
ROMÂNIA 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

HOTĂRÂREA NR. ………………../2022 

privind însușirea proiectului de stemă a județului Harghita 

Consiliul Județean Harghita 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 91258/07.07.2022 al președintelui 

Consiliului Județean Harghita, dl. Borboly Csaba, inițiat la propunerea Arhitectului șef, 

Raportul de specialitate nr. ............./2022 al Direcţiei economice, Raportul de 

specialitate nr. ............./2022 al Direcţiei juridice și administraţie publică, Raportul de 

specialitate nr. ............./2022 al Direcţiei generale programe și proiecte, precum şi 

Procesul-verbal de afișare nr. 91383/2022 privind însușirea proiectului de stemă a 

județului Harghita; 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice, juridice și al 

Comisiei pentru învățământ, cultură; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 102/1992, privind stema țării și 

sigiliului statului, cu modificările și completările ulterioare,  art. 1, alin. (3)-(5) și ale 

art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 25/2003, privind stabilirea metodologiei de 

elaborare, reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și 

comunelor, ale art. 62 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, și cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în 

administrația publică; 

În temeiul art. 173, alin (1), lit.f) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se însușește proiectul de stemă a județului Harghita conform anexei nr. 1 și 

anexei nr. 2 conținând descrierea heraldică, care constituie părți integrante la 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 

Județean Harghita nr. 26/2009 privind însușirea propunerii de stemă a județului 

Hraghita. 

   



 

 

AVIZAT 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 
Balogh Krisztina 

 

 

 

 

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de preşedintele Consiliului Județean 
Harghita, dl. Borboly Csaba, la propunerea Direcţiei Arhitect șef 

 

     Arhitect șef 
    Fülöp Otilia 

  

 

 
 

 
 
 

VIZAT: 
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ, 

DIRECTOR EXECUTIV 

Vágássy Alpár 

 

 

 

 

 

 

VIZAT: 
COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEȚEAN HARGHITA 

Coordonator Compartiment 

              Szabó Zsolt Szilveszter 

 

 

 



Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a acestei Hotărâri se încredințează Președintele 

Consiliului Județean Harghita, prin intermediul Arhitectului șef al județului Harghita. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică de Direcţia juridică și administraţie publică prin 

Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: președintelui Consiliului 

Judeţean Harghita,  Direcției arhitect şef, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului 

Harghita. 

 

……………………………., …. …… 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


