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HOTĂRÂREA NR.            /2021 

privind aprobarea derulării Programului privind creșterea  
eficienței în administrația publică la Consiliul Județean Harghita pentru anul 2021 

 

Consiliul Judeţean Harghita; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr………., al Președintelui Consiliului Județean 

Harghita, d-l Borboly Csaba, inițiat la propunerea Direcției Arhitect șef, Raportul de 

specialitate al Direcției juridice și administrație publică cu nr. ______/                , Raportul 

de specialitate al Direcției economice cu nr.               /                 , Raportul de specialitate al 

Direcției generale programe și proiecte cu nr.       /      , Procesul verbal nr.      /        privind 

îndeplinirea exigențelor de transparență decizională și Referatul de justificare a urgenței 
nr. _____/2021. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei economice și investiții, Comisiei juridice și 
administrație publică; 

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată şi ale Hotărârii Consiliului Județean 

Harghita nr. 59/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024; 

În temeiul prevederilor art. 173, alin.(1)., lit. f) şi 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 derularea programului ”Programul privind creșterea eficienței în 

administrația publică la Consiliul Județean Harghita pentru anul 2021”, conform descrierii 

programului cuprinsă în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta. 
Art.2. Se aprobă finanţarea cheltuielilor programului cu suma de 30.000,00 lei, 

prevăzută în bugetul pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea nr. 59/2021 a Consiliului 

Județean Harghita privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita 
pe anul 2021, în anexa nr.7, Cap. 67.02.50 subcapitolul 20.30.30 (alte cheltuieli cu bunuri si 

servicii), conform  bugetului programului descris în Anexa nr. 1, parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 



Art.3. Modificarea perioadei și locului de desfășurare a programului, respectiv 

modificarea bugetului programului între subcapitole, fără a afecta valoarea totală a 
programului, se poate aproba prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Harghita, 
conform legii. 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita prin Direcția Arhitect șef, Serviciul administrație 
publică locală. 

Art.5. Hotărârea se comunică de către Direcția juridică și administrație publică - 

Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: Președintelui Consiliului 

Județean Harghita Borboly Csaba, Direcției economice, Direcției Arhitect șef, precum și 

Instituției Prefectului Județul Harghita.  

 

 

Miercurea Ciuc,                           2021 

     

       

PREŞEDINTE, 
Borboly Csaba 

 

CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 

 



 

 

 

AVIZAT 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI 
 

 

 

 

 

Prezentul proiect de hotărâre a fost inițiat de către președintele Consiliului Județean 
Harghita la propunerea Direcției Arhitect șef. 

 

 

 

 

      PREȘEDINTE,               ARHITECT ȘEF,  
      Borboly Csaba               Fülöp Otilia 

 

 

 

 

VIZA JURIDICĂ: 
Direcția juridică și administrație publică 

 

 

 

 

 

 

VIZAT: 

Compartimentul Cancelaria al Consiliului Judeţean Harghita 

Coordonator Compartiment 

Szabó Zsolt Szilveszter 
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