
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREȘEDINTE 
 
 

DISPOZIŢIA Nr. _______/2022 

 

privind aprobarea Metodologiei de finanţare a cheltuielilor ce pot fi efectuate  
în cadrul programelor proprii ale Consiliului Judeţean Harghita,  

privind acordarea de finanţări nerambursabile 
pe baza prevederilor Legii nr. 350/2005, ale Legii nr. 69/2000, respectiv privind acordarea de 

finanţări nerambursabile pe baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 51/1998  
 
 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita;   
 Având în vedere Referatul de aprobare nr. _______/2022 iniţiat de vicepreşedintele Bíró 
Barna Botond, la propunerea Direcţiei generale programe și proiecte, privind aprobarea 
Metodologiei de finanţare a cheltuielilor ce pot fi efectuate în cadrul programelor proprii ale 
Consiliului Judeţean Harghita, privind acordarea de finanţări nerambursabile pe baza 
prevederilor Legii nr. 350/2005, ale Legii nr. 69/2000, respectiv privind acordarea de finanţări 
nerambursabile pe baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 51/1998, precum şi Procesul-
verbal nr. _______/2022 privind îndeplinirea procedurilor de transparenţă decizională; 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea 
sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acțiunilor culturale, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu completările şi 
modificările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018, privind 
finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi 
ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor 
financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare,, coroborate cu 
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 



 În temeiul art. 191, alin. (1), lit. f) şi art. 196, alin (1), lit b) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
 

DISPUNE: 
 

Art.1 Se aprobă Metodologia de finanţare a cheltuielilor ce pot fi efectuate în cadrul 
programelor proprii ale Consiliului Judeţean Harghita, privind acordarea de finanţări 
nerambursabile pe baza prevederilor Legii nr. 350/2005, Legii nr. 69/2000, respectiv privind 
acordarea de finanţări nerambursabile pe baza prevederilor OG nr. 51/1998, conform anexei nr. 
1, parte integrantă din prezenta.  

Art.2 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Dispoziția nr. 1368/2017 a 
președintelui Consiliului Județean Harghita privind aprobarea Metodologiei de finanţare a 
cheltuielilor ce pot fi efectuate în cadrul programelor proprii ale Consiliului Judeţean Harghita 
privind acordarea de finanţări nerambursabile pe baza prevederilor Legii nr. 350/2005, ale Legii 
nr. 69/2000, respectiv privind acordarea de finanţări nerambursabile pe baza prevederilor 
Ordonanței Guvernului nr. 51/1998. 

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează Direcţia 
generală programe și proiecte sub coordonarea vicepreședintelui Bíró Barna Botond şi Direcţia 
economică.  

 Art.4 Dispoziţia se comunică preşedintelui Consiliului Județean Harghita, 
vicepreședintelui Bíró Barna Botond, Direcţiei generale programe și proiecte, Direcţiei 
economice precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. 

 
 
Miercurea-Ciuc,                 2022 

                                       
 

             
 
 
 

PREŞEDINTE, 
                  Borboly Csaba 



 
 
 
 

AVIZAT 
SECRETARUL JUDEŢULUI 

BALOGH KRISZTINA 
 
 
 
 

Prezentul proiect de dispoziţie a fost iniţiat de către vicepreşedintele Bíró Barna 
Botond, la propunerea Direcţiei generale programe și proiecte. 

 
 
 
 
 

   VICEPREȘEDINTE       DIRECTOR GENERAL 
BÍRÓ BARNA BOTOND           ZONDA ERIKA 
 

 
 
 

 
 

 
VIZA JURIDICĂ 

Direcția juridică și administrație publică 
Vágássy Alpár 

Director executiv 
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