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Referat de aprobare  
privind modificarea Hotărârii nr. 118/2021 privind derularea programului 

„Promovarea valorilor familiale şi culturale”, al Consiliului Judeţean Harghita și 
aprobarea Programului Promovarea valorilor familiale şi culturale pe anii 2021-2023 

al Consiliului Judeţean Harghita 
 
 

 
Cu Hotărârea nr. 118/2021 a fost aprobată Programul Promovarea valorilor familiale 
şi culturale pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita, program care, prin 
activitățile sale, dorește promovarea rolului familiei în comunitate, a valorilor și 
tradițiilor familiei, incluzând și promovarea tradițiilor culturale în familie, programul 
având scopul de a asista la soluționarea problemelor care influenţează viaţa familiilor 
prin înlesnirea schimbului de experiență între membrii familiilor de generații diferite, 
întărirea relaţiilor de colaborare între familii şi reprezentanții organizațiilor care se 
ocupă cu familii și copii, specialiştii din acest domeniu și autorităţile administraţiilor 
publice locale, contribuind astfel la fortificarea comunității județului Harghita. 
 
Potrivit prevederilor legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în 
familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să ia măsurile necesare pentru 
prevenirea violenţei în familie şi pentru preîntâmpinarea unor situaţii de încălcare 
repetată a drepturilor fundamentale ale victimelor violenţei în familie’’. Astfel, 
consiliul județean, prin acest program își asumă aceste responsabilități sociale prin 
derularea unor evenimente destinate familiilor, cu activități pentru promovarea 
valorilor familiale și culturale, în scopul consolidării familiilor din comunitatea 
județului Harghita. 
 
Programul se desfășoară pe o perioadă mai mare de un an bugetar datorită faptului 
că activitățile planificate în acest program nu se finalizează în cursul anului 2021, ca 
de exemplu inițierea cardului familial pentru famillii harghitene cu mai mult de trei 
copii, etc., ele având mai multe faze ale derulării. 
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Totodată, datorită faptului că rezultatele indirecte ale programului se așteapă să 
apară după trei ani, se planifică implementarea programului pe parcursul unei 
perioade de trei ani. De aceea se propune modificarea programului “Promovarea 
valorilor familiale şi culturale pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita” în 
„Promovarea valorilor familiale şi culturale pe anii 2021-2023, al Consiliului Judeţean 
Harghita”. De asemenea se propune modificarea perioadei de desfășurare a 
programului de la anul bugetar 2021 la perioada 2021-2023, respectiv modificarea 
adecvată a  bugetului programului corespunzător pentru fiecare an bugetar în parte. 
 
În baza celor menționate mai sus, propunem spre aprobare modificarea acestui 
proiect de hotărâre. 
 
Miercurea Ciuc,  18 noiembrie 2021. 
 
 

Director general 
Zonda Erika 
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