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NOTĂ 
privind îndreptarea temeiului legal al acordării alocației bugetare pentru Direcția 

Județeană pentru Sport Harghita aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita  
nr. 241/2022, privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanţarea 

concursului „TURUL CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC – 2022”, ediţia a XVI-a  
 

 
Prin Hotărârea nr. 241/2022 din 27.07.2022 Consiliul Județean Harghita aprobat 
acordarea unei alocații bugetare în sumă de 70.000,00 lei din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Consiliului Judeţean Harghita, subcapitolul 67.02.05.01 titlul 51-Transfer între 
unităţi ale administraţiei publice, Direcției Județene pentru Sport și Tineret Harghita în 
calitate de organizator, pentru cofinanţarea concursului „TURUL CICLIST AL ŢINUTULUI 
SECUIESC – 2022”, ediţia a XVI-a. 
Ulterior adoptării acestei hotărâri s-a constatat existența unei erori în menționarea ca 
temei legal, astfel   
 A fost greșit menționat prevederile art. 70 alin. 1 lit. a din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000, cu completările şi modificările ulterioare,  

Cadrul legal care reglementează sursele de finanțare ale direcțiilor de sport și tineret 
județene este art. 70 alin. 2 lit. a din Legea nr. 69/2000 cu modificările și completările 
ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr. 24/200 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare  „În cazul în care după publicarea actului normativ se descoperă 
erori materiale în cuprinsul său, se procedează la publicarea unei note cuprinzând 
rectificările necesare”, se rectifică preambulul Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
241/2022 privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanţarea concursului 
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„TURUL CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC – 2022”, ediţia a XVI-a , în sensul că în loc de art. 
70 alin. (1) lit. a) se va citi art. 70 alin. (2) lit. a). 
 

 

 

Miercurea Ciuc, la 26 august 2022.  

 
 

Director executiv 
Bicăjanu Vasile 
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