
No. Date Resolution title

1 2021-01-18
privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei 
propvizării a programelor de investiții publice ale Consiliului Județean Harghita;

2 2021-01-18
privind aprobarea atribuirii directe a unor lucrări către societate ÎNTREȚINERE 
DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016;

3 2021-01-28

privind modificarea Hotărârii nr. 297/2020 privind stabilirea numărului și a 
denumirii, a numărului membrilor, cât și a componenței nominale a comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Județean Harghita

4 2021-01-28

privind aprobarea listei măsurilor educative care însoțesc distribuția de fructe, 
legume, lapte și produse lactate în anul școlar 2020-2021 în cadrul Programului 
pentru școlial României

5 2021-01-28

privind transmiterea în folosință gratuită a autoturismului cu numărul de 
înmatriculare HR 11 FND, aflat în proprietatea privată al județului Harghita și în 
administrarea ConsiliuluiJUdețean Harghita pentru Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „S.I.M.D.” Harghita, pe o periodă de 2 ani;

6 2021-01-28

privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Lăzărești, 
comuna Cozmeni din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public 
al comunei Cozmeni, Județul Harghita;

7 2021-01-28

privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Firtănuș, 
comuna Avrămești din domeniul public al județului Harghita în domeniul public 
al Comunei Avrămești, Județul Harghita;

8 2021-01-28

privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a 
beneficia de stimulente financiare în luna ianuarie 2021 din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

9 2021-01-28

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate 
de membru în Consiliul de administrație din cadrul Școlii Profesionale Speciale 
„Szent Anna” Miercurea Ciuc pentru anul școlar 2020-2021

10 2021-01-28

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate 
de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Școlar pentru 
Educație Incluzivă Bilbor pentru anul școlar 2020-2021;

11 2021-01-28

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghit în calitate de 
membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Școlar Pentru 
Educație Incluzivă Ocland pentru anul școlar 2020-2021;



12 2021-01-28

privind nominalizarea membrilor din cadrul Consiliului Județean Harghita care 
să facă parte din comitetul de organizare prevăzut de art. 3 din HG nr. 787/2002 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autirtății 
teritoriale de ordine publică;

13 2021-01-28
privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) pentru lucrarea: Construire 
trotuar lângă DJK 133, km 20+093 – km 22+071”

14 2021-01-28

privind aprobarea Acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Harghita prin 
Consiliul Județean Harghita, U.A.T. Municipiul Miercurea Ciuc, în calitate de 
Lider de parteneriat, Universitatea Sapientia –  Facultatea de Științe Economice, 
Socio-Umane și Inginerești și Asociația Csíki Vállalkozok Egyesülete – Asociația 
Întreprinzătorilor din Ciuc, cu scopul depunerii Fișei proiectului de investiție cu 
titlul ”Realizare D.A.L.I. pentru investiția Centru de Cercetare Dezvoltare Inovare 
Incubare si Transfer Tehnologic – CENTRU-CDIITT” în cadrul Programului 
Operaţional Asistență Tehnică (P.O.A.T.) 2014-2020, Axa prioritară 1,  Obiectivul 
Specific 1.1, Acțiunea 1.1.1 „Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și 
specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia 
și pentru potențialii beneficiari FESI”

15 2021-01-29

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 1/2021, privid 
utilizarea excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a 
programelor de investiții publice ale Consiliului Județean Harghita, pe anul 
2021;

16 2021-01-29

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 342/2016 privind 
includerea în domeniul public al Județului Harghita a unor construcții situate în 
Progresului nr. 19, municipiul Miercurea Ciuc și darea în administrarea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita a unor bunuri 
imobile și a unor mijloace fixe respectiv obiecte de inventar, care aparțin 
domeniului public sau privat al județului Harghita Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita;

17 2021-01-29

privind exprimarea acordului Consiliului Județean Harghita în vederea 
schimbării temporare a destinației din imobilul situat în Municipiul Ciuc, str. 
Kossuth Lajos, nr. 4, județul Harghita în structuri medicale – centru de 
vaccinare;



18 2021-01-29

privind exprimarea acordului Consiliului Juețean Harghita în vederea schimbării 
temporare a destinației spațiilor EI7 – EI22 din imobilul situat în orașul Bălan, 
nr. 1 Decembrie 1918, nr. 32, județul Harghita în structuri medicale – centru de 
vaccinare;

19 2021-02-16
privind mandatarea reprezentantului asociatului unic Consiliului Județean 
Harghita în Societatea Comercială Honline Media SRL;

20 2021-02-16

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 1/2021, privind 
aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a 
programelor de insvestiții publice ale Consiliului Juețean Harghitam pe anul 
2021

21 2021-02-16

privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 
20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea 
bugetului locale și a acelor 20% din sumele aferente cotei de 14% din impozitul 
pe venit pentu echilibrarea bugetelor locale,  pentru proiect 2021 și estimări 
2022-2024;

22 2021-02-16
privind numirea domnului Biderman András în funcția de administrator al 
Societății ”Întreținere Drumuri Harghita SRL”;

23 2021-02-16

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 9/1999 privind 
înființarea „Editurii Hargita” al Consiliului Județean Harghita, cu modificările și 
completările ulterioare;

24 2021-02-16
privind acordarea gratuității la serviciile publice de transport județean pentru 
elevii din județul Harghita;

25 2021-02-16

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții 
„Extinderea-modernizarea și dotarea Uniotății de Primiri Urgențe la Spitalul 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc”, județul Harghita;

26 2021-02-16

privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației prin Compania Națională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., pe bază de 
protocol, a amplasamentului, teren situat în Mun. Miercurea Ciuc, Str. Dr. 
Dénes László nr. 2, județul Harghita, aflat în proprietatea publică a U.A.T. 
Județul Harghita, și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea 
Ciuc, terenul în suprafața de 3.500,00 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 
50131, nr. topo A1-50131, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada 
realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii „Realizarea -
modernizare și dotare UPU la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”;



27 2021-02-16

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean în 
cadrul Consiliului Județean Harghita al domnului Incze Csongor ca urmare a 
demisiei și declararea ca vacant a locului respectiv de consilier județean;

28 2021-02-25

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 
116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, 
organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita, cu 
modificările şi completările ulterioare;

29 2021-02-25

privind transmiterea în folosință gratuită a autoturismului cu numărul de 
înmatriculare HR 09 CEB pentru Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita și a 
autovehiculului HR 09 NZI pentru Școala Populară de Artă și Meserii Vámszer 
Géza, aflate în proprietatea privată al judeţului Harghita și în administrarea 
Consiliului Județean Harghita, pe o perioadă de 3 ani;

30 2021-02-25
privind avizarea tarifelor pentru servicii oferite de Biblioteca Județeană „Kájoni 
János pentru anul 2021;

31 2021-02-25
privind aprobarea organizării rețelei școlar de învățământ special din județul 
Harghita pentru anul școlar 2021-2022;

32 2021-02-25

privind aprobarea includerii unor construcții noi în domeniul public al județului 
Harghita respectiv transmiterea acestora în folosință gratuită pentru A.D.I. 
íS.M.I.D. ” Harghita cu scopul gestionării acestora;

33 2021-02-25
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentur obiectivul de investiții 
„Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200”;

34 2021-02-25

privind modificarea Hotărârii nr. 15/2020, privind darea în administrare a unor 
spații aflate în imobilul „Locuințe de serviciu” situat în Miercurea Ciuc, str. Szék, 
nr. 152, aflat în domeniul pubic al județului Harghita și în administrarea 
Consiliului Județean Harghita pentru Editura Hargita Népe;

35 2021-02-25

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 121/2010 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului 
de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Harghita, cu modificările și completările ulterioare;



36 2021-02-25

privind reorganizarea serviciilor sociale de tip rezidențial destinate persoanelor 
adulte cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Harghita și modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr. 160/2004, privind organizarea și funcționaea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, cu modificările și completările 
ulterioare;

37 2021-02-25

privind aprobarea Contractului – cadru –model- care va  fi  încheiat între Judeţul 
Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ teritoriale din 
judeţul Harghita prin consiliile locale care  participă la finanţarea  costului anual 
pentru o persoană cu handicap instituţionalizată, care provine din unitatea 
administrativ – teritorială respectivă şi  se află în evidenţa Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Harghita;

