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REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 184/2021, 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015 privind 

aprobarea înființării Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, respectiv”Hargita  
Megye Fejlesztési Űgynőksége” și aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare, Statul de funcții și Organigramei acesteia 

 

În temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit.c), precum și art. 196 alin. (1) 
lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu completările și modificările ulterioare, Consiliul Județean Harghita aprobă 
regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean, organigrama, statul 
de funcții, regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate, 
precum și ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților 
comerciale și regiilor autonome de interes județean. 

 

Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 184/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Harghita nr. 322/2015 privind aprobarea înființării Agenției de Dezvoltare 
Județeană Harghita, respectiv ”Hargita  Megye Fejlesztési Űgynőksége” și aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare, Statului de funcții și Organigramei 
acesteia, precum și 

- necesitatea corelării Structurii organizatorice cu prevederile Regulamentului de 
organizare și funcționare aprobat; 

Ținând cont de nevoile actuale ale Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, de 
nevoia de a asigura coordonarea compartimentului dezvoltare economică de către 
directorul adjunct al Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, care este licențiat în 
științe economice și poate pune  la dispoziție toată experiența sa în domeniu, precum 
și nevoia ca acesta să-și organizeze singur activitatea în acest sens; 

Având în vedere și prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al 
Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Harghita nr. 184/2021,  



Prin prezentul referat propunem modificarea Structurii organizatorice a Agenției de 
Dezvoltare Județeană Harghita, fără modificarea numărului de posturi, după cum 
urmează: 

1. Postul de director adjunct al Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita se 
subordonează direct directorului Agenției de Dezvoltare Harghita și are în 
subordonare doar compartimentul de dezvoltare economică cu un număr de 3 
posturi, respectiv 1 post Inspector de specialitate I, 2 posturi Inspector de 
specialitate IA debutant; 

2. Toate celelalte compartimente se subordonează numai directorului Agenției 
de Dezvoltare Județeană Harghita; 

3. Cele 3 posturi rămase disponibile de la compartimentul dezvoltare economică 
rămân în subordinea directă a directorului Agenției de Dezvoltare Județeană 
Harghita, prin înființarea unui compartiment  numit ”Sprijinirea educației 
profesionale a tinerilor”; 

4. Compartimentul promovarea și schimbul valorilor locale tradiționale 
economice va avea 4 posturi și va cuprinde salariații care au programe 
implementate de Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita, inclusiv proiectul 
european CAPfuture; 

5. Celelalte compartimente rămân cu structura nemodificată (compartimentul 
financiar, contabilitate, resurse umane și compartimentul juridic). 

Anexăm Structura organizatorică în vigoare, precum și cea pe care o supunem 
aprobării. 
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