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REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea Programului multianual de colaborare a Consiliului Judeţean 
Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita  

pe perioada 2022-2024 
 

Turismul este un domeniu prioritar al economiei naţionale şi o ramură importantă a 
economiei judeţului Harghita.  
În ultima vreme a crescut în mod semnificativ aprecierea judeţului Harghita şi a crescut 
şi numărul turiştilor care vizitează judeţul nostru, de aceea considerăm, că ar fi benefică 
extinderea ariei de colaborare în acest domeniu, acordând sprijin financiar 
nerambursabil persoanelor fizice și juridice, asociaţiilor şi fundaţiilor fără scop lucrativ 
care au ca scop susţinerea activităţii de turism. 
Având în vedere faptul că relieful geografic al judeţului permite desfăşurarea unei 
activităţi intense de turism, totuşi timpul petrecut de turişti în unităţile noastre turistice 
este relativ scurtă, de aceea considerăm că ar trebui să căutăm soluţii pentru a oferi 
turiştilor noştri un variat program de relaxare şi de divertisment în vederea prelungirii 
şederii lor în judeţul nostru şi trebuie să dezvoltăm şi posibilităţile de a populariza 
valorile naturale, culturale şi tradiţionale ale regiunii. 
Finanțarea programului se va asigura pe baza prevederilor Legii nr. 350/2005, privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general. 
Beneficiarii programului sunt persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial 
– asociaţii, fundaţii ori organizaţii cu activitate în domeniul turismului - constituite 
conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a judeţului 
Harghita, sau culte religioase recunoscute, conform legii. 
 
Având în vedere cele relatate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 
privind aprobarea „Programului multianual de colaborare a Consiliului Judeţean 
Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita” pe 
perioada 2022-2024 în vederea îmbunătăţirii calităţii produselor turistice din judeţul 
Harghita.  
 
Miercurea Ciuc, la 06 decembrie 2021 
 

 
DIRECTOR GENERAL 

Zonda Erika 
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