                             SZŐCS ISTVÁN 

PREŞEDINTE                               DIRECTOR EXECUTIV 

 

 

 

 

VIZA JURIDICĂ 

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

Vágássy Alpár – director executiv adjunct 

 

 

VIZAT, 

COMP. CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA 

Szabó Zsolt Szilveszter 

Coordonator compartiment 

 

 