38 2021-02-25

privind aprobarea Convenţiei cadru -model- care va  fi  încheiată între Judeţul 
Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ – teritoriale 
din judeţul Harghita prin consiliile locale  care  participă la finanţarea  costului 
anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal 
profesionist, care provine din unitatea administrativ – teritorială respectivă şi se 
află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului 
Harghita;

39 2021-02-25

privind suplimentarea spațiului folosit de către Direcția Județeană de Statistică 
respectiv modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
166/2005 privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ 
județean, cu modificările și completările ulterioare;

40 2021-05-25

privind darea în administrare Serviciului de Ambulanţă Judeţean Harghita a 
unor spații din incinta clădirii Spitalului Policlinic Bălan, situat în orașul Bălan str. 
1 Decembrie 1918 nr. 32, aparţinând patrimoniului judeţului Harghita;

41 2021-02-25

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 1/2021, privind 
aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a 
programelor de investiții ale Consiliului Județean Harghita pe anul 2021;



42 2021-02-25

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a 
Organigramei și a Statului de funcții ale Școlii Populare de Artă și Meserii 
Vámszer Géza, cu modificpările și completările ulterioare;

43 2021-02-25

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 28/2013 privind 
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de 
Urgență Miercurea Ciuc cu modificările și completările ulterioare;

44 2021-02-25

privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a 
beneficia de stimulent financiar în luna februarie 2021 din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

45 2021-02-25

privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de 
investiții ”Modernizarea infrastructurii rutiere și tehnici edilitare în str. Sórét, 
localitatea Corund – Construire pod pe strada Sórét, peste pârâul Corund”;

46 2021-02-25

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectilului de investiții 
„Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea 
Ciuc” și aprobarea colaborării cu Direcția de Sănătate Publică Harghita;

47 2021-02-25

privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației prin Compania Națională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., pe bază de 
protocol, a amplasamentului, teren situat în Mun. Miercurea Ciuc, județul 
Harghita, aflat în proprietatea publică a U.A.T. Județul Harghita, și în 
administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, în suprafața de 
5.769 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 55705 și 52224, respectiv clădire 
cu suprafață construită de1.400,60 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 
55705-C1, liber de orcie sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către 
„C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii „Amenajarea Ambulatoriu la  parter și 
etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea Ciuc”;

48 2021-02-25

aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivelor de investiții 
„Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecționase  la 
Spitalul Județului de Urgență Miercurea Ciuc”, județul Harghita;



49 2021-02-25

privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației prin Compania Națională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., pe bază de 
protocol, a amplasamentului, teren situat în Mun. Miercurea Ciuc, Str. Dénes 
László, nr. 2, județul Harghita, aflat în proprietatea publică a U.A.T. Județul 
Harghita, și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, 
teren în suprafața de 3.730,00 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 55705 și 
52224, respectiv clădire cu suprafață construită de1.400,60 mp, identificat 
potrivit Cărții funciare nr. 50131, nr. topoA1-50131, liber de orcie sarcini, în 
vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii 
„Realizarea unei clădiri noi pentur secțiile Pneumologie și Boli infecțioase în 
Spitalul Județean Miercurea Ciuc”;

50 2021-02-25

privind modificarea Hotărârii nr. 125/2020 privind aprobarea depunerii cererii 
de finanțare și a activității prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin 
Consiliul Județean Harghita, privind proiectului de finanțare „Creșterea 
capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare de răspunderea 
virusului COVID-19 în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc” în cadrul 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 
”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” 
Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19”;

51 2021-02-25

privind aprobarea demarării procedurilor de achiziționare a unui imobil prin 
licitație publică precum și împuternicirea președintelui Consiliului Județean 
Harghita pentru mandatarea reprezentanților județului Harghita;

52 2021-03-01

privind aprobarea includerii bunurilor aparținătare Stației de sortare și a 
terenului aferent situat în comuna Sânsimion, județul Harghita în domeniul  
public al județului Harghita respectiv transmiterea acestora în folosință gratuită 
pentru Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Microregională „Alcsik”;

53 2021-03-11

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliul Județean Harghita nr. 
279/2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 287/2019 privind modificarea 
Hotărârii nr. 361/2012 prin actualizarea Programului de transport contra cost 
de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru perioada 02.12.2019 
– 30.06.2023 în județul Harghita;



54 2021-03-11

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 83/2019 privind 
aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la 
realizarea proiectului „Planificare strategică și managementul performanței în 
folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF” (CAFHR), cu 
modificările și completările ulterioare;

55 2021-03-11

hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de 
investiţii „Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli 
infecțioase la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”;

56 2021-03-11

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii 
„Extinderea-modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc”;

57 2021-03-11

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii 
„Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-
Ciuc”;

58 2021-03-23

privind modificarea Hotărârii nr. 297/2020 privind stabilirea numărului și a 
denumirii, a numărului membrilor, cât și a componenței nominale a comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Județean Harghita cu modificările și completările 
ulterioare;

59 2021-03-31
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 
2021 și estimările pe anii 2020-2024;

60 2021-03-31

privind aprobarea achiziționării de către Județul Harghita a imobilului situat în 
Municipiul Mierccurea-Ciuc, str. Progresului, nr. 37, care constă în construcții ți 
teren în suprafață de 7.646 mp., înscris în CF nr. 52248 al localității Miercurea 
Ciuc;

61 2021-03-31

privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 
20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale și a ceor 20% din sumele aferente de 18,5% din impuzitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2020-2024;

62 2021-03-31
pentru aprobarea Programului general de finanțare nerambursabile a 
programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2021

63 2021-03-31

pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a 
programelor, proiectelor și acțiunilor culturale ale comunități românești din 
juețul Harghita pe anul 2021;

64 2021-03-31
privind aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor 
populare și a costumelor tradiționale pe anul 2021 în județul Harghita;



65 2021-03-31
privind aprobarea „Programului anul a de sprijinire al asociațiilor pompierilor 
voluntari din județul Harghita” pe anul 2021;

66 2021-03-31
privind aprobarea „Programului anual de finanțare a activității de tineret din 
județul Harghita”, pe anul  2021;

67 2021-03-31

privind aprobarea „Programului anual de colaborare a Consiliului Județean 
Harghita cu asociațiile și fundațiile cu activitate de turism din județul Harghita! 
pe anul 2021;

68 2021-03-31
privind aprobarea „Programului anul a de sprijinire a sportului din județul 
Harghita” pe anul 2021, al Consiliului Județean Harghita

69 2021-03-31
privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a activității destinate 
familiilor din județul Harghita” pe anul 2021, al Consiliului Județean Harghita;

70 2021-03-31
privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului și a obiceiurilor 
populare din județul Harghita pe anul 2021;

71 2021-03-31

privind aprobarea derulării Programului asocierii județului Harghita prin 
Consiliul Județean Harghita cu Direcția Generală de Aistență Socială și Protecția 
Copilului Harghita în vederea derulării Programului e sănătate privind 
prevenirea marginalizării sociale pe anul 2021;

72 2021-03-31

privind aprobarea derulării Programului anual de colaborare cu organizații 
neguvernamental, care desfășoară activități de protecție și promovarea 
drepturilor copilului și tinerilor aflați în situații de risc în județul Harghita, în 
anul 2021;

73 2021-03-31

aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale 
care desfășoară activități de protecție a persoanelor vârstnice pe anul 2021 al 
Direcției Generale de Aistență Socială și Protecția Copilului Harghita;

74 2021-03-31

privind aprobarea Programului județean anual de îngrijire cocial-medicală la 
domiciliu al Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Harghita, pe 
anul 2021;

75 2021-03-31

privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații 
neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor cu 
handicap în anul 2021 al Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului 
Harghita;

76 2021-03-31

privind „Programul amal de finanțare a activității de asistență comunitară în 
locaitățile izolate din județul Harghita” pe anul 2021, al Direcției Generale de 
Asistență și Protecția Copilului Harghita;

