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JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIA Nr.________/2021 
privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea atribuțiilor responsabilului de 

contract și/sau ale responsabilului de program în cadrul Consiliului Județean Harghita 
 
Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, 
Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare nr. ______/2021 a Direcției resurse umane și 
comunicare privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea atribuțiilor 
responsabilului de contract și/sau ale responsabilului de program în cadrul 
Consiliului Județean Harghita; 

- Legea Nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 

- Legea Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
- Hotărârea Guvernului Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

- Legea Nr. 500/2002 privind finanţele publice 
- Legea Nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții,  
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 
Luând în considerare prevederile art. 57, art. 64 și art. 65  din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu completările și modificările 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 conformitate cu prevederile art. 14 lit. q) din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 339/2020 
a Consiliului Județean Harghita privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita; 
În temeiul art. 190 alin. (3) și (4), art. 191 alin. (6), lit. a), b), f) și 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. (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei se aprobă Regulamentul 
privind stabilirea atribuțiilor responsabilului de contract și/sau ale responsabilului de 



program în cadrul Consiliului Județean Harghita, conform Anexei nr. 1, parte 
integrantă din prezenta. 
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează responsabilii 
de contract, respectiv responsabilii de program numiți/desemnați de către 
președintele Consiliului Județean Harghita sau de către conducătorii structurilor 
funcționale.  
Art. 3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, se abrogă Dispoziția 
nr. 269/2011 privind stabilirea atribuțiilor responsabilului de contract și/sau ale 
responsabilului de program. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita 
Borboly Csaba, domnilor vicepreşedinţi: Barti Tihamér, respectiv Bíró Barna Botond, 
secretarului general al judeţului Vágássy Alpár, administratorului public Incze 
Csongor, Direcţiei management și relații internaționale, Direcției resurse umane și 
comunicare, 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.. 

 
 

Miercurea Ciuc, _________ 2021 
 
         CONTRASEMNEAZĂ 
Borboly Csaba       Secretarul general al județului 
Președinte        Vágássy Alpár 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Prezentul proiect de dispoziţie a fost iniţiat de către 

Direcţia resurse umane și comunicare 
 
 
 
 
 

Szőcs István 
director executiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viza juridică, 
Direcția juridică și administrație publică  

Director executiv 
Bodó Alpár 

 
 
 


