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HOTĂRÂREA Nr.           /2022 
privind aprobarea derulării „Programului Consiliului Județean Harghita pentru 

promovarea valorilor locale și organizarea Zilei Naționale a produselor 
agroalimentare românești pe anul 2022” 

 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. _______ /2022 inițiat de Bíró Barna 
Botond, vicepreședintele Consiliului Județean Harghita, la propunerea Direcției 
generale programe și proiecte privind aprobarea derulării Programului Consiliului 
Județean Harghita pentru promovarea valorilor locale și organizarea Zilei Naționale a 
produselor agroalimentare românești pe anul 2022, al Consiliului Judeţean Harghita, 
Raportul de specialitate nr. _____/2022 al Direcției economice, Raportul de 
specialitate nr. _____/2022 al Direcţiei juridice și administraţie publică și Procesul 
verbal nr.       /2022 de îndeplinire a cerinţelor de transparenţă decizională; 

 
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice și investiții și al Comisiei 
pentru dezvoltare rurală, agricultură; 
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 168/2017 privind instituirea zilei de 10 
octombrie - Ziua națională a produselor agroalimentare românești, art. 14 alin. (4) și 
art. 25 lit. f) ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările și 
modificările ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 
prevederilor Programului de Dezvoltare Economică Harghita 2030, ale Hotărârii 
Consiliului Judeţean Harghita nr. 8/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al judeţului Harghita  pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025; 
 
În temeiul prevederilor art. 173 alin. 1), lit. f și art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
AVIZAT 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI  
Balogh Krisztina                               

 
 
Prezentul proiect de Hotărâre a fost iniţiat de vicepreşedintele Consiliului Judeţean 
Harghita, Bíró Barna Botond, la propunerea Direcţiei generale programe și proiecte. 
 
 
 
VICEPREŞEDINTE                                                                  DIRECTOR GENERAL      
BÍRÓ BARNA BOTOND                                                                              ZONDA ERIKA 
 
 

 
 
 

VIZA JURIDICĂ 
 Direcţia juridică și administrație publică 

Vágássy Alpár  
  Director executiv 

 
 
 
 

 
AVIZAT, 

Coordonator Compartiment Cancelaria C.J.HR 
Szabó Zsolt Szilveszter 

 



 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă derularea „Programului Consiliului Județean Harghita pentru 
promovarea valorilor locale și organizarea Zilei Naționale a produselor 
agroalimentare românești pe anul 2022”, conform descrierii din Anexa nr. 1., care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 (2) Se aprobă alocarea pentru finanțarea cheltuielilor programului a sumei de 15.000 
lei, capitolul 80.02.01.10/20.30.30, din bugetul propriu al judeţului Harghita pe anul 
2022 conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2022, capitolul 
80.02.01.10., conform Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 8 
/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita  pe 
anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
vicepreședintele Bíró Barna Botond prin Direcţia generală programe și proiecte și 
Direcția economică. 
 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică de către Direcția juridică și administrație 
publică, Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: președintelui 
Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, vicepreședintelui Bíró Barna Botond, 
Direcţiei generale programe și proiecte, Direcției economice, Agenției de Dezvoltare 
Județeană Harghita, Asociaţiei de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita 
precum și Instituției Prefectului Judeţului Harghita. 

 
 
 

 

_____________________, _________ 
 
  
PREŞEDINTE, 
Borboly Csaba 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI  
Balogh Krisztina 

 

 


