
ROMANIA 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

HOTĂRÂREA NR.  ___/2022 

privind aprobarea realizării proiectului internațional „Prezentarea registrului de valori al 

județului Harghita prin spectacole de teatru de păpuși pentru copii 2022”, în cadrul 

programului Programul HUNG–2022 al Ministerului Agriculturii din Ungaria 

 

Consiliul Judeţean Harghita; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 95629/2022 al 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. ........../2022 al Direcţiei economice, Adresa nr. 86424/25.05.2022 primită 

de la Ministerul Agriculturii din Ungaria, Direcția Hungarikum, prin care se anunță 

aprobarea finanțării proiectului „Prezentarea registrului de valori al județului Harghita 

prin spectacole de teatru de păpuși pentru copii 2022”, Procesul-verbal de afișare a 

proiectului de hotărâre nr. 95633/2022 și Referatul privind motivarea urgenței nr. 

95632/2022; 

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

al Comisiei pentru învățământ, cultură;  

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 beneficiar la proiectul internațional, „Prezentarea registrului de valori al 

județului Harghita prin spectacole de teatru de păpuși pentru copii 2022” (A Hargita 

megyei értéktár bemutatása bábszínházi előadások által gyerekeknek 2022), în 

continuare HUNG-2022/9540 din cadrul Programului HUNG–2022 al Ministerului 

Agriculturii din Ungaria, 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 modelul Acordului de finanțare din Anexa nr. 2, care 

constituie parte integrantă din prezenta hotărâre, cu Ministerul Agriculturii din Ungaria. 

             (2) Se încredințează dl. Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean 

Harghita cu semnarea Acordului de finanțare menționat la alineatul precedent în 

numele și pe seama județului Harghita. 

Art. 3. (1) Se aprobă bugetul proiectului aferent Consiliului Județean Harghita în 

valoare de 2.200.000 HUF, din care 2.200.000 HUF (100%) finanțare din partea 

Ministerului Agriculturii din Ungaria pentru cele 9 luni de derulare a proiectului HUNG-

2022/9540. 

 (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 27,36 mii lei, 

reprezentând echivalentul la 2.200.000 HUF la cursul de schimb BNR din 16.08.2022 de 

1,2438 lei/100 HUF. 

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

vicepreședintele Bíró Barna-Botond prin Direcţia generală programe și proiecte, 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, 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    Director general adjunct 

Zonda Erika      Farkas Enikő 

 

 

VIZA JURIDICĂ: 

Direcţia juridică și administrație publică, 

Director executiv  

Vágássy Alpár 

 

 

Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita 

Coordonator compartiment 

Szabó Zsolt Szilveszter 


