ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA Nr. ___________/2022
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 130/2021 privind
aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Dârjiu în vederea
realizării în comun a lucrării ”Construire trotuar lângă DJ 133, km 20+093 – km
22+071”
Consiliul Judeţean Harghita,
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 81813/2022 iniţiat de preşedintele
Consiliului Județean Harghita dl. Borboly Csaba la propunerea Direcţiei generale
tehnice, se propune modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 130/2021
privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Dârjiu în
vederea realizării în comun a lucrării ”Construire trotuar lângă DJ 133, km 20+093 –
km 22+071”, Raportul de specialitate nr.
/2022 al Direcţiei economică şi Raportul
de specialitate nr.
/2022 al Direcţiei juridică și administraţie publică;
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice și investiții;
În conformitate cu dispoziţiile art. 44, alin. (1) și art. 45, alin. (1) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
ale prevederilor art. V, alin. (1) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și de modificare și
completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ale art.
47, alin. (4) și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale prevederilor art. 7, alin. (6) și art. 10 din Hotărârea Guvernului nr.
907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice, și art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor
acte normative şi prorogarea unor termene;
În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. b) coroborat cu prevederile aceluiaşi
articol, alin. (3), lit. f), respectiv art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. I. Se aprobă modificarea și înlocuirea modelului Contractului de asociere între
U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Dârjiu în vederea realizării în comun a
lucrării ”Construire trotuar lângă DJ 133, km 20+093 – km 22+071”, conform Anexei,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia
generală tehnică, Direcția generală patrimoniu şi Direcţia economică.

AVIZAT
Secretarul general al Judeţului
Baolgh Krisztina

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către președintele Borboly Csaba la
propunerea Direcţiei generală tehnică.

Președinte
Borboly Csaba

Director general adjunct
Chiorean Adrian

VIZA JURIDICĂ
Direcţia juridică și administraţie publică
Director executiv
Vágássy Alpár

VIZAT
Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita
Szabó Zsolt Szilveszter
Coordonator compartiment

Art. III. Hotărârea se comunică de către Direcția juridică și administrație publică Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Consiliului
Județean Harghita dl. Borboly Csaba, vicepreşedinţilor dl. Barti Tihamér şi dl. Bíró
Barna Botond, Direcţiei generală tehnică, Direcției generale patrimoniu, Direcţiei
economice, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Harghita.
_________________ , ____ _____ 2022

Preşedinte,
Borboly Csaba

Contrasemnează
Secretarul general al judeţului,
Balogh Krisztina

