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CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA   Se aprobă conform celor prezentate: 
Direcția management și relații 
internaționale                                                   Borboly Csaba 
Nr…….……./....../...../2022                                președinte      
 
 

 
REFERAT DE APROBARE  

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 18/2022 
cu privire la aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe 
lângă instituţiile Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene și ALDA” pe anii 2022-

2024 
 

 
În baza Hotărârii nr. 18/2022 privind aprobarea derulării programului 

„Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene, 
Adunarea Regiunilor Europene și ALDA” pe anii 2022-2024, s-a aprobat alocarea sumei  
de 832,00 mii lei pe anii 2022-2024, din care suma de 216,00 mii lei credit bugetar pe 
anul 2022, și credite de angajament pe anul 2023 în valoare de 278,00 mii lei și pe anul 
2024 suma de 338,00 mii lei, din capitolul 80.02.01.10. din bugetul de venituri și 
cheltuieli  al județului Harghita.   

 

 Având în vedere necesitatea diminuării bugetului programului pe anul 2022 se 
propune modificarea bugetului programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului 
Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene și Alda” 
pe anii 2022-2024, după cum urmează:    
 

 Hot.nr. 18/2022 Suma modificată 

DENUMIREA 
INDICATORILOR  

Suma în 
mii lei 
pentru 

anul 
2022 

Suma în 
mii lei 
pentru 

anul 
2023 

Suma în 
mii lei 
pentru 

anul 
2024 

Suma în 
mii lei 
pentru 

anul 
2022 

Suma în 
mii lei 
pentru 

anul 
2023 

Suma în 
mii lei 
pentru 

anul 
2024 

Cheltuieli de personal 71,00 85,00 100,00 65,00 85,00 100,00 
Indemnizații de 

delegare 
65,00 75,00 85,00 65,00 75,00 85,00 

Bursă Eurodyssee 6,00 10,00 15,00 0,00 10,00 15,00 
Bunuri şi servicii  145,00 193,00 238,00 101,00 193,00 238,00 

Cheltuieli de protocol 
și reprezentare:  20,00 30,00 40,00 10,00 30,00 40,00 
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Alte cheltuieli cu 
bunuri și servicii:  
Cursuri de limbri 
străine, pregătire 

profesională şi alte 
cheltuieli aferente 

primirii stagiarilor în 
judeţul Harghita; 

cheltuieli de primire a 
delegaţiilor din partea 

instituţiilor Uniunii 
Europene, ARE și ALDA, 
respectiv alți parteneri 

aferenți; cheltuieli 
aferente altor 

neprevăzute privind 
deplasările în 

străinătate, cheltuieli 
aferente promovării 
județului Harghita, 

materiale 
promoţionale şi 

tradiţionale, 
transportul 

materialelor şi 
produselor de 
promovare şi 

tradiţionale, serviciilor 
artistice, serviciilor de 
design şi editare, taxe 

de participare la 
conferinţe, seminarii şi 

alte evenimente de 
reprezentare oficială, 

respectiv cele 
referitoare la elemente 
de identitate vizuală a 

activităţii de 
reprezentare 

internaţională pe lângă 
instituţiile Uniunii 
Europene, ARE și 

ALDA; cheltuieli de 

 
 

65,00 

 
 

93,00 

 
 

118,00 

 
 

31,00 

 
 

93,00 

 
 

118,00 
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traducere, organizare 
evenimente și 

conferințe precum şi 
alte asemenea. 

Cheltuieli aferente 
deplasărilor în 

străinătate 
60,00 

 
70,00 

 

 
80,00 60,00 

 
70,00 

 

 
80,00 

Total cheltuieli pe an 216,00 278,00 338,00 166,00 278,00 338,00 
Total cheltuieli 

program pe anii 2022-
2024 

832,00 782,00 

 
  
Menționăm că nici o altă prevedere a programului nu se va modifica. 

Cu luarea în considerare a celor de mai sus, propunem spre aprobare prezentul proiect 
de hotărâre. 

 
Miercurea Ciuc, 12 septembrie 2022.   
 
 
 
 
Kiss Tímea Gabriella 
Director executiv adjunct 

Întocmit,  
Zonda Éva 

consilier 
 


