ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr.___ /2022
privind derularea Programului „Săpături arheologice în judeţul Harghita” pe anul
2022
Consiliul Judeţean Harghita,
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 84595/05.05.2022 al preşedintelui
Consiliului Județean Harghita, dl. Borboly Csaba, iniţiat la propunerea Arhitectului
şef, Adresa de solicitare a cooperării înregistrată la Consiliul Județean Harghita sub
nr. 82193/11.04.2022 a Muzeului Haáz Rezső, Adresa de solicitare a Muzeului
Tarisznyás Márton cu nr. 80139/25.03.2022, Adresa de solicitare a Muzeului
Molnár István cu nr. 81908/07.04.2022, precum și Adresa de solicitare a Muzeului
Secuiesc al Ciucului cu nr. 83082/20.04.2022, Raportul de specialitate nr.
......../2022 al Direcţiei generale administraţie publică locală și Raportul de
specialitate nr. ......../2022 al Direcţiei economice;
Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, cultură și avizul
Comisiei economică și investiții;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor
istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanţei
Guvernului nr. 43/2000, privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea
unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Anexei nr. 7 la Hotărârea nr. 59/2022,
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul
2022 și estimările pe anii 2022-2024, cu completările și modificările ulterioare
precum şi ale art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
În temeiul art. 173, alin (1), lit.”f” şi art. 196, alin. (1), lit. ”a” din Ordonanță de
urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă derularea programului “Săpături arheologice în judeţul Harghita”
pe anul 2022 conform descrierii din Anexa nr. 1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, cu buget total în valoare de 143.000 lei din care contribuția
Consiliului Județean Harghita este în valoare de 120.000 lei sumă prevăzută în acest
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Balogh Krisztina

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către preşedintele Borboly
Csaba, la propunerea Arhitectului şef al judeţului Harghita, dna. Fülöp Otilia.
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Avizat,
Direcția juridică și administrație publică
Coordonator Compartiment Cancelaria Consiliului Judeţean
Szabó Zsolt Szilveszter

scop în anexa nr. 7 la Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 8/2022 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 și
estimările pe anii 2023-2025, capitolul bugetar 67.02.03.12.
Art. 2. Se aprobă cooperarea U.A.T. Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean
Harghita cu Muzeul Haáz Rezső, Muzeul Secuiesc al Ciucului, Muzeul Molnár István
și Muzeul Tarisznyás Márton în vederea finanțării și derulării programului “Săpături
arheologice în judeţul Harghita”.
Art.3. Se aprobă modelul contractului de cooperare, prevăzut în Anexa nr. 2. parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: preşedintele
Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba prin Arhitectul şef al judeţului,
Direcţia economică, precum şi Direcția generală programe, proiecte și achiziții
publice.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Direcția juridică și administrație
publică - Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui
Consiliului Judeţean Harghita, preşedintelui Borboly Csaba, Arhitectului şef al
judeţului, Direcţiei economice, Direcției generale programe, proiecte și achiziții
publice, Muzeului Haáz Rezső, Muzeului Secuiesc al Ciucului, Muzeului Tarisznyás
Márton, Muzeului Molnár István şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.
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