
ROMANIA 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  ___/2022 

privind aprobarea realizării proiectului internațional 2022-RO-CAP-ACT în cadrul 

programului Comisiei Europene „Sprijin pentru măsurile de informare referitoare la 

politica agricolă comună” (IMCAP) 

 

Consiliul Judeţean Harghita; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 93883/2022 a vicepreşedintelui Bíró 

Barna-Botond, iniţiat la propunerea Direcţiei generale programe și proiecte, Raportul de 

specialitate nr. ........./2022 al Direcției juridice și administrație publică, Raportul de 

specialitate nr. 94096/2022 al Direcţiei economice, Adresa ofițerului de proiect din 

cadrul AGRI Grants Team al Comisiei Europene, din data de 01.06.2022, prin care se 

anunță aprobarea finanțării proiectului 2022-RO-CAP-ACT, Procesul-verbal de afișare a 

proiectului de hotărâre nr. 94099/2022 și Referatul privind motivarea urgenței nr. 

93884/2022; 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei juridice și administrație publică;  

În conformitate cu prevederile art. 14, alin. (4) din Legea nr. 273/2006, privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 

8/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 

2022 și estimările pe anii 2023-2025 cu completările și modificările ulterioare; 

Având în vedere art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența deci-

zională în administrația publică, republicată, cu completările și modificările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. d), coroborate cu alin. (5), lit. o) și 

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 aprobă participarea județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, 

în calitate de partener la proiectul internațional, si prin Agenția de Dezvoltare Județeană 

Harghita, în calitate de parteneri lider, la proiectul internațional 2022-RO-CAP-ACT – 

„CAPactivities 2022 - Information measures to make CAP more accessible and popular”, 

în continuare 2022-RO-CAP-ACT, din cadrul Programului Comisiei Europene „Sprijin 

pentru măsurile de informare referitoare la politica agricolă comună” (IMCAP), 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. (1) Se aprobă bugetul proiectului aferent Consiliului Județean Harghita în 

valoare de 72.044,17 euro, din care 43.226,00 euro finanțare din partea Comisiei 

Europene şi 28.818,17 euro contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Harghita, pentru 

cele 12 luni de derulare a proiectului 2022-RO-CAP-ACT. 

  (2) Se aprobă includerea în bugetul de venituri și cheltuieli al județului 

Harghita, la subcapitolul 80.02.01.10 - Programe de dezvoltare regională şi socială, titlul 

58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile a sumei de 355,08 mii lei, 

reprezentând echivalentul la 72.044,17 euro, la cursul de schimb BNR din 01.08.2022 de 

4,9287 lei/euro. 

 Art. 3. (1) Se aprobă bugetul proiectului aferent Agenției de Dezvoltare Județeană 

Harghita în valoare de 168.150,50 euro, din care 100.890,00 euro finanțare din partea 

Comisiei Europene şi 67.260,50 euro contribuţia proprie a Agenției de Dezvoltare 

Județeană Harghita pentru cele 12 luni de derulare a proiectului 2022-RO-CAP-ACT. 

  (2) Se aprobă includerea în bugetul de venituri și cheltuieli al județului 

Harghita, la subcapitolul 54.02.50 - Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita, titlul 58 -

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile a sumei de 830,67 mii lei, 

reprezentând echivalentul a 168.150,50 euro, la cursul de schimb BNR din 01.08.2022 

de 4,9287 lei/euro. 

Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

vicepreședintele Bíró Barna-Botond prin Direcţia generală programe și proiecte, Agenția 

de Dezvoltare Județeană Harghita şi Direcţia economică. 



Art.5. Hotărârea se comunică de Direcția juridică și administrație publică, 

Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Borboly Csaba, 

vicepreședintelui Bíró Barna-Botond, Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita 

Direcţiei generale programe și proiecte, Direcţiei economice precum şi Instituţiei 

Prefectului Judeţului Harghita. 

