
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.            /2022 

privind aprobarea Planului de Acțiune realizat în cadrul proiectului internațional 
„FRiDGE – Development of food industry SME competitiveness for better 

potentials in growth”, Programul Interreg Europe 
 

Consiliul Judeţean Harghita; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. ………………../2022 a 

vicepreşedintelui Bíró Barna Botond, iniţiat la propunerea Direcţiei generale 
programe și proiecte, Raportul de specialitate nr. …………./2022 al Direcţiei juridice 
și administraţiei publice, Raportul de specialitate nr. ……….…/2022 al Direcţiei 
economice al Consiliului Județean Harghita, Formularul de aplicație a proiectului, 
Hotărârea Consiliul Județean Harghita cu nr. 160/2019, privind aprobarea 
participării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la realizarea 
proiectului FRiDGE - Development of food industry SME competitiveness for 
better potentials in growth și Procesul verbal nr. ……………../2022 privind 
îndeplinirea procedurilor de transparență decizională;  

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare rurală, 
agricultură, Comisiei economice și investiții, precum și al Comisiei pentru relații 
internaționale și UE; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, cu completările și modificările 
ulterioare; și Văzând Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 8/2022 privind 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a județului Harghita pe anul 2022 și 
estimările pe anii 2023-2025, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. e), şi art. 196 alin. (1), lit. a) din 
OUG 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
  

Art.1. Se aprobă Planul de Acțiune realizat în cadrul proiectului 
internațional „FRiDGE – Development of food industry SME competitiveness for 
better potentials in growth” (Dezvoltarea Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM) din 
industrie alimentară – cu scopul obținerii unui potențial mai bun de creștere), 
Programul Interreg Europe, pe baza descrierii planului de acțiune în limba 
Română, care constituie Anexa nr. 1., în limba maghiară, care constituie Anexa 
nr.2, și în limba engleză, care constituie Anexa nr.3, anexele respective făcând 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează vicepreședintele Bíró Barna Botond prin Direcţia programe și 
proiecte şi Direcţia economică. 



 

 Art.3. Hotărârea se comunică de Direcţia juridică și administraţie publică, 
prin Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita preşedintelui 
Borboly Csaba, vicepreședintelui Bíró Barna Botond, Direcţiei programe și 
proiecte, Direcţiei management și relații internaționale, Direcţiei economice, 
liderului proiectului FRiDGE, Agenția de Dezvoltare Județeană Tolna din Ungaria, 
precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. 

 

 
………………………….,  ...../......./2022. 
 
 
 
 
                  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. 
 
 
 

 
Vicepreşedinte 

Bíró Barna Botond 
 
 
 
 

Director general 
Zonda Erika 

 
 
 
 
 

VIZA JURIDICĂ: 
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

DIRECTOR EXECUTIV 
Vágássy Alpár  

 
 
 

VIZAT: 
COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEȚEAN HARGHITA 

Coordonator Compartiment 
Szabó Zsolt Szilveszter 


