
  

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

HOTĂRÂREA NR.            /2022 

privind aprobarea „Programul multianual de sprijin al asociaţiilor pompierilor voluntari 

din judeţul Harghita” pe perioada 2022 -2024 

 

 

Consiliul Judeţean Harghita 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. ______/2021 iniţiat la propunerea Direcţiei 

generale programe și proiecte, Raportul de specialitate nr. ______/2022 al Direcţiei 

economice, Raportul de specialitate nr. …………/2022 al Direcţiei juridice și administrație 

publică, şi Procesul-verbal nr. ______/2021 privind îndeplinirea procedurilor de 

transparenţă decizională; 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei juridice și administrației publice; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 

cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 al Legii nr. 307/2006, privind apărarea 

împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Planului de 

analiză și acoperire a riscurilor al Comitetului județean pentru situații de urgență ale 

județului Harghita, aprobat de către Consiliul Județean prin Hotărârea nr. 83/2001, ale  art. 

14 al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale prevederilor art. 7, alin (2)  ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

În baza prevederilor Anexei nr. .......... la Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 

....../2022, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 

2022 și estimările pe anii 2023-2025; 

În temeiul art. 173 alin.(7) lit. a, și art. 196, alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 



  

 

 

 Art.1. Se aprobă „Programul multianual de sprijin al asociaţiilor pompierilor voluntari 

din judeţul Harghita” pe  perioada 2022 -2024, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din 

prezenta. 

 Art.2. Se aprobă modelul Documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor 

de proiecte pentru „Programul multianual de sprijin al asociaţiilor pompierilor voluntari” pe 

perioada 2022 -2024, conform Anexelor nr. 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta. 

Art.3. Se aprobă alocarea pentru finanţarea cheltuielilor programului a sumei de 

………………lei, din care: ……………… lei din bugetul propriu al judeţului Harghita pe anul 2022, 

Cap. 61.02.50, subcapitol 59.11, conform anexei nr. __ la Hotărârea nr. _____/2022 a 

Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

judeţului Harghita pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, respectiv……. lei din 

creditul de angajament al Consiliului Judeţean Harghita pentru anul 2023, Cap. 61.02.50, 

subcapitol 59.11, şi………..lei  din creditul de angajament al Consiliului Judeţean Harghita 

pentru anul 2024, Cap. 68.02.50.50., subcapitol 59.11. 

Art. 4. Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Harghita cu numirea Comisiei 

de evaluare/selectare a cererilor de finanţare nerambursabilă, prin dispoziţie, conform 

legii. 

Art.5.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Direcţia generală programe și proiecte și Direcţia economică. 

 Art.6. Prezenta hotărâre se comunică de către Direcţia juridică și administraţia publică 

– Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Consiliului 

Judeţean Harghita Borboly Csaba, vicepreşedintelui Bíró Barna Botond, Direcţiei generale 

programe și proiecte, Direcţiei economice, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului 

Harghita. 

 

Miercurea Ciuc, ______________ /2021 

 

 

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

PREŞEDINTE                                                      Pt. SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 

       BORBOLY CSABA                                                                    VÁGÁSSY ALPÁR 

                                                                

 

 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVIZAT 
  SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI  

Balogh Krisztina 
 
 
 

 
Prezentul proiect de Hotărâre a fost iniţiat de vicepreşedintele Consiliului Judeţean 
Harghita, Bíró Barna Botond, la propunerea Direcţiei generale programe și proiecte. 
 
 
 
 VICEPREŞEDINTE                                                               DIRECTOR GENERAL 
BÍRÓ BARNA BOTOND                                                                   ZONDA ERIKA 
 
 
 
                                                                                                                      
 
 

 
 
 

VIZA JURIDICĂ 
 Direcţia juridică și administrație publică 

……………………. 
Director executiv 

 
 
 
 

 
AVIZAT, 



  

 

Coordonator Compartiment Cancelaria C.J.HR 
Szabó Zsolt Szilveszter 
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