77 2021-03-31

privind aprobarea programului „Reprezentarea și promovarea județului 
Harghita pe lângă instituțiile Uniunii Europene, Adunarea REgiunilor Europene și 
„ALDA” pe anul 2021;



78 2021-03-31
privind aprobarea derulării Programului de spijinire și dezvoltare a relațiilor de 
înfrăîțire cu județele și regiunile din afara țării, pe anul 2021;

79 2021-03-31

privind aprobarea derulării programului „Dzvoltarea relațiilor publice ale 
Consiliului Județean Harghita, în anul 2021” și aprobarea cheltuielilor legate de 
acest program;

80 2021-03-31
privind aprobarea derulării programului „Acordarea distincțiilor de excelență 
pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita”, pe anu 2021;

81 2021-03-31
privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice de pe 
teritoriul județului Harghita” pe anul 2021

82 2021-03-31
privind desemnarea reprezentantului Județul Harghita în Adunarea Generală a 
Asociațiilor a societății” Întreținere Drumuri Harghita” S.R.L.;

83 2021-03-31
privind aprobarea derulării ”Programului de sprijinire a culturii și vieții sociale a 
romilor în județul Harghita pe anul 2021;

84 2021-03-31

privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotarârea nr. 205/2017 a Consiliului 
Județean Harghita, privind ânființarea și funcționarea Comisiei pentru protecția 
copilului Harghita, cu modificările și completările ulterioare;

85 2021-03-31

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 81/1999 privind 
mandatarea reprezentantului județului Harghita prin Consiliul Județean 
Harghita în Adunarea Generală a Asociației Regiunea Cristuru Secuiesc;

86 2021-03-31

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate 
de membru în Consiliul de administrație din cadrul Bibliotecii Județene „Kájoni 
János”;

87 2021-03-31

privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare, a Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului 
Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita, cu moficiările și 
completările ulterioare;

88 2021-03-31

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în Consiliul 
de Administrație al Centrului Cultural Județean Harghita, al Centrului Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita, al Centrului 
Cultural și de Arte Lăzarea și al Școlii Populare de Artă și Meserii „Vámszer 
Géza”;

89 2021-03-31

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 72/2005 privind 
aprobarea participării Consiliului Județean Harghita la înființarea unei societăți 
comerciale cu răspundere limitată, împreună cu Adunarea Generală a Județului 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, din Ungaria;



90 2021-03-31
privind delegarea unui reprezentant al asiguraților în Adunarea 
Reprezentanților Casei Naționale de Asigurare de Sănătate;

91 2021-03-31

privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 10/2018 
privind aprobarea participării Consiliului Județean Harghita în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, la reabilitarea termică al 
apartamentului cu destinație de locuință de serviciu pentru medici, situat în 
municipiul Miercurea-Ciuc, B-dul Frăției, nr. 13, sc. A, ap. 20, județul Harghita 
aflat în proprietatea publică al Județului Harghita

92 2021-03-31

privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Mujna, (faza I 
și faza II) comuna Dârjiu, Județul Harghita din doemniul public al Județului 
Harghita în domoneiul  public al comunei Dârjiu, Județul Harghita;

93 2021-03-31

privind transmiterea de alimentare cu apă a localității Arvățeni, faza I și faza, II 
Hogia faza I și faza II, Văleni   faza I și faza II și Cireșeni, comuna Feliceni, Județul 
Harghita din doemniul public al Județului Harghita în domoneiul  public al 
comunei Feliceni, Județul Harghita;

94 2021-03-31

privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Recea, faza I și 
faza II comuna Tulgheși, Județul Harghita din doemniul public al Județului 
Harghita în domoneiul  public al comunei Tulgheși, Județul Harghita

95 2021-03-31

privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localităților Firtușu, 
Păuleni, comuna Lupeni, Județul Harghita din doemniul public al Județului 
Harghita în domoneiul  public al comunei Lupeni, Județul Harghita

96 2021-03-31

privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localităților Chinușu, 
Bădeni, Ghipeș, comuna Mărtiniș, Județul Harghita din doemniul public al 
Județului Harghita în domoneiul  public al comunei Mărtiniș, Județul Harghita

97 2021-03-31

privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localităților Obrănești, 
Petecu, Vasileni, Nicolești comuna Ilieș, Județul Harghita din doemniul public al 
Județului Harghita în domoneiul  public al comunei Ulieși, Județul Harghita

98 2021-03-31

privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localităților Obrănești, 
Petecu, Vasileni, Nicolești comuna Ilieș, Județul Harghita din doemniul public al 
Județului Harghita în domoneiul  public al comunei Ulieși, Județul Harghita



99 2021-03-31

privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare Consiliului Local al 
comunei Zetea, a terenului cu suprafața de 220 mp., situat de-a lungul 
tronsonului de drum județean DJ 138, între pozițiile Kilometrice 6+658 – 6+756 
aflat între platforma drumului și zona de protecție și care se află în domeniul  
public al județului Harghita

100 2021-03-31
privind aprobarea Planului de acțiune privind educația digitală a județului 
Harghita DigEdu2030

101 2021-03-31

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 190/2010 privind 
aprobarea organigramei și statului de funcții ale Editurii Hargita Népe, cu 
modificările și completăriele ulterioare

102 2021-03-31

privind aprobarea solicitării de transmitere a imobilului „Vila Hășmaș” situat în 
localitatea Izvorul Mureșului din comuna Voșlobeni din domeniul public al 
statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în doimeniul 
public al Județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghit

103 2021-03-31

privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a 
beneficia de stimulent financiar în luna martie 2021 din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

104 2021-03-31

privind mandatarea domnului Rafai Emil reprezentant al UAT Județul  Harghita 
în AGA a societății Întreținere Drumuri Harghita SRL de a vota PLanul de 
administrarea depus de administratorul societății Biderman András;

105 2021-03-31

privind aprobarea includerii bunurilor aparținătoare Stației de sortare și a 
terenului aferent, situat în comuna Sânsimion, județul Harghita în domeniul 
public al județului Harghita, respectiv transmiterea acestora în folosință gratuită 
pentru Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Microreginală „Alcsik” și 
revocarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 52/2021;

106 2021-03-31
privind aprobarea Actului Constitutiv actualizat al sociatății „Honline Media 
S.R.L.”, societate cu răspundere limitată

107 2021-03-31

privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
251/2020 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de sprijin 
financiar cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea 
în județul Harghita

108 2021-03-31

privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a 
Consiliului Județean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea 
Organigramei și a Statului de funcții aLe aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare;



109 2021-04-21

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții 
„Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinicii din Miercurea 
CIuc”, și aprobarea colaborării cu Direcția de Sănătate Pubică Harghita

110 2021-04-29

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean în 
cadrul Consiliului Județean Harghita a doamnei Rákosi Seiwarth Ildikó ca urmare 
a demisiei şi declararea ca vacant a locului respectiv de consilier judeţean;

111 2021-04-29
privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului 
Harghita;

112 2021-04-29

privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 51 respectiv modificarea și 
completarea Anexei nr. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 317/2020 
cu privire la aprobarea includerii în domeniul privat al Județului Harghita a unor 
bunuri, respectiv aprobării modificării, completării și a însușirii Inventarului 
actualizat al bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al judeţului 
Harghita;

113 2021-04-29
privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2020 al bugetului de venituri şi 
cheltuieli al judeţului Harghita;

114 2021-04-29

privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a 
beneficia de stimulent financiar în luna aprilie 2021 din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

115 2021-04-29
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere 
Drumuri Harghita S.R.L. pe anul 2021;

116 2021-04-29

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public și darea în administrare 
Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc a unor spații aflate în incinta 
Policlinicii Miercurea Ciuc, situat în Miercurea Ciuc, str. Mikó, nr. 1, județul 
Harghita precum și modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Harghita nr. 49/2004, privind darea în administrare Spitalului Judeţean Harghita 
„Dr. Dénes László” a unor imobile aparţinând domeniului public judeţean 
Harghita;

117 2021-04-29
privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita la 31 martie 2021;

118 2021-04-29
privind aprobarea derulării programului Promovarea valorilor familiale şi 
culturale pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita;



