ROMÂNIA

Anexa nr.1

JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

la Hotărârea nr.

/2021

DESCRIEREA PROGRAMULUI
„Creșterea eficienței în administrația publică la Consiliul Județean Harghita”,
pentru anii 2021-2023

1. Titlul programului: „Creșterea eficienței în administrația publică la Consiliul
Județean Harghita”, pentru anii 2021-2023
2. Scopul şi obiectivul programului:
Scopul general constă în evaluarea și creșterea eficienței capacităților administrației
publice, în dezbaterea problemelor, formularea și înaintarea propunerilor pentru
îmbunătățirea activităților, servind astfel la dezvoltarea unităților administrativ
teritoriale din județul Harghita.
Consiliul județean este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel
județean pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și municipale,
în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.
Totodată, președintele Consiliul Județean Harghita are o serie de atribuții 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. Îndeplinirea corespunzătoare a acestor atribuții
presupune, în primul rând, o comunicare directă cu potențialii beneficiari de asistență,
nu doar în ceea ce privește analizarea propunerilor venite de la aceștia, ci și în ceea ce
privește informarea corectă a acestora, comunicarea disponibilității și interesului

pentru acordarea de sprijin, identificarea în comun a unor domenii în care intervenția
Consiliului Județean Harghita și expertiza aparatului de specialitate pot soluționa
problemele existente și pot preveni apariția unor noi probleme, respectiv oferirea
posibilității de a asista activ la dezbateri organizate pe marginea subiectelor de interes
comun.
Obiectivul principal al programului este stimularea colaborării Consiliului Județean
Harghita cu autoritățile administrației publice centrale și locale, instituții publice din
județul Harghita și din afara județului, cu personalități din diferite domenii precum
economic, social, sfera civilă și instituțională, etc., în vederea dezvoltării capacității
administrației publice locale și creșterea eficienței activității, prin dezbaterea
problemelor și formulare propunerilor pentru rezolvarea acestora.
3. Activitățile programului:
Având în vedere rolul Consiliului Județean Harghita de coordonator, consultant și
îndrumător al proceselor de administrație publică din județul Harghita, în cadrul
programului se propune organizarea de vizite, întâlniri, consultări și consfătuiri, mese
rotunde, simpozioane sau conferințe în domeniul dezvoltării administrației publice
locale, în domeniul comunicării publice – relația mediului administrativ cu mediul de
afaceri, în domeniul conviețuirii prin prezentarea de bune exemple.
Totodată, în cadrul programului se propune organizarea, pentru personalul din
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Harghita, a unor vizite de lucru la
autorități și instituții publice din administrația publică centrală și locală. Scopul acestor
vizite îl reprezintă cunoașterea celor mai importante activități și programe ori proiecte
derulate de către autoritățile administrației publice centrale, a celor mai importante
modificări legislative inițiate de către acestea, precum și familiarizarea cu modul de
organizare și funcționare a administrației publice centrale.

Tot în cadrul programului vor fi elaborate studii, analize și programe, care să vizeze
propriile activități, în scopul perfecționării organizării instituționale și sporirea
eficienței acestora. În aceste activități sunt menite să sprijine unitățile administrativ
teritoriale, vor fi implicați specialiști din diferite domenii, iar rezultatele pot contribui la
consolidarea capacităților administrației publice locale.
4. Perioada desfășurării programului: anii 2021-2023.
5. Grupul ţintă vizat: autoritățile publice centrale și locale, specialiști din administrația
publică, societatea civilă, aparatul de specialitate al Consiliului Județean Harghita,
populația județului Harghita.
6. Rezultatele scontate:
 dezbaterea problemelor unităților administrativ – teritoriale din județul Harghita
ivite în cursul aniilor 2021-2023;
 crearea unor orientări de perspectivă în vederea realizării intereselor
comunităților locale pe care le reprezintă participanții la dezbateri;
 dezvoltarea capacității administrative a autorităților administrației publice locale;
 Evenimente și vizite de lucru organizate la autorități sau instituții publice din
administrația publică locală sau centrală din țară și din străinătate.
7. Indicatori de eficienţă:
 numărul de conferințe organizate;
 numărul participanților la fiecare eveniment;
 numărul temelor dezbătute;
 numărul de propuneri de idei sau de soluții identificate referitoare la temele
dezbătute în cadrul acestor conferințe;

 numărul vizitelor organizate;
 numărul studiilor elaborate.
8. Bugetul estimativ al programului:
Cheltuielile propuse spre finanțare din Bugetul propriu de venituri şi cheltuieli pe anul
2021 și estimările pe anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea nr. 59/2021, Anexa nr.7,
subcapitolul 67.02.50 - alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei:

DENUMIREA INDICATORILOR și Capitol

Sume alocate
anul 2021

Suma anul
Suma anul
2022 (credit de 2023 (credit de
angajament)
angajament)

-mii lei-

-mii lei-

-mii lei-

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și
religiei - 67.02.50

30,00

30,00

30,00

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii - 20.30.30

10,00

10,00

10,00

Serviciile de organizare evenimente
(închiriere sală, închiriere echipamente de
sonorizare, servicii de amenajare sală sau
locație eveniment, servicii de moderare,
servicii cu servirea produselor alimentare în
pauze de cafea, furnizare produse
informative și de promovare, etc.)

10,00

10,00

10,00

Chletuieli de protocol- 67.02.50.20.30.02

20,00

20,00

20,00

Total cheltuieli program

90,00
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