ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.

/2022

privind aprobarea derulării “Programului de sprijinire a culturii și vieții sociale a
comunităților de etnie romă în județul Harghita pe anul 2022”
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 72850/2022 inițiat de vicepreședintele
Consiliului Județean Harghita, Bíró Barna Botond, la propunerea Direcției generale
programe și proiecte privind aprobarea derulării “Programului de sprijinire a culturii și
vieții sociale a comunităților de etnie romă în județul Harghita pe anul 2022”, Raportul
de specialitate nr.
/2022 al Direcției economice, Raportul de specialitate nr.
__________/2022 al Direcţiei juridice și administraţie publică, Procesul verbal de
afișare nr. 72861/2022 privind îndeplinirea exigențelor de transparenţă decizională;
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură, al
Comisiei pentru familie, sănătate, social și culte și al Comisiei juridice și administrației
publice;
În baza prevederilor Legii nr. 33/1995 privind ratificarea Convenției - cadru pentru
protecția minorităților naționale încheiat la Strasbourg, ale Legii nr. 2/2021 privind
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului, ale Strategiei județene
de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Harghita pentru perioada 2019-20232028, aprobată de Consiliul Județean Harghita prin Hotărârea 358/2018, ale Strategiei
de dezvoltare culturală a județului Harghita pe anii 2021-2030, ale art. 25, lit. f) din
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, ale art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, republicată și ale Hotărârii Consiliului Județean Harghita
nr.______ 2022, privind aprobarea bugetului de venituri cheltuieli al județului
Harghita pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025;
În temeiul art. 173, alin. (1) lit. f) și art. 196, alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
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Prezentul proiect de Hotărâre a fost iniţiat de vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Harghita, Bíró Barna Botond, la propunerea Direcţiei generale programe și proiecte.
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HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.
(1) Se aprobă derularea Programului de sprijinire a culturii și vieții sociale a
comunităților de etnie romă în județul Harghita pe anul 2022, conform descrierii
cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta.
(2) Se aprobă alocarea pentru finanțarea cheltuielilor programului a sumei de 50.000
lei din bugetul propriu al judeţului Harghita pe anul 2022, Cap. 68.02.50, conform
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.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează vicepreședintele
Consiliului Județean Harghita, dl. Bíró Barna Botond prin Direcţia generală programe și
proiecte și Direcția economică.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică de către Direcţia juridică și administraţie publică,
Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: președintelui Consiliului
Judeţean Harghita, dl. Borboly Csaba, vicepreședintelui Consiliului Județean Harghita
dl. Bíró Barna Botond, Direcţiei generale programe și proiecte, respectiv Direcției
economice, precum și Instituției Prefectului Judeţului Harghita.

_____________________, _________
PREŞEDINTE,
Borboly Csaba
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