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REFERAT DE APROBARE 
cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare  

a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării pe anul 2022 
 

În cadrul activităţii de relaţii internaţionale Consiliul Judeţean Harghita 
promovează iniţierea, realizarea şi întreţinerea de relaţii de parteneriat, colaborare şi 
prietenie reciproc avantajoase cu autorităţi publice judeţene/regionale din alte ţări, 
participarea la congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, expoziţii, întruniri tematice 
şi alte acţiuni desfăşurate în ţară sau în străinătate, în scopul obţinerii de informaţii în 
diferite domenii şi stabilirii de relaţii economice, culturale şi de altă natură, motivată 
prin intenţia cunoaşterii reciproce şi a avantajelor egale ambelor părţi, relaţii menite a 
promova politica României şi implicit a judeţului, de integrare pe mai multe planuri în 
Europa. 

Programul de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile 
din afara ţării are ca obiective principale colaborarea în domeniile: administraţie publică 
locală, industrie, agricultură, activităţi economice, comerţ, ştiinţă, tehnologie, cultură,  
educaţie, învăţământ, sport, sănătate, turism, tineret și alte domenii de interes comun.    

Începând din anul 1994, autoritatea administraţiei publice a judeţului a promovat  
consecvent hotărâri de aprobare ale unor relaţii de înfrăţire între instituţia noastră şi 
instituţii similare din unele judeţe din străinătate. Ca urmare a acestor convenţii de 
colaborare şi de înfrăţire se derulează anual un număr de evenimente constând din 
schimburi de experienţă, consfătuiri profesionale pentru documentare realizate la 
nivelul conducerii, ale consilierilor, sau ale personalului de specialitate din aparatul 
propriu şi respectiv din primirea pe bază de reciprocitate ale demnitarilor şi ai experţilor. 

Pentru derularea în concret a programului se propune stabilirea a următoarelor 
acţiuni, respectiv pentru care se propune aprobarea bugetului programului de 418,25 
mii lei din capitolul 80.02.01.10.:  

1. pentru vizite de documentare, schimb de experienţă, participarea la 
conferinţe, seminarii şi alte asemenea; 

2. pentru primirea pe bază de reciprocitate a delegaţiilor din judeţele înfrăţite; 



3. pentru organizare evenimente şi alte cheltuieli aferente promovării județului 
Harghita pe plan internațional.  

Pentru aprobarea componenţei nominale, duratei şi alocărilor financiare ale 
delegaţiilor vizând acţiunile în cadrul fondurilor alocate se împuterniceşte preşedintele 
Consiliului Judeţean Harghita.  

 
Miercurea Ciuc, 11 noiembrie 2021.  
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