 

____________________, _______________ 

   

 

 

    CONTRASEMNEAZĂ PREŞEDINTE,   Secretarul general al judeţului 

  Borboly Csaba                    Balogh Krisztina  



AVIZAT: 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI 

Balogh Krisztina              

 

 

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către vicepreşedintele Consiliului Judeţean 

Harghita, Bíró Barna-Botond, la propunerea  

Direcţiei generale programe și proiecte. 

 

Vicepreședinte   

             Bíró Barna-Botond 

 

Director general 

Zonda Erika 

 

 

VIZA JURIDICĂ: 

Direcţia juridică și administrație publică, 

Director executiv  

Vágássy Alpár 

 

 

Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita 

Coordonator compartiment 

Szabó Zsolt Szilveszter 



CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA         

Direcţia generală programe și proiecte                                

Nr _________/2022                     Vicepreședinte 

         Bíró Barna-Botond 

 

 

Referat de aprobare 

privind aprobarea realizării proiectului internațional 2022-RO-CAP-ACT în cadrul 

programului Comisiei Europene „Sprijin pentru măsurile de informare referitoare la 

politica agricolă comună” (IMCAP) 

 

Având în vedere adresa ofițerului de proiect din cadrul AGRI Grants Team al 

Comisiei Europene, din data de 01.06.2022, prin care se anunță aprobarea finanțării 

proiectului 2022-RO-CAP-ACT - „CAPactivities 2022- Information measures to make CAP 

more accessible and popular”, nr. ref. 1010179816, este necesară aprobarea proiectului 

de către Consiliul Județean Harghita și includerea acestuia în bugetul de venituri şi 

cheltuieli pe anii 2022-2023. 

 Obiectivul general al proiectului 2022-RO-CAP-ACT este de a transforma 

informațiile legate de Politica Agricolă Comună în mesaje mult mai accesibile și ușoare 

de înțeles pentru publicul larg. Proiectul are ca scop informarea populației din zonele 

participante despre Politica Agricolă Comună. 

 Grupul țintă vizat de proiect este publicul larg, în special fermierii, micii 

producători, producătorii de produse tradiționale și consumatori. 

 Partenerul lider al proiectului este Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita. 

 Partenerul proiectului este Consiliul Județean Harghita. 

 Durata proiectului este de 12 luni, începând de 01.08.2022 până la 31.07.2023. 

Proiectul 2022-RO-CAP-ACT are o valoare totală de 240.194,67 euro respectiv 

1.183.847,47 lei la cursul BNR din data de 01.08.2022 de 4,9287 lei/euro, iar finanțarea 

este asigurată de Uniunea Europeana in procent de 60%, respectiv 144.116,00 euro. 

Bugetul proiectului aferent Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita este de 

BARNA-BOTOND 
BIRO

Digitally signed by BARNA-
BOTOND BIRO 
Date: 2022.08.03 09:38:17 +03'00'

drocsakatalin
Typewritten Text
93883

drocsakatalin
Typewritten Text
.08.03.



168.150,50 euro; iar bugetul aferent Consiliului Județean Harghita este de 72.044,17 

euro. 

 Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre 

privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita și 

Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita la realizarea proiectului 2022-RO-CAP-ACT. 

 

Miercurea Ciuc, 02.08.2022 

 

 

Director general     Director Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita 

  Zonda Erika     Cilip Árpád   

              Întocmit:  

               Borbáth Csilla 

                                                                                                                                  consilier 
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ROMÂNIA     Anexa nr.1 la Hotărârea nr. ____/2022  

JUDEŢUL HARGHITA    al Consiliului Județean Harghita 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

Descrierea derulării proiectului 2022-RO-CAP-ACT  

 

Proiectul 2022-RO-CAP-ACT - „CAPactivities 2022 - Information measures to make CAP 

more accessible and popular” este finanțat de Uniunea Europeană, prin programul 

„Sprijin pentru măsurile de informare referitoare la politica agricolă comună” (IMCAP). 

Numărul de referință al proiectului: 1010179816. 

Partenerul lider al proiectului este Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita. 

Partenerul proiectului este Consiliul Județean Harghita. 

Durata proiectului este de 12 luni, de la 01.08.2022, până la 31.07.2023. 