119 2021-04-29

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare energetică, 
Modernizare și Extindere Policlinica stomatologică precum și Amenajare 
parcare auto în curtea imobilului (elaborare DALI)”;

120 2021-04-29

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 336/2012 privind 
luarea în administrarea Judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, ale 
drumurilor de exploatare DE 525, DE 518, DE 492, la locul numit Nagydomb, 
situate pe teritoriul administrativ al Comunei Remetea și a Hotărârii Consiliului 
Judeţean Harghita nr. 337/2012 privind luarea în administrarea Judeţului 
Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, a unei porţiuni din Drumul de câmp 
„Várhegyi út” (DE 2318, DE 2053) proprietatea publică a Comunei Ditrău;

121 2021-04-29

hotărâre privind darea în folosință gratuită și acordarea dreptului de uz și de 
servitute de trecere către Distribuţia Energiei Electrice România S.A. prin 
Sucursala Harghita, pe durata existenței rețelei electrice asupra terenului de 60 
mp aflat în patrimoniul județului Harghita, pe care sunt amplasate instalațiile 
energetice, cablu de medie tensiune, cablu de joasă tensiune, tablou electric de 
distribuție situat în Mun. Miercurea Ciuc, B-dul Timișoarei, nr. 4;

122 2021-04-29
privind aprobarea acordării alocației bugetară pentru cofinanţarea competiției 
sportive  RALIUL PERLA HARGHITEI – 2021;

123 2021-04-29
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Rurală a Judeţului Harghita pe 
Perioada 2020-2030;

124 2021-04-29
privind aprobarea Strategiei Culturale a Judeţului Harghita pe perioada 2021-
2030;

125 2021-04-29
privind aprobarea Strategiei integrate de turism a județului Harghita pentru 
perioada 2020-2027;

126 2021-04-29
privind aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii 
satului harghitean” al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2021;

127 2021-04-29

privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean 
Harghita la realizarea proiectului „Sustainable Rural Cycletourism. Development 
of rural areas through youth entrepreneurship in Cycle-tourism”, din cadrul 
Programului Erasmus+;

128 2021-04-29
privind aprobarea derulării „Programului Consiliului Județean Harghita pentru 
Ziua Națională a Tineretului în județul Harghita pe anul 2021”;



129 2021-04-29

pentru aprobarea listei lucrărilor pe anul 2021 în cadrul programului privind 
”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului 
Harghita”, perioada 2016-2022, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita 
nr. 110/2016, cu modificările și completările ulterioare;

130 2021-04-29

privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Dârjiu în 
vederea realizării în comun a lucrării ”Construire trotuar lângă DJ 133, km 
20+093 – km 22+071”, pe parcursul anilor bugetari 2021 și 2022;

131 2021-04-29

cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
62/2021 pentru aprobarea Programului general de finanțare nerambursabile a 
programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2021;

132 2021-04-29

cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
63/2021  pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a 
programelor, proiectelor și acțiunilor culturale ale comunități românești din 
județul Harghita pe anul 2021;

133 2021-04-29

cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
64/2021 privind aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a 
porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2021 în județul 
Harghita;

134 2021-04-29

cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
65/2021 privind aprobarea „Programului anual de sprijinire al asociațiilor 
pompierilor voluntari din județul Harghita” pe anul 2021;

135 2021-04-29

cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
66/2021 privind aprobarea „Programului anual de finanțare a activității de 
tineret din județul Harghita”, pe anul  2021;

136 2021-04-29

cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
67/2021 privind aprobarea „Programului anual de colaborare a Consiliului 
Județean Harghita cu asociațiile și fundațiile cu activitate de turism din județul 
Harghita pe anul 2021;

137 2021-04-29

cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
68/2021 privind aprobarea „Programului anul a de sprijinire a sportului din 
județul Harghita” pe anul 2021, al Consiliului Județean Harghita;

138 2021-04-29

cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
69/2021 privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a activității 
destinate familiilor din județul Harghita” pe anul 2021, al Consiliului Județean 
Harghita;



139 2021-05-11
privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și 
utilizarea fondului e rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita;

140 2021-05-11

privind repartizarea Comunei Corund a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituind din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

141 2021-05-11

privind repartizarea Municipiului Odorheiu Secuiesc a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituind din cota de 6% din impozitul 
pe venit, pe anul 2021;

142 2021-05-26

privind modificarea Hotărârii nr. 297/2020 privind stabilirea numărului şi a 
denumirii, a numărului membrilor, cât și a componenței nominale a comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările 
ulterioare;

143 2021-05-26
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe 
anul 2021;

144 2021-05-26

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 83/1999 privind  
aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita la  Asociația microregională   
“Pogány-havas’’;

145 2021-05-26

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 251/2017 privind  
aprobarea mandatării reprezentantului  Consiliului Județean Harghita, doamna 
Bálint Miklóssy Enikő, în vederea  votării înființării filialei denumită “Filiala 
Asociației Microregionale Pogány-havas’’;

146 2021-05-26

privind aprobarea componenței nominale a Consiliului de Administrație al 
,,Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita” respectiv ,,Hargita Megye 
Fejlesztési Ügynöksége” înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita 
nr. 322/2015 cu modificările și completările ulterioare și abrogarea Hotărârii 
Consiliului Județean Harghita nr. 111/2017;

147 2021-05-26

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita în calitate 
de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională Harghita;

148 2021-05-26

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
75/2018,  privind unele măsuri de reorganizare a managementului şi înfiinţarea 
Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, cu 
modificările şi completările ulterioare;



149 2021-05-26

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 270/2015 privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în calitate de 
membru titular și respectiv membru supleant în Comitetul Local de Dezvoltare a 
Parteneriatului Social pentru Formare Profesională, cu modificările și 
completările ulterioare

150 2021-05-26

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 271/2015 privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în calitate de 
membru titular și respectiv membru supleant în Consorțiul Regional al Regiunii 
de Dezvoltare Centru privind Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului 
Profesional și Tehnic, cu modificările și completările ulterioare

151 2021-05-26

pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare 
a contestaţiilor privind: Programul general de finanțare nerambursabilă a 
programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2021, Programul special 
de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale 
pe anul 2021 și Programul special de finanţare nerambursabilă a programelor, 
proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita, 
pe anul 2021;

152 2021-05-26

privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului 
Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita, cu modificările şi 
completările ulterioare

153 2021-05-26
cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizita oficială în Raionul 
Strășeni, Republica Moldova, în perioada 26-29 mai 2021

154 2021-05-26
privind desemnarea de către Consiliul Judeţean Harghita a unui număr de 6 
consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Harghita

155 2021-05-26

privind repartizarea Comunei Siculeni a unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

156 2021-05-26

privind repartizarea Comunei Ditrău a unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

157 2021-05-26

privind repartizarea Comunei Mihăileni a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;



158 2021-05-26

privind repartizarea Comunei Porumbeni a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

159 2021-05-26

privind repartizarea Comunei Săcel a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

160 2021-05-26

privind repartizarea Comunei Șimonești a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

161 2021-05-26

rivind repartizarea Comunei Atid a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului 
Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 
2021;

162 2021-05-26

privind repartizarea Comunei Mugeni a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

163 2021-05-26

privind repartizarea Comunei Lunca de Sus a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

164 2021-05-26
hotărâre privind aprobarea măririi capitalului social al Societății Întreținere 
Drumuri Harghita S.R.L.

