
 ROMANIA 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

HOTĂRÂREA NR.  ___/2022 
privind aprobarea participării Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, în calitate de 

coordonator de proiect și a Unității Administrativ Teritoriale Județul Harghita, în calitate 
de entitate afiliată, la proiectul „CAPactivities 2022- Information measures to make CAP 

more accessible and popular”, nr. ref. 1010179816,  Acronim 2022-RO-CAP-ACT al 
Comisiei Europene-EU 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1540/15.07.2022, inițiat de către 
președintele Borboly Csaba, la propunerea Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, 
privind aprobarea participării Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita la proiectul 
„CAPactivities 2022- Information measures to make CAP more accessible and popular”, 
nr. ref. 1010179816,  Acronim 2022-RO-CAP-ACT, al Comisiei Europene-EU, precum și 
referatul de urgență nr. 1564/21.07.2022 privind urgența introducerii pe Ordinea de zi a 
proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Agenției de Dezvoltare Județeană 
Harghita, în calitate de coordonator de proiect și a Unității Administrativ Teritoriale 
Județul Harghita, în calitate de entitate afiliată; 

Văzând Raportul de specialitate nr. ________ al Direcției juridice și administrație 
publică, Raportul de specialitate nr. ________ al Direcției economice, Raportul de 
specialitate nr. ________ al Direcției generale programe și proiecte; 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei juridice și administrație publică; 
Având în vedere adresa ofițerului de proiect  din cadrul AGRI Grants team, Unit 

budget correspondent al Comisiei Europene, din data de 01.06.2022, prin care se anunță 
aprobarea finanțării proiectului „CAPactivities 2022- Information measures to make CAP 
more accessible and popular”,  nr. ref. 1010179816, în sumă totală de 240.194,67 Eur, al 
Comisiei Europene-EU precum și semnarea proiectului în forma finală în data de 
14.07.2022; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare, ale Hotararii Consiliului Județean Harghita nr. 
8/2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al judetului Harghita pe anul 
2022 si estimările pentru anii 2022-2024, cu completările și modificările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și 
completările ulterioare, ale art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată; 



În temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit.o), precum și art. 196 alin. 
(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu completările și modificările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1 Se aprobă participarea Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, în calitate 

de coordonator și a Unității Administrativ Teritoriale Județul Harghita, în calitate de 
entitate afiliată, în parteneriat, la Proiectul „CAPactivities 2022- Information measures to 
make CAP more accessible and popular”, nr. ref. 1010179816,  Acronim 2022-RO-CAP-
ACT al Comisiei Europene-EU, pe baza Descrierii programului din Anexa nr. 1, care 
constituie parte integrantă din prezenta hotărâre, cât și asigurarea fondurilor necesare 
implementării proiectului anterior menționat.  

Art. 2 Se aprobă bugetul proiectului „CAPactivities 2022- Information measures to 
make CAP more accessible and popular”, nr. ref. 1010179816,  Acronim 2022-RO-CAP-
ACT al Comisiei Europene-EU în valoare totală de 240.194,67 Eur, reprezentând suma de 
1.186.561,66  lei la cursul Euro la data de 15.07.2021 de 4,94 lei/Eur, din care un procent 
de 60%, reprezentând  144.116,00 Eur respectiv 711.933,04 lei, constituie finanțare din 
partea Uniunii Europene; contribuția Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita este de 
168.150,50 Eur respectiv 830.663,47 lei, din capitolul bugetar 54.02.50; contribuția U.A.T. 
Județul Harghita este de 72.044,17 Eur, reprezentând 355.898,19 lei, la cursul BNR 
Eur/leu din data de 15.07.2022. 

Art. 3  Unitatea Administrativ Teritorială Județul Harghita prin Consiliul Județean 
Harghita se obligă să asigure finanțarea  proiectului „CAPactivities 2022- Information 
measures to make CAP more accessible and popular”, nr. ref. 1010179816,  Acronim 
2022-RO-CAP-ACT al Comisiei Europene-EU în valoare totală de 240.194,67 Eur, urmând 
ca decontarea contribuției cotei de participare a Uniunii Europene de tip postfinanțare să 
se realizeze la finalizarea proiectului. 

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează 
Borboly Csaba  prin Direcția management și relații internaționale, Direcția economică și 
Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita. 

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică de către Direcția juridică și administrație 
publică – Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Borboly 
Csaba, vicepreşedintelui Bíró Barna Botond, vicepreședintelui Barti Tihamér, Direcției 
management și relații Internaționale, Direcţiei economice, Direcției generale programe și 
proiecte,  Biroul de Audit public intern, Compartimentului corp de control, Agenției de 
Dezvoltare Județeană Harghita, precum şi Instituției Prefectului Județului Harghita. 
 
Miercurea Ciuc, 15.07.2022 
        CONTRASEMNEAZĂ 
PREȘEDINTE,      SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI 
BORBOLY CSABA      VÁGASSY ALPÁR 



 
 

 

 

 

AVIZAT: 

SECRETARUL  GENERAL AL JUDEȚULUI 

VÁGASSY ALPÁR 

 

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către  președintele Borboly Csaba, 

 la propunerea Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita 

 

 

  PREŞEDINTE       DIRECTOR 

                     Borboly Csaba                  Cilip Árpád 

                                                        

 

 

VIZA JURIDICĂ: 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

 

 

VIZAT 

Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita 

Szabó Zsolt Szilveszter 

Coordonator compartiment 

 

 


