
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. _____/2022 
privind aprobarea Programului de colaborare cu voluntari  pe anul 2022 al Consiliului 

Județean Harghita 
 
 
Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr. 46063 /2021 a președintelui Consiliului Județean Harghita, inițiat la 
propunerea Direcţiei resurse umane și comunicare, privind aprobarea Programului de de 
colaborare cu voluntari  pe anul 2022 al Consiliului Județean Harghita; 

Văzând Raportul de specialitate nr.       / 2022 al Direcţiei juridice și administraţie 
publică, Raportul de specialitate nr.        /2022 al Direcţiei economice, Raportul de specialitate 
a Direcției generale programe și proiecte nr.         / 2022, precum şi avizul favorabil al Comisiei 
economice și investiții, Comisiei juridice și administrație publică, Comisiei pentru învăţământ, 
și cultură și Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.     /2022 privind aprobarea bugetului 
de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2022, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Proces-verbal de afișare nr.      /  .  .2022 privind îndeplinirea exigenței de transparență 
decizională. 
Având în vedere prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat 
în România  

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit. f) și ale art. 196 alin. (1), lit. a) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. Începând cu data intrării în vigoare, se aprobă derularea „Programului de colaborare 
cu voluntari, pe anul 2022, al Consiliului Județean Harghita”, conform Anexei nr. 1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 2. Se aprobă finanțarea cheltuielilor pentru derularea Programului de colaborare cu 
voluntari al Consiliului Județean Harghita din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului 
Harghita în sumă totală de 9.000 lei din capitolul 80.02.01.10, subcapitol 20.13 și 20.30.02. 
 
 



Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 
Președintele Consiliului Județean Harghita prin Direcția resurse umane și comunicare. 
 
Art. 4. (1) Hotărârea se comunică de către Direcția juridică și administrație publică,  
Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Borboly Csaba, 
vicepreşedinţilor Consiliului Județean Harghita, dl. Barti Tihamér şi dl. Bíró Barna Botond, 
Direcţiei economice, Direcţiei resurse umane și comunicare, Direcției generale programe și 
proiecte, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.  

(2) Totodată prezenta hotărâre va fi afişată la afişierul Consiliului Judeţean Harghita şi 
va fi publicată pe site-ul www.judetulharghita.ro, www.hargitamegye.ro, și în mass-media 
prin grija Compartimentului Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita, respectiv va fi publicată 
în Monitorul Oficial al Judeţului Harghita prin grija Direcţiei juridice și administraţie publică. 
 
    Mihăileni,   ______________2022 

 
 
 
 
              Contrasemnează: 
PREŞEDINTE                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

          Borboly Csaba        Balogh Krisztina 
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AVIZAT: 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
Balogh Krisztina 

 
 
 
 
  

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către preşedintele Borboly Csaba,  
la propunerea, Direcţiei resurse umane și comunicare 

 
 
 
 
 
 
  Borboly Csaba                        SzőcsIstván  
                Preşedinte                    Director executiv  
 
 
 
 
 

 
Viza juridică, 

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
      Pt.director executiv 
           

  
 
 
 
 

VIZAT 
COMPARTIMENTUL  CANCELARIA  

CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA 
Szabó Zsolt Szilveszter 

Coordonator compartiment 
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CONSILIUL JUDEŢEAN       preşedinte 
Direcţia resurse umane și comunicare     se aprobă 
Nr.                /                 2022   
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea Programului de colaborare cu voluntari pe anul 2022 al Consiliului 

Județean Harghita 
 

 
Având în vedere proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita, pe anul 2022, la cap. 80.02.01.10., se 
propune aprobarea „Programului de colaborare cu voluntari pe anul 2022 al Consiliului 
Județean Harghita”. 
Există multiple beneficii ale voluntariatului: se consideră că acesta este benefic pentru 
societate în întregul său (consolidează coeziunea socială, promovează valorile solidarității în 
UE) și pentru individ (dezvoltarea și împlinirea personală a voluntarilor, dezvoltarea 
profesională). Voluntariatul are un rol important în numeroase domenii, care includ, 
solidaritatea și ajutorul umanitar, dar și viața socială, sănătatea, educația și mediul. Entitățile 
publice prin care statul sprijină voluntariatul sunt cele care desfășoară activități în domenii 
precum arta și cultura, sportul și recreerea, educația și cercetarea, protecția mediului, 
sănătatea, asistența socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar 
și/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială și altele asemenea. 
Voluntariatul este o activitate desfăşurată de bunăvoie, în urma unei alegeri şi pe baza unei 
motivaţii individuale, care nu urmăreşte câştigul financiar, fiind de multe ori desfăşurată prin 
intermediul unei organizaţii nonprofit sau în cadrul unei iniţiative comunitare, dar şi informal, 
direct în beneficiul altor persoane sau al comunităţii. Voluntariatul are un impact pozitiv atât 
asupra persoanei care se implică voluntar, dezvoltând competenţe sociale şi abilităţi practice, 
cât şi asupra comunităţii şi societăţii în ansamblu, fiind o sursă de multiplicare a reţelelor 
sociale bazate pe cooperare şi încredere reciprocă. Voluntariatul nu trebuie văzut ca un 
înlocuitor al muncii plătite sau ca o alternativă mai ieftină a acesteia, şi nici ca un substitut al 
responsabilităţii statului de a asigura drepturile economice, sociale şi culturale ale cetăţenilor 
săi. Prin lansarea Programului de colaborare cu voluntari, Consiliul Județean Harghita își 
propune promovarea voluntariatului pentru implicarea activă a voluntarilor în viața comunității 
din județul Harghita pentru îmbunătățirea calității vieții și reducerea sărăciei, dezvoltare 
sustenabilă, sănătate, prevenirea și gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială și, 
totodată, lupta împotriva excluderii sociale și discriminarea. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat 
în România, în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit. f) și ale art. 196 alin. (1), lit. a) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 



completările ulterioare; în funcție de aprobarea bugetului pentru anul 2022 propunem 
organizarea programului începând cu luna martie şi până la sfârşitul anului 2022. 

Pentru realizarea acestui program propunem din bugetul Consiliului Judeţean Harghita pe 
anul 2022, suma de 9.000,00 lei, pentru „Programul de colaborare cu voluntari pe anul 2022 
al Consiliului Județean Harghita”. 

Având în vedere cele de mai sus propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

         
Miercurea Ciuc,  1 februarie 2022 

 
 
Verificat:                                                                                                Întocmit, 
Szőcs István                                                                              Izsák-Székely Judith 
Director executiv                                                                                                   Consilier 
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