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Referat de aprobare 
 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 112/2016  
privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la 
realizarea proiectului internațional „RuralGrowth – increasing competitiveness of 
SMEs in the rural visitor economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe 

 
 

Având în vedere Adresa nr. 61334/27.09.2021 primită de la partenerul 
principal al proiectului, Autoguvernarea Municipiului Nagykanizsa din Ungaria, cu 
privire la faptul că a fost aprobat un an suplimentar la perioada de implementare a 
proiectului RuralGrowth, este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr. 112/2016 privind aprobarea participării județului Harghita prin 
Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional „RuralGrowth – 
increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor economy sector” din cadrul 
Programului Interreg Europe, pentru aprobarea perioadei de implementare a 
proiectului și includerea bugetului suplimentar al proiectului în bugetul de venituri 
şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Harghita pe anii 2021-2022. 

Continuarea implementării proiectului RuralGrowth a fost depusă și aprobată 
în cadrul apelului nr. 5 restricționat al Programului Interreg Europe.  

 Durata perioadei suplimentare de implementare a proiectului RuralGrowth 
este de 12 luni, începând de 1 octombrie 2021. 

Bugetul aferent Consiliului Județean Harghita pentru cele 12 luni suplimentare 
ale proiectului este de 31.200 Euro (100%), din care 26.520 Euro (85%) din FEDR şi 
4680 Euro (15%) din contribuție națională (din care: 4056 Euro (13%) din partea 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și 624 Euro (2%) 
contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Harghita), şi se detaliază în felul următor:  

a) cheltuieli personale: 20.000 EUR 

b) cheltuieli de administrare: 3000 EUR 

c) cheltuieli de deplasare: 2000 EUR 

d) cheltuieli pentru expertiză externă și servicii: 6200 EUR. 



 

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 112/2016 privind 
aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea 
proiectului internațional „RuralGrowth – increasing competitiveness of SMEs in the 
rural visitor economy sector” din cadrul Programului Interreg Europe. 
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