
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.                    /2022  
privind aprobarea Programului ”Identificarea oportunităților de investiții în noi 

capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie 
pentru UAT-urile din județul Harghita în perioada 2022-2028” 

  
Având în vedere: 
 
Referatul de aprobare nr. ______________ inițiat de vicepreşedintele Consiliului 
Județean Harghita dl. Bíró Barna Botond, la propunerea Direcţiei generale programe și 
proiecte, privind aprobarea programului ”Identificarea oportunităților de investiții în noi 
capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie 
pentru UAT-urile din județul Harghita în perioada 2022-2028”, 
Raportul de specialitate nr. ______________ al Direcţiei economice, Raportul de 
specialitate nr. ________________ al Direcţiei juridice și administraţie publică și Procesul 
verbal de afișare nr. ________________, privind îndeplinirea exigențelor de transparență 
decizională; 
 
Luând în considerare Avizul favorabil al Comisiei economice și investiții, respectiv al 
Comisiei juridice și administrație publică; 
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, a  art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, a Strategiei de Dezvoltare 
Economică a județului Harghita pentru perioada 2021-2030, a Strategiei de Dezvoltare 
Spațială a județului Harghita pentru perioada 2015-2025, a Strategiei de Dezvoltare 
Rurală a județului Harghita pentru perioada 2021-2030 și a Strategiei energetică a 
României 2020-2030 cu perspectiva anului 2050; 
 
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit. e) coroborat cu alin. (7) lit. c), şi art. 196 alin. 
(1) lit. a), art. 173 alin. (3), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă derularea programului ”Identificarea oportunităților de investiții în noi 
capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie 
pentru UAT-urile din județul Harghita în perioada 2022-2028”, cu un buget de 300.000,00 



lei, conform descrierii cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
Art. 2. (1) Se aprobă asocierea Judeţului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu 
UAT-urile participante în vederea realizării prezentului program. 

   (2) Se aprobă modelul Contractului de asociere între UAT Judeţul Harghita prin 
Consiliul Județean Harghita şi UAT-urile participante în program, conform Anexei nr. 2, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   (3) Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, domnul Borboly 
Csaba cu încheierea și semnarea contractelor de asociere cu UAT-urile participante în 
Program, potrivit modelului aprobat la alin. (2). 
 
Art. 3. (1) Se aprobă cofinanțarea de către UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean 
Harghita de maxim 67 % din valoarea serviciilor prestate pentru fiecare UAT. participantă 
în program. 

  (2) Se aprobă alocarea pentru prezentul program a sumei de 300.000,00 lei 
pentru anii bugetari 2022-2023 din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita. 
 
Art. 4. Se aprobă lista UAT-urilor participante pentru anii bugetari 2022-2023 în 
programul ”Identificarea oportunităților de investiții în noi capacități de producție al 
energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie pentru UAT-urile din 
județul Harghita în perioada 2022-2028” conform Anexei nr. 3, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele 
Consiliului Județean Harghita, prin Direcția economică și Vicepreședintele Bíró Barna 
Botond prin Direcția generală programe și proiecte. 
 
Art. 6. Hotărârea se comunică de Direcția juridică și administrație publică, 
Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: președintelui Consiliului 
Județean Harghita Borboly Csaba, vicepreședintelui Consiliului Județean Harghita 
Bíró Barna Botond, Direcției economice, Direcției generale programe și proiecte, 
precum și Instituţiei Prefectului județului Harghita. 
 
 _______________, ___.___.2022 
 
Contrasemnează 
 
 Preşedinte,     Secretarul general al Judeţului, 
 Borboly Csaba        Balogh Krisztina 
 
 



 
 

AVIZAT 
Secretarul general al Judeţului 

Balogh Krisztina 
 
 
 
 
Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către vicepreşedintele Bíró Barna Botond la 
propunerea Direcției generale programe și proiecte. 
 
 
 
 
 
VICEPREŞEDINTE       DIRECTOR GENERAL             DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 
Bíró Barna Botond    Zonda Erika           Péli Levente 
 
 
 
 
 
 

VIZA JURIDICĂ 
Direcţia generală administraţie publică locală 

director executiv  
Vágássy Alpár 

 
 
 
 
 

VIZAT 
Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita 

Szabó Zsolt Szilveszter 
Coordonator compartiment 

 
 
 
 
 


