
  

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA Nr.______/2022 
privind aprobarea colaborării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu 

Universitatea Maghiară de Agricultură și Științe ale Vieții din Ungaria, pentru 
realizarea colaborării instituționale pentru dezvoltare rurală și locală 

 

 Consiliul Judeţean Harghita, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. ______/2022 a preşedintelui 
Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba, iniţiat la propunerea Direcţiei 
management și relații internaționale, privind aprobarea colaborării Județului Harghita 
prin Consiliul Județean Harghita cu Universitatea Maghiară de Agricultură și Științe ale 
Vieții din Ungaria, pentru realizarea colaborării instituționale pentru dezvoltare rurală și 
regională, Raportul de specialitate nr. ______/2022 al Direcţiei generale administrație 
publică locală, respectiv raportul de specialitate nr. _____/2022 al Direcției generale 
economice, Procesul verbal nr. ______/2022 de afișare privind îndeplinirea exigențelor 
de transparență decizională; 

 Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare rurală, 
agricultură și Comisiei pentru relații internaționale și UE; 

 În baza prevederilor art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În conformitate cu prevederile  art. 173 alin (1), lit. ”e” coroborat cu alin. (7), lit. 
”a” și art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

        HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă cooperarea Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita 
cu Universitatea Maghiară de Agricultură și Științe ale Vieții din Ungaria, pentru 
realizarea colaborării instituționale pentru dezvoltare rurală și regională. 

Art. 2. Se aprobă proiectul Acordului cadru de cooperare care se va încheia între 
Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi Universitatea Maghiară de 
Agricultură și Științe ale Vieții din Ungaria, proiectul acestuia constituind Anexa nr.1 în 
limba română, Anexa nr.2 în limba maghiară, respectiv Anexa nr.3 în limba engleză, 
toate cele trei anexe constituind parte integrantă din prezenta. 
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Art. 3. Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, domnul 
Borboly Csaba cu încheierea acordului cadru de cooperare cu Universitatea Maghiară de 
Agricultură și Științe ale Vieții din Ungaria, conform proiectelor aprobate la articolul 
precedent. 

Art. 4. După semnarea acordului de cooperare între cele două părți, acesta se va 
comunica în 10 zile lucrătoare Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Dezvoltării, 
lucrărilor publice și administrației conform legii. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba, prin Direcţia 
management și relații internaționale şi Direcţia generală economică. 

Art. 6. (1) Prezenta hotărâre se comunică de către Direcţia generală administraţie 
publică locală – Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui 
Consiliului Judeţean Harghita, domnul Borboly Csaba, Direcţiei management și relații 
internaționale, Direcţiei generale economice, rectorului Universitatea Maghiară de 
Agricultură și Științe ale Vieții din Ungaria, 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 

generale administraţia publică locală. 

 

 
______________, __________________ 2022. 
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE,       CONTRASEMNEAZĂ 
 Borboly Csaba              SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
      Balogh Krisztina 
      
 

 

http://www.judetulharghita.ro/
http://www.hargitamegye.ro/


  

 

 

AVIZAT 
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 

Balogh Krisztina 
 
 
Prezentul proiect de Hotărâre a fost iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean Harghita 

Borboly Csaba, la propunerea Direcţiei management și relații internaționale. 
 
 
    PRESEDINTE     DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 
BORBOLY CSABA             KISS TÍMEA GABRIELLA 
 
 
 
 
         

VIZA JURIDICĂ 
Direcţia juridică și administrație publică  

Director executiv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIZAT 
Compartiment Cancelaria Consiliului Județean Harghita 

Szabó Zsolt 
coordonator compartiment 
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