165 2021-05-26

privind aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de societatea comercială S.C. 
Întreținere Drumuri Harghita SRL în calitate de operator în relația cu Județul 
Harghita pentru serviciile de întreținere și reparații curente a drumurilor 
județene;

166 2021-05-26
privind aprobarea atribuirii directe a unor lucrări către societatea ÎNTREȚINERE 
DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016;

167 2021-05-26
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Honline Media  
S.R.L. pe anul 2021;

168 2021-05-26
privind aprobarea Planului județean de gestionare a deșeurilor 2020-2025 al 
județului Harghita;

169 2021-05-26

hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în 
vederea aprobării nivelului maxim al cotizației județului Harghita plătibil către 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Business Center, pe anul 
2021;

170 2021-05-26
privind însușirea și achitarea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către 
Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Microregională “ Alcsik” pe anul 2021;



171 2021-05-26

privind însușirea cotizației Consiliului Județean Harghita către Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD–BALVANYOS”, 
„CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás, pe anul 
2021;

172 2021-05-26

privind aprobarea constituirii parteneriatului U.A.T. Județul Harghita prin 
Consiliul Județean Harghita cu U.A.T. Municipiul Gheorgheni, în vederea 
realizării proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial 
în Municipiul Gheorgheni”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa 
prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, 
Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special 
prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de 
noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B 
”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2;

173 2021-05-26

privind aprobarea constituirii parteneriatului U.A.T. Județul Harghita prin 
Consiliul Județean Harghita cu U.A.T. Orașul Cristuru  Secuiesc, în vederea 
realizării proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial 
în Orașul Cristuru  Secuiesc”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa 
prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, 
Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special 
prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de 
noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B 
”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2;

174 2021-05-26

privind aprobarea constituirii parteneriatului U.A.T. Județul Harghita prin 
Consiliul Județean Harghita cu U.A.T. Orașul Bălan, în vederea realizării 
proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul 
Bălan”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. 
”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de 
investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea 
exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi 
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B 
”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2;



175 2021-05-26

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 
160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi completările ulterioare 
şi modificării şi completării Regulamentului  de  organizare şi funcţionare, a 
anexelor sale;

176 2021-05-26

privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă 
pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație 
Incluzivă Ocland, în anul școlar 2020-2021

177 2021-05-26

privind stabilirea cuantumului și a numărului burselor școlare care se acordă 
pentru elevii care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale ”Szent 
Anna”, în anul școlar 2O2O-2021

178 2021-05-26

privind stabilirea cuantumului și a numărului burselor școlare care se acordă 
pentru elevii care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale Bilbor, în 
anul școlar 2O2O-2021

179 2021-05-26
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici al Studiului de fezabilitate: 
,,Construire sens giratoriu, Comuna Joseni, Județul Harghita”

180 2021-05-26

privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Inlăceni și 
Șiclod din comuna Atid, Județul Harghita din domeniul public al Județului 
Harghita în domeniul public al comunei Atid, Județul Harghita

181 2021-05-26

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 222/2020 privind 
acordarea dreptului de folosință, de uz și de servitute de trecere către Delgaz 
Grid S.A., asupra terenului aflat în proprietatea publică al județului Harghita, pe 
care se amplasează stația de reglare măsurare din domeniul gazelor naturale 
situat în Mun. Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2

182 2021-05-26

pentru acordul Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu privire la 
executarea lucrărilor și intervențiilor necesare, în scopul înființării Laboratorului 
de cardiologie intervențională, în incinta imobilului situat în Miercurea Ciuc, str. 
Dr. Dénes László, nr. 2, județul Harghita, aflat în domeniul public al județului 
Harghita și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

183 2021-05-26

privind acordarea dreptului de administrare a domeniilor 
www.investinhargita.ro și www.investinharghita.ro Agenției de Dezvoltare 
Județeană Harghita, pe o perioadă de 5 ani



184 2021-05-26

privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 al Hotărârii Consiliului 
Județean Harghita nr. 322/2015 privind aprobarea înființării ,, Agenției de 
Dezvoltare Județeană Harghita” respectiv ,,Hargita Megye Fejlesztési 
Ügynöksége” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statului 
de funcții și Organigramei ale acesteia, cu modificările și completările ulterioare

185 2021-05-26
privind aprobarea Programului de promovare turistică și cultural- turistică a 
județului Harghita pe anul 2021

186 2021-05-26

privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor umane şi 
întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene” pe anul 2021, al Consiliului Judeţean 
Harghita

187 2021-05-26
privind aprobarea Programului de Internship pe anul 2021 al Consiliului 
Județean Harghita

188 2021-05-26

privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a 
beneficia de stimulent financiar în luna mai 2021 din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Miercurea Ciuc

189 2021-05-26 privind aprobarea Planului anual de formare profesională pentru anul 2021

190 2021-05-26
privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Harghita, 
adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 163/2020

191 2021-06-03

privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Municipiul 
Gheorgheni în vederea realizării în comun a investiției „Amenajare drum de 
tranzit al municipiului Gheorgheni pentru DN 12, Nord –Sud”;

192 2021-06-03

privind repartizarea Municipiului Gheorgheni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul 
pe venit, pe anul 2021;

193 2021-06-03

privind repartizarea Comunei Corbu a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021

194 2021-06-03

privind repartizarea Comunei Lupeni a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021

195 2021-06-03

privind repartizarea Comunei Feliceni a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021

196 2021-06-03

privind repartizarea Comunei Tulgheș a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;



197 2021-06-03

privind repartizarea Comunei Căpâlnița a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

198 2021-06-03

privind repartizarea Comunei Merești a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

199 2021-06-03

privind repartizarea Comunei Gălăuțaș unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

200 2021-06-03

privind repartizarea Comunei Subcetate unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021

201 2021-06-03

privind repartizarea Orașului Borsec a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

202 2021-06-03

privind repartizarea Comunei Ciumani a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

203 2021-06-03

privind repartizarea Comunei Voșlăbeni a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021

204 2021-06-03
privind aprobarea derulării Programului „Academia” al Consiliului Județean 
Harghita pe anul 2021;

205 2021-06-03
privind derularea Programului „Săpături arheologice în județul Harghita” pe 
anul 2021;

206 2021-06-03

privind aprobarea participării cu fonduri bănești la dezvoltarea Asociației 
Handicapaților Fizici din județul Harghita în calitate de furnizor de servicii 
sociale;

207 2021-06-03
privind însușirea cotizației Consiliului Județean Harghita către Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D. Harghita”, pe anul 2021;

208 2021-06-03
privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Județean Harghita în 
vederea derulării unor activități ale cultelor religioase, pe anul 2021;



209 2021-06-03

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
53/2021, pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliul Județean 
Harghita nr. 279/2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 287/2019 privind 
modificarea Hotărârii nr. 361/2012 prin actualizarea Programului de transport 
contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru perioada 
02.12.2019 – 30.06.2023 în județul Harghita;

210 2021-06-14

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin 
care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și 
U.A.T. Municipiul Gheorgheni, privind managementul şi implementarea 
proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în 
Municipiul Gheorgheni”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa 
prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, 
Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special 
prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de 
noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B 
”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2;

211 2021-06-14

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin 
care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și 
U.A.T. Orașul Cristuru Secuiesc, privind managementul şi implementarea 
proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul 
Cristuru Secuiesc”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 
2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de 
investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea 
exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi 
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B 
”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2;



212 2021-06-14

rivind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin 
care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și 
U.A.T. Orașul Bălan, privind managementul şi implementarea proiectului de 
finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan”, 
pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea 
competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. 
”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv 
prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, 
Apelul de proiecte POR/937/2;

213 2021-06-14

privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean 
Harghita la realizarea proiectului „Seven SMART Steps to Adapt Digitally 
Supported Differentiated Learning Methodology to Increase Problem-Solving 
and Text Comprehension Competencies”, din cadrul Programului Erasmus+;

214 2021-06-14

hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 165/ 2021 privind 
aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de societatea Întreținere Drumuri 
Harghita SRL în calitate de operator în relația cu Județul Harghita pentru 
serviciile de întreținere și reparații curente a drumurilor județene

215 2021-06-14

cu privire la aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr. 70/2021 privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a 
dansului și a obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul 2021;

216 2021-06-14

privind repartizarea Comunei Dănești a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

217 2021-06-14

privind repartizarea Comunei Cârța a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

218 2021-06-14

privind repartizarea Comunei Tomești a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

219 2021-06-28
privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe 
anul 2021;

220 2021-06-28

privind repartizarea Comunei Merești a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;



221 2021-06-28

privind repartizarea Comunei Plăieșii de Jos a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

222 2021-06-28

privind repartizarea Orașului Vlăhița a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

223 2021-06-28

privind repartizarea Comunei Dealu a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

224 2021-06-28

privind repartizarea Comunei Ulieș a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

