
CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA   
Direcţia economică 
Nr.                 / 2022 

 
 

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV 
 
  Astăzi, 19 iulie 2022, Consiliul Județean Harghita, anunţă deschiderea procedurii 
de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act 
normativ: PROIECTUL de Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022.     

Prin prezentul Proiect de hotărâre se propune rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Harghita nr. 8/2022 şi repartizat pe trimestre prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 151/2022. 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: Referatul de 
aprobare,  Anexele nr. 1, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 4, 5 și 6. 

Documentaţia poate fi consultată:  
• pe pagina de internet a instituţiei, https://judetulharghita.ro 
• la sediul instituţiei: Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr.5, la panoul publicitar al sediului 
Consiliului Judeţean Harghita, aflat la - loc vizibil – intrarea principală 
• proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul 
de relaţii cu publicul al instituţiei. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act 
normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de la 
29 iulie 2022:  
|x| prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul 
https://judetulharghita.ro/contact/ 
|x| ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: info@judetulharghita.ro 
|x| prin poştă, pe adresa Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr.5; 
|x| la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr.5, 
între orele 8 - 16. 

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind PROIECTUL de 
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe 
anul 2022”. 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe 
pagina de internet a instituţiei, la linkul https://judetulharghita.ro 
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se 
dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris 
de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică 
până la data de 29 iulie 2022. 

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de 
contact: telefon: 0743082610, e-mail: economica@judetulharghita.ro, persoană de 
contact: Domokos Ilona. 

 
Director executiv    Consilier   Consilier 
  Bicăjanu Vasile           Mihály Csaba          Domokos Ilona 
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