
  
 

  

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA                                                                     De acord  
Direcția Arhitect șef 
Serviciul administrație publică locală 
Nr._______ / ______2021                                                                                Borboly Csaba 
                                                                                                                               Președinte 

 

Referat de aprobare 

 cu privire la aprobarea derulării programului „Creșterea eficienței în 

administrația publică la Consiliul Județean Harghita, pentru anul 2021” 

 

Având în vedere rolul Consiliului Județean Harghita de coordonator, consultant și 

îndrumător al proceselor de administrație publică din județul Harghita, 

Pornind de la atribuțiile Consiliului Județean Harghita în ceea ce privește relația cu alte 

autorități ale administrației publice locale și serviciile publice, printre acestea regăsindu-se 

inclusiv posibilitatea acordării de sprijin, asistență tehnică, juridică și de orice altă natură, 

Având în vedere faptul că în cursul anului sunt organizate nenumărate întâlniri, ședințe, 

vizite de lucru care vizează autoritățile publice centrale și locale, specialiști din domeniul 

administrației publice, aparatul de specialitate al Consiliului Județean Harghita și în mod 

indirect, populația județului Harghita, iar pentru desfășurării în condiții optime a acestora 

este necesară asigurarea unor servicii specifice adecvate.  

Prin implementarea acestui program se are în vedere continuarea asigurării relațiilor bune 

și corespunzătoare cu instituțiile sus menționate pentru eficientizarea atribuțiilor și 

sarcinilor privind activitatea desfășurată de Consiliului Județean Harghita. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 59/2021 privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Consiliului Județean Harghita, în anexa nr. 7, Cap. 

67.02.50. subcapitolul 20.30.30 (alte cheltuieli cu bunuri si servicii), a fost prevăzut 

programul cu suma de 30.000,00 lei.   



  
 

  

Luând în considerare cele de mai sus, propunem aprobarea derulării programului 

„Creșterea eficienței în admnistrația publică la Consiliul Județean Harghita, pentru anul 

2021”şi aprobarea cheltuielilor legate de acest program, conform descrierii programului 

din Anexa nr. 1. la prezenta. 

 

Miercurea-Ciuc, 06 octombrie 2021 

 

 
Arhitect șef 
Fülöp Otilia 

 
Dir.ex.adjunct     

Kinda Jolán 
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