225 2021-06-28
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al Studiului de fezabilitate: 
„Construire locuințe de serviciu pentru medici”

226 2021-06-28

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 19/2018 privind 
aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în 
cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020, la reabilitarea termică al 
apartamentului situat în municipiul Odorheiu Secuiesc , str. Constructorilor nr. 1 
ap. 1, județul Harghita, aflat în proprietatea Județului Harghita;

227 2021-06-28

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind 
aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare;

228 2021-06-28

privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a 
beneficia de stimulent financiar în luna iunie 2021 din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Miercurea Ciuc;

229 2021-06-28
privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică a județului Harghita;

230 2021-06-28

privind rectificarea Hotărârii nr. 34/2021, privind modificarea Hotărârii nr. 
15/2020, privind darea în administrare a unor spații aflate în imobilul ”Locuințe 
de serviciu” situat în Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 152, aflat în domeniul public al 
judeţului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita pentru 
Editura Hargita Népe;



231 2021-06-29

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
239/2011 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul 
Județean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD–BALVANYOS”, 
„CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás;

232 2021-06-29

privind aprobarea atribuirii directe a unui Acord cadru privind „Lucrări de 
întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din 
județul Harghita, pentru perioada 2021-2022 – Lot nr. 3 – Marcaje rutiere” către 
societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din 
Legea nr. 98/2016.

233 2021-06-29

privind aprobarea atribuirii directe a unui Acord cadru privind „Lucrări de 
întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din 
județul Harghita, pentru perioada 2021-2022 – Lot nr. 2 –  Întreținere curentă 
indicatoare – mijloace de semnalizare rutieră, borne km/hm și parapete 
metalice” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în 
conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016;

234 2021-06-29

privind aprobarea atribuirii directe a unui Acord cadru privind „Întreținere 
curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene – județul Harghita, 
pentru perioada 2021-2022, pentru Lot nr. 1” către societatea ÎNTREȚINERE 
DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016;

235 2021-06-29

privind aprobarea atribuirii directe a unui Acord cadru privind „Întreținere 
curentă și periodică – plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene 
– județul Harghita, pentru perioada 2021-2022” către societatea ÎNTREȚINERE 
DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016;

236 2021-06-29

privind aprobarea atribuirii directe a unui Acord cadru privind „Lucrări de 
întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene – din 
județul Harghita, pentru anul 2021” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI 
HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016;



237 2021-06-29

privind transmiterea dreptului de administrare Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Harghita asupra unor spații aflate în incinta 
imobilului Centrului Multifuncțional situat în mun. Miercurea – Ciuc, str. Szék 
nr. 152, precum și asupra unor mijloace fixe și obiecte de inventar care fac 
parte din patrimoniul public și privat al Județului Harghita și modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 342/2016 privind includerea în 
domeniul public al Județului Harghita a unor construcții situate în str. 
Progresului nr. 18, municipiul  Miercurea – Ciuc și darea în administrarea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita a unor 
bunuri imobile și a unor mijloace fixe respectiv obiecte de inventar, care aparţin 
domeniului public sau privat al judeţului Harghita Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita;

238 2021-06-29

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin 
care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, 
privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Electrificarea 
gospodăriilor izolate din județul Harghita”, pentru a fi depus în cadrul Apel 
pentru Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare gospodării- Granturi Norvegiene

239 2021-06-29
privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz” Egyesület pe anul 2021;

240 2021-07-14

privind repartizarea Comunei Sândominic a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

241 2021-07-14

privind repartizarea Comunei Cozmeni a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

242 2021-07-14

privind repartizarea Comunei Zetea a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

243 2021-07-14

privind repartizarea Comunei Ocland a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

244 2021-07-14

privind repartizarea Comunei Brădești a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;



245 2021-07-14

privind repartizarea Comunei Mugeni a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

246 2021-07-14

privind repartizarea Comunei Vărșag a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

247 2021-07-14

privind repartizarea Comunei Satu Mare a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

248 2021-07-14
privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în județul Tolna, 
Ungaria, în perioada 21-24 iulie 2021;

249 2021-07-14 privind aprobarea retragerii Judeţului Harghita, din societatea ECO-CSIK SRL;

250 2021-07-14

privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a 
Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea 
Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

251 2021-07-14

privind aprobarea Cererii de tragere nr.2 din Contractul de credit pentru 
investiții 21091219831/2019, pentru finanțarea cheltuielilor Proiectului cu titlul 
”Reabilitarea DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A Lot 3 – DJ 131 km 38-621 – 54+984; DJ 
133 km 25+000 – 41+866; DJ 137A km 0+000-16+000”, cod SMIS 115755, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
315/2019, privind aprobarea proiectului contractului de finanțare rambursabilă;

252 2021-07-14

privind modificarea Hotărârii nr. 333/2020 privind indexarea taxelor judeţene 
aplicabile în anul fiscal 2021, a căror stabilire este de competența Consiliului 
Județean Harghita;

253 2021-07-14

privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Agenția Națională 
pentru Achiziții Publice (ANAP) și UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean 
Harghita având ca obiect asistența oferită pentru înființarea și operaționalizarea 
unei Unități Centralizate de Achiziții la nivel local

254 2021-07-14

privind repartizarea Orașului Băile Tușnad a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

255 2021-07-14
privind  modificarea Listei programelor de investiții publice ale Consiliului 
Județean Harghita pe anul 2021;



256 2021-07-14

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: Refacere și construire 
podețe pe DJ 132 în urma daunelor produse de inundațiile din iunie 2020;

257 2021-07-14

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ,,Refacere parte 
carosabilă pe DJ 134C, km 19+400 – 20+300”;

258 2021-07-26
privind  modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe 
anul 2021;

259 2021-07-26
privind aprobarea acordării alocației bugetară pentru cofinanţarea: „TURULUI 
CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC – 2021”, ediţia a XV-a;

260 2021-07-26
privind însușirea cotizației Consiliului Județean Harghita către Asociația „Felcsík” 
pe anul 2021;

261 2021-07-26

privind aprobarea încheierii contractului de închiriere a spațiului pentru 
desfăşurarea activităţii Compartimentului relații publice în zona Gheorgheni și a 
Actelor adiționale pentru prelungirea contractelor de închirierea a spațiilor 
pentru desfăşurarea activităţii Compartimentelor relații publice în zona Toplița 
și zona Cristuru Secuiesc ale Serviciului administrație publică locală din cadrul 
Consiliului Judeţean Harghita;

262 2021-07-26

privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a 
beneficia de stimulent financiar în luna iulie 2021 din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Miercurea Ciuc;

263 2021-07-26

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind 
aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare;

264 2021-07-26
privind aprobarea Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: „Construire 
trotuare în comuna Suseni”;

265 2021-07-26

privind aprobarea programului anual al lucrărilor și serviciilor de întreținere 
curentă și periodică pe timp de vară și iarnă pe drumurile județene din județul 
Harghita pentru anul 2021;

266 2021-07-26

privind trecerea pietrelor cubice rezultate în urma desfacerii pavajului la 
drumurile județene : DJ 153D de pe sectorul km 1+000-4+500 și DJ 135, limita 
județului Mureș – Atid, km 45-400-57+500 , din domeniul public al județului 
Harghita, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din 
funcțiune,casarea,transmiterea fără plată și/sau valorificarea acestora;



267 2021-07-26

privind aprobarea procedurii de închiriere prin licitație publică a unor contracte 
de închiriere pentru amplasarea automatelor de băuturi nealcoolice calde, 
amplasare bancomatelor (ATM), amplasarea antenelor de telecomunicații și a 
unor spații comerciale  în locațiile Spitalului Județean de Urgență Miercurea 
Ciuc;

268 2021-07-26

privind transmiterea din domeniul public al Județului Harghita în domeniul 
public al comunei Tușnad, județul Harghita a cotei părți al județului Harghita din 
Baia tradiţională din localitatea Vrabia , comuna Tușnad;

269 2021-07-26
privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2020 asupra execuţiei bugetare 
a Judeţului Harghita;