Obiectivul general al proiectului 2022-RO-CAP-ACT este de a transforma informațiile 

legate de Politica Agricolă Comună în mesaje mult mai accesibile și ușoare de înțeles 

pentru publicul larg. Proiectul are ca scop informarea populației din zonele participante 

despre Politica Agricolă Comună. 

Grupul țintă vizat de proiect este publicul larg, în special fermierii, micii producători, 

producătorii de produse tradiționale și consumatori. 

Pentru a atinge obiectivele și rezultatele  preconizate vor fi derulate următoarele 

activități: 

1. Activități de management și coordonare a proiectului, management financiar;  

2. Activități de comunicare, promovarea Politicii Agricole Comune printre 

cetățenii din zona Centru (județele Harghita, Covasna și Mureș) precum și la nivel 

național și internațional; 

3. Organizarea de conferințe și mese rotunde  în județele Harghita, Covasna și 

Mureș, precum și vizite tematice la ferme pentru grupuri de studenți; 

4. Organizarea unui schimb de bune practici pentru fermieri, care va avea loc în 

Tirolul de Sud (Italia); organizarea unui seminar tematic organizat la Bruxelles; 

5. Crearea unei aplicații pentru telefon mobil. 



Bugetul total al proiectului 2022-RO-CAP-ACT este de 240.194,67 euro respectiv 

1.183.847,47 lei la cursul BNR din data de 01.08.2022 de 4,9287 lei/euro, iar finanțarea 

este asigurată de Uniunea Europeana in procent de 60%, respectiv 144.116,00 euro. 

Bugetul proiectului aferent Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita este de 

168.150,50 euro; iar bugetul aferent Consiliului Județean Harghita este de 72.044,17 

euro. 

Bugetul total al proiectului se detaliază în felul următor: 

a. Cheltuieli de personal: 52.800 euro 

b. Cheltuieli de transport, masa cazare: 57.250 euro 

c. Cheltuieli pentru experți externi si servicii subcontractate: 30.000 euro 

d. Alte bunuri si servicii:  84.431 euro 

e. Cheltuieli indirecte: 15.713,67 euro. 

 

_________________,  _____________2022 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

PREȘEDINTE      VICEPREȘEDINTE 

Borboly Csaba     Bíró Barna Botond 

 

 

Director general     Director Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita 

Zonda Erika    Cilip Árpád   

              Întocmit:  

               Borbáth Csilla 

                                                                                                                                  consilier 
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ROMÂNIA          DE ACORD: 

JUDEŢUL HARGHITA                                                     VICEPREȘEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                   Bíró Barna Botond 

Nr. _________ /_______2022 

 

Referat privind motivarea urgenței 
 

privind aprobarea realizării proiectului internațional 2022-RO-CAP-ACT în cadrul 

programului Comisiei Europene „Sprijin pentru măsurile de informare referitoare la 

politica agricolă comună” (IMCAP) 

 

Prin proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului internațional 2022-RO-

CAP-ACT în cadrul programului Comisiei Europene „Sprijin pentru măsurile de informare 

referitoare la politica agricolă comună” (IMCAP), se propune aprobarea participării 

Consiliului Județean Harghita și a Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita la 

implementarea proiectului internațional 2022-RO-CAP-ACT - „CAPactivities 2022 - 

Information measures to make CAP more accessible and popular”, finanțat de Uniunea 

Europeană. 

Având în vedere faptul că, în conformitate cu adresa oficială din partea ofițerului de 

proiect din cadrul AGRI Grants Team al Comisiei Europene, înregistrată la Agenția de 

Dezvoltare Județeană cu nr. 1250/02.06.2022, proiectul 2022-RO-CAP-ACT, cu nr. ref. 

1010179816, a obținut finanțare; și ținând cont de faptul că perioada de implementare a 

proiectului începe cu data de 1 august 2022,  astfel se justifică introducerea proiectului 

de Hotărârea pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Județean Harghita. 

 

Director general     Director Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita 

   Zonda Erika    Cilip Árpád   

              Întocmit:  

               Borbáth Csilla 

                                                                                                                                  consilier 
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