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HOTĂRÂREA NR .               /2022 
 

privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2021 asupra execuţiei bugetare  
a Judeţului Harghita 

 
Consiliul Judeţean Harghita; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr.              /2022 a domnului Borboly 

Csaba preşedintele Consiliului Județean Harghita, iniţiată la propunerea Direcţiei 
economice, privind aprobarea Situaţiilor financiare pe anul 2021 asupra execuţiei 
bugetare a Consiliului Judeţean Harghita, Raportul de specialitate nr.        /2022 al 
Direcţiei juridică și administraţie publică, Proces verbal nr.79230/2022. 

 
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice și investiții; 
 
Luând în considerare dispoziţiile art. 57 alin. (3) şi (4) ale Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 28 
din 6 ianuarie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate 
întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru modificarea și 
completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității 
instituțiilor publice, precum și de modificare și completare a altor acte normative în 
domeniul contabilității instituțiilor publice, respectiv pentru modificarea altor norme 
metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice ale Ordinului comun al 
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Finanțelor Publice 
nr.244/2651/2010, pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 
alin. (7), ale art. 57 alin. (2^1) şi ale art. 76^1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, 

 
În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit.”f” și art.196, alin.(1), lit.”a” din 

Ordonanță de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1 Se aprobă Situaţiile financiare pe anul 2021 asupra execuţiei bugetare a 
Consiliului Judeţean Harghita, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă Rapoartele de performanţă pe anul 2021 ale programelor 
derulate de Consiliul Judeţean Harghita și a instituțiilor subordonate ale Consiliului 
Judeţean Harghita, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, prin serviciile publice ale Consiliului 
Judeţean Harghita, în principal Direcţia economică. 

 
Art.4 (1) Hotărârea se comunică de către Direcția juridică și administrația 

publică, Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui 
Consiliului Județean Harghita, vicepreşedinţilor Biró Barna Botond şi Barti Tihamér, 
secretarului judeţului Harghita, Direcţiei economice, precum şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Harghita. 
   (2) Hotărârea va fi afişată la afişierul Consiliului Judeţean Harghita, se 
va publica în presă, conform legii, şi pe pagina www.judetulharghita.ro a Consiliului 
Judeţean Harghita prin grija Compartimentului Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita. 
   (3) De asemenea, hotărârea va fi publicată în Monitorul Oficial al 
judeţului Harghita. 

 
 
 
 
___________, _____________ 2022. 
 

 
 

          
                       

 
                CONTRASEMNEAZĂ 

 PREŞEDINTE                                                    SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 
  Borboly Csaba                                                                             Balogh Krisztina 
 

 
 
 

                   
        

                                              
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

VIZAT 
 SECRETARUL  GENERAL AL JUDEŢULUI 

     Balogh Krisztina 
 
 
 
 
 

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către Preşedintele Consiliului 
Judeţean Harghita Borboly Csaba la propunerea Direcţiei economice. 

 
 PREŞEDINTE                                    DIRECTOR EXECUTIV 
Borboly Csaba                                                Bicăjanu Vasile 

 
 
 
 

 
 

 VIZA JURIDICĂ 
Direcţia juridică și administraţie publică 

                                                        Director executiv 
     Vágássy Alpár 
 
 
 
 
 

Compartimentul  Cancelaria Consiliului 
Judeţean Harghita 

Szabó Zsolt Szilveszter 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