270 2021-07-26

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 122/2018 privind 
aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la 
realizarea proiectului internațional „RURITAGE – Rural regeneration through 
systemic heritage-led strategies”  din cadrul Programului Horizon 2020, 
subprogramul SC5-21-2016-2017: „Patrimoniul cultural ca motor pentru o 
creștere durabilă”;

271 2021-07-26

privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de 
cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2021 a cultelor religioase 
recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita;

272 2021-07-26

privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Județean 
Harghita la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Alcsík – 
Kászon;

273 2021-07-26
privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Județean 
Harghita la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Büdösfürdő;

274 2021-07-26

privind aprobarea participării județului Harghita, prin Consiliul Județean 
Harghita, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul 
Mare;

275 2021-07-26

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ”Reparații capitale 
Dispensar Medical din str. Petőfi Sándor nr. 14, Miercurea Ciuc”;

276 2021-07-26
privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita la 30 iunie 2021;

277 2021-07-26

privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară „Csíki Jégkorong’’ – „Csíki Jégkorong’’ 
Önkormányzati Fejlesztési Társulás pe anul 2021;



278 2021-07-26

privind aprobarea dării în concesiune directă, doamnei Dr. Tompa Ecaterina, a 
spațiului medical format din 3 încăperi, camerele Nr. EI1,EI2, EI3, aflat la etajul I 
al imobilului Spitalul Policlinic Bălan, situat în Orașul Bălan, str. 1 Decembrie 
1918, nr. 32B, județul Harghita și modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului 
Judeţean Harghita nr. 127/2004 privind aprobarea concesionării directe a 
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, cu completările şi modificările 
ulterioare;

279 2021-07-26

privind repartizarea Comunei Corund a unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe 
venit,pe anul 2021;

280 2021-07-26

privind repartizarea Comunei Praid a unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

281 2021-07-26

privind repartizarea Comunei Dârjiu a unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

282 2021-07-26

privind repartizarea Comunei Avrămești a unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

283 2021-07-26

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean 
Harghita nr.304/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile 
interne în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și 
prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri 
nerambursabile de la Uniunea Europeană și/sau de la bugetul local;

284 2021-07-26

privind repartizarea Comunei Mărtiniș a unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

285 2021-07-26

privind repartizarea Comunei Mihăileni a unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

286 2021-08-11

privind repartizarea Comunei Sâncrăieni a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;



287 2021-08-11

privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 
județene și comunale pe anul 2021;

288 2021-08-11

privind repartizarea Comunei Sânmartin a unei sume din fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

289 2021-08-11
privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul Județean 
Harghita la constituirea Asociației Microregională Leader Alcsík;

290 2021-08-11
privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul Județean 
Harghita la constituirea Asociației Microregională Leader Pogányhavas

291 2021-08-11
privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul Județean 
Harghita la constituirea Asociației Microregională Leader Felcsík;

292 2021-08-11

privind aprobarea demarării procedurii de selecție a administratorului societății 
Honline Media S.R.L., aprobarea Scrisorii de așteptări pentru stabilirea 
performanțelor administratorului societății Honline Media S.R.L. respective 
nominalizare componenței comisiei de selecție pentru ocuparea postului de 
administrator;

293 2021-08-11

privind aprobarea includerii în inventar al imobilului situat în municipiul 
Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 37, înscris în CF nr. 52248 prin modificarea și 
completarea Inventarului actualizat al bunurilor imobile care aparțin 
domeniului privat al județului Harghita;

294 2021-08-11

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 208/2021 privind 
aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Județean Harghita în vederea 
derulării unor activități ale cultelor religioase, pe anul 2021;

295 2021-08-11

privind aprobarea listei proiectelor selectate pentru contribuție financiară în 
cadrul programului de ”Protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul 
județului Harghita,, pe anul 2021;

296 2021-08-11
privind aprobarea încheierii Înțelegerii de Cooperare între județul Harghita din 
România și raionul Strășeni din Republica Moldova;

297 2021-08-11
privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu 2021-2027 al 
județului Harghita (PLAM);

298 2021-08-11

privind aprobarea derulării ”Programului Consiliului Județean Harghita pentru 
promovarea valorilor locale și organizarea Zilei Naționale a produselor 
agroalimentare românești pe anul 2021”;



299 2021-08-11
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe 
anul 2021;

300 2021-08-11

privind repartizarea Comunei Tușnad a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

301 2021-08-11
privind aprobarea cotizației Consiliului Județean Harghita achitabil către 
Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA) pe anul 2021;

302 2021-08-11
privind aprobarea cotizației Consiliului Județean Harghita achitabil către 
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România pe anul 2021;

303 2021-08-11
privind aprobarea cotizației Consiliului Județean Harghita achitabil către 
Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2021;

304 2021-08-11

privind aprobarea transmiterii imobilului Locuință de serviciu – Garsonieră, 
situat în Municipiului Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara, nr. 31, ap. 32, 
județul Harghita aflat în domeniului privat al județului Harghita, din 
administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Spitalului Județean 
de Urgență Miercurea Ciuc;

305 2021-08-11

privind repartizarea Comunei Sântimbru a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

306 2021-08-11
privind aprobarea cotizației Consiliului Județean Harghita achitabil către Agenția 
Pentru Dezvoltare Regională Centru pe anul 2021;

307 2021-08-23
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe 
anul 2021

308 2021-08-23

privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu Comuna Joseni în vederea 
realizării în comun a investiției „Construire sens giratoriu, Comuna Joseni, 
județul Harghita”

309 2021-08-23

privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare temporară asupra 
sectorului de drum județean DJ 126, de la km 12+170 – 12+187, respectiv de la 
km 12+217 – 12+243, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică 
a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Joseni;

310 2021-08-23

privind repartizarea Comunei Ditrău a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;



311 2021-08-23

privind repartizarea Comunei Bilbor a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

312 2021-08-23

privind repartizarea Comunei Suseni a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

313 2021-08-23

privind repartizarea Comunei Tulgheș a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

314 2021-08-23

privind repartizarea Comunei Atid a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

315 2021-08-23

privind repartizarea Orașului Vlăhița a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

316 2021-08-23

privind repartizarea Comunei Gălăuțaș a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

317 2021-08-23

privind repartizarea Orașului Cristuru Secuiesc a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul 
pe venit, pe anul 2021

318 2021-08-23

privind repartizarea Comunei Ciumani a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

319 2021-08-23

privind repartizarea Comunei Feliceni a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

320 2021-08-23

privind repartizarea Comunei Sărmaș a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

321 2021-08-23

privind repartizarea Orașului Borsec a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

322 2021-08-23

privind repartizarea Municipiului Gheorgheni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul 
pe venit, pe anul 2021;



323 2021-08-23

privind repartizarea Comunei Joseni a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

324 2021-08-23

privind repartizarea Comunei Remetea a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

325 2021-08-23

privind repartizarea Comunei Voșlăbeni a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

326 2021-08-23

privind repartizarea Comunei Mugeni a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021

327 2021-08-23

privind repartizarea Municipiului Toplița a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

328 2021-08-23

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 319/2020 privind 
aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 
tehnico-economici privind investiția „Desființarea Centrului de Plasament Bilbor 
și înființarea unei case de tip familial pentru copii în localitatea Bilbor, județul 
Harghita”, aferentă proiectului „Creșterea gradului de acoperire a serviciilor 
sociale în județul Harghita” finanţat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – 
Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – 
Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea 
de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 
– Creș

329 2021-08-23

privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru beneficiarii – viitori 
antreprenori – aui Programului „la Startul cu noi! – STARTolj velünk 
Udvarhelyen!” de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Hargita 
Business Center, pe anul 2021;



330 2021-08-23

privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de întreținere având ca obiect 
„Întreținere curentă – plombări și tratare burdușiri – pe drumurile județene din 
zona Gheorgheni-zona 1” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA 
SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016;

331 2021-08-23

privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de întreținere având ca obiect 
„Întreținere curentă – plombări și tratare burdușiri – pe drumurile județene din 
zona Gheorgheni-zona 2” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA 
SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016;

332 2021-08-30
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe 
anul 2021;

333 2021-08-30
privind acordarea unui ajutor financiar Comunei Mihăileni din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2021;

334 2021-08-30

privind repartizarea Comunei Lăzarea a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

335 2021-08-30

privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 320/2021 privind 
repartizarea Comunei Sărmaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului 
Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 
2021;

336 2021-08-30

privind repartizarea Comunei Sărmaș a unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

337 2021-08-30

privind repartizarea Comunei Ciceu a unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

338 2021-08-30

privind repartizarea Comunei Racu a unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

339 2021-08-30

privind repartizarea Comunei Mihăileni a unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

340 2021-08-30

privind modificarea hotărârii nr. 81/2021 privind aprobarea „Programului de 
protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 
2021;

341 2021-08-30

privind aprobarea Listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a 
beneficia de stimulent financiar în luna august 2021 din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc;



342 2021-08-30

privind la aprobarea numărului de delegați pentru participarea la pelerinajul 
celui de-al 52-lea Congres Euharistic Internațional, la Budapesta, Ungaria, în 
perioada 10-13 septembrie 2021;

343 2021-08-30

privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita 
nr.208/2021 privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului 
Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe 
anul 2021, sesiunea II;

344 2021-08-30

privind aprobarea participării Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, în 
calitate de coordonator de proiect, la proiectul nr. 101036284- CAPfuture-
IMCAP-INFOME-2021 al Comisiei Europene, Direcția Generală pentru 
Agricultură și Dezvoltare Rurală;

345 2021-08-30

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
249/2021 privind aprobarea intenției de retragere a Județului Harghita din 
societatea ECO-CSIK S.R.L;

346 2021-08-30

privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de refacere a DJ 174A, având ca 
obiect „Lucrări pentru aducerea drumurilor, podurilor la starea tehnică inițială 
în urma unor evenimente accidentale (inundații, cutremure, alunecări, etc.) pe 
DJ 174A – Bilbor” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în 
conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016;

347 2021-08-30

privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de refacere a DJ 132, având ca 
obiect „Lucrări pentru aducerea drumurilor, podurilor la starea tehnică inițială 
în urma unor evenimente accidentale (inundații, cutremure, alunecări, etc.) pe 
DJ 132 – Vlăhița” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în 
conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016;

348 2021-08-30
privind  aprobarea acordării alocației  bugetare pentru cofinanțarea competiției  
sportive „Table Tennis Champions League”;

349 2021-08-30

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ,,Refacere și construire 
podețe pe DJ 132 în urma daunelor produse de inundațiile din iunie 2020”;

350 2021-08-30

privind aprobarea Cererii de tragere nr.1 din Contractul de credit 
20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții de interes 
județean, finanțate din fonduri locale;

351 2021-09-24
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe 
anul 2021;



352 2021-09-24

privind repartizarea Comunei Secuieni a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

353 2021-09-24

privind repartizarea Comunei Lueta a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021

354 2021-09-24

privind repartizarea Comunei Săcel a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

355 2021-09-24

privind repartizarea Comunei Șimonești a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

356 2021-09-24

privind repartizarea Comunei Frumoasa a unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

357 2021-09-24

privind repartizarea Comunei Sânmartin a unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

358 2021-09-24

privind repartizarea Comunei Leliceni a unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

359 2021-09-24

privind repartizarea Comunei Cozmeni a unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

360 2021-09-24

privind repartizarea Comunei Lupeni a unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021

361 2021-09-24

privind repartizarea Comunei Dănești a unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

362 2021-09-24

privind repartizarea Comunei Sânsimion a unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;



363 2021-09-24

privind repartizarea Comunei Cârța unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

364 2021-09-24

privind repartizarea Comunei Păuleni Ciuc unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

365 2021-09-24

privind repartizarea Comunei Tomești unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

366 2021-09-24

privind repartizarea Comunei Sândominic unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

367 2021-09-24

privind repartizarea Comunei Bălan unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

368 2021-09-24

privind repartizarea Comunei Lunca de Sus unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

369 2021-09-24

privind repartizarea Comunei Lunca de Jos unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

370 2021-09-24

privind repartizarea Comunei Tușnad unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

371 2021-09-24

privind repartizarea Comunei Mădăraș unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

372 2021-09-24

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind 
aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare;

373 2021-09-24

privind aprobarea documentației de atribuire a Contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de transport călători, pentru Programul de transport 
public județean de persoane prin curse regulate, prestat între localitățile 
județului Harghita, valabil în  perioada 01.01.2022 – 31.12.2026;



375 2021-09-24

privind însușirea cotizaţiei județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita 
plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a 
Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2021;

375 2021-09-24

privind însușirea cotizației județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita 
plătibil către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a 
Consiliului Județean Harghita pe anul 2021;

376 2021-09-24

privind scoaterea din funcţiune și casarea obiectivelor: stație de clorurare-
tratare, casă de rezervoare, construcție anexă, platformă betonată situate în 
localitatea Băile Homorod în vederea valorificării acesteia;

377 2021-09-24

privind aprobarea taxelor de frecvență, de admitere, de eliberare a diplomelor, 
de folosire a instrumentelor, de examene pentru anul școlar 2021-2022 la 
Școala Populară de Artă şi Meserii Vámszer Géza;

378 2021-09-24

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita 
nr.119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a 
Organigramei și a Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii 
Vámszer Géza, cu modificările și  ompletările ulterioare;

379 2021-09-24
privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia 
pentru județul Harghita –Hargita Megyéért Egyesület, pe anul 2021;

380 2021-09-24

privind aprobarea proiectului „Desființarea Centrului de Plasament Bilbor și 
înființarea unei case de tip familial pentru copii în localitatea Bilbor, județul 
Harghita”, aferentă proiectului „Creșterea gradului de acoperire a serviciilor 
sociale în județul Harghita” finanţat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – 
Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – 
Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea 
de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 
– Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: copii, 
Apelul 3, și a cheltuielilor legate de proiect,



381 2021-09-24

privind modificarea Hotărârii nr. 238/2021 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. 
Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind managementul şi 
implementarea proiectului de finanțare ”Electrificarea gospodăriilor izolate din 
județul Harghita”, pentru a fi depus în cadrul Apel pentru Propuneri – Call 
6.1(b): Electrificare gospodării – Granturi Norvegiene;

382 2021-09-24

privind rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 118/2006 privind 
aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la 
realizarea proiectului internațional CD-ETA „Collaborative Digitization of Natural 
and Cultural Heritage” din cadrul Programului Interreg Europe;

383 2021-09-24

privind aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice 
județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care 
depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare și exercitarea controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea 
sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Harghita;

384 2021-09-24

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferente 
obiectivului de investiţii ,,Reabilitare DJ 136, km 14+000 – 19+950, limita județ 
Mureș – intersecția cu DJ 136B”;

385 2021-09-24

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 103/2018 privind 
asocierea U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Dealu în vederea realizării 
în comun a lucrărilor ”Amenajare trotuar în satul Sâncrai, comuna Dealu” și 
aprobarea Actului adițional la Contractul de asociere nr. 20075/28.08.2018;

386 2021-09-24
privind însușirea cotizației Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară  Harghita”, pe anul 2021;

387 2021-09-24

privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a 
beneficia de stimulent financiar în luna septembrie 2021 din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

388 2021-09-24

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate 
de membru în Consiliul de administrație din cadrul Școlii Profesionale Speciale 
„Szent Anna” Miercurea Ciuc pentru anul școlar 2021-2022;



389 2021-09-24

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate 
de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Școlar Pentru 
Educație Incluzivă Ocland pentru anul școlar 2021-2022;

390 2021-09-24

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate 
de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă Bilbor pentru anul şcolar 2021– 2022;

391 2021-09-24

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 187/2021 privind 
aprobarea Programului de Internship pe anul 2021 al Consiliului Județean 
Harghita;

392 2021-09-24

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 115/2021 privind 
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere Drumuri 
Harghita S.R.L. pe anul 2021;

393 2021-09-24

pentru modificarea Hotărârii Consiliul Județean Harghita nr. 172/2012 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de 
Urgență Miercurea Ciuc;

394 2021-09-24

privind prelungirea Contractului de administrare nr. 40252/2011/553/2011 
încheiat între Județul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita și Municipiul 
Miercurea-Ciuc prin