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Referat de aprobare
cu privire la aprobarea derulării multianuale a programului ”Dezvoltarea
relațiilor publice ale Consiliului Județean Harghita”

Având în vedere rolul Consiliului Județean Harghita de coordonator, consultant și
îndrumător al proceselor de administrație publică din județul Harghita, se dorește
armonizarea activităților administrației publice și a activităților socio-economice din
județ, respectiv informarea locuitorilor județului despre oportunitățile de finanțare,
proiectele aflate în curs de derulare și alte activități esențiale din viața județului. În
vederea realizării acestui deziderat este importantă stabilirea unor relaţii de cooperare
și schimb de experiență între actorii publici, cultele religioase recunoscute, mass-media
și organizațiile non-guvernamentale din judeţ.
Implementarea și promovarea proiectelor și campaniilor este necesară deoarece
concordanța contribuie la creșterea eficacității acestora și a activității instituțiilor și
actorilor sociali. În egală măsură, întărirea relaţiilor cu mass-media are ca efect scontat
creşterea gradului de acurateţe a informaţiilor privind activitatea Consiliului Judeţean
Harghita şi a altor instituţii publice din judeţ.
Prin acest program se propune organizarea întâlnirilor între reprezentanţii Consiliului
Judeţean Harghita şi ai altor instituţii publice din judeţ cu reprezentanţii mass-media şi
ai societăţii civile în vederea analizării aspectelor care necesită derularea de activităţi
comune precum şi pentru prezentarea progreselor înregistrate în activităţile întreprinse
de către Consiliul Judeţean Harghita.
Prin implementarea acestui program se are în vedere continuarea publicării periodice a
ziarului ”Comitatus” în limba română, instrument prin care sunt aduse la cunoştinţa
publicului informaţii relevante privind activitatea desfășurată de Consiliului Județean
Harghita.

Totodată, prin acest program se are în vedere achiziţionarea unor servicii de drepturi de
autor pentru funcționarea și colaborarea cu funcţionarii din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Harghita implicaţi în activitatea de relaţii publice, în
general, şi în activitatea de elaborare şi editare a publicaţiei sus-menţionate, în special.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr.

privind aprobarea bugetului de

venituri şi cheltuieli al Consiliului Județean Harghita pe anul 2022 și a estimărilor pe anii
2023-2024, în anexa nr. 6, Cap. 67.02.50. subcapitolul 20.30.30 (alte cheltuieli cu bunuri
si servicii), a fost prevăzut programul cu suma de 210.350,00 lei.

Luând în considerare cele de mai sus, propunem aprobarea derulării multianuale a
programului ”Dezvoltarea relaţiilor publice ale Consiliului Judeţean Harghita”, pe
perioada 2022-2024 şi aprobarea cheltuielilor legate de acest program, conform
descrierii programului din Anexa nr. 1. la prezenta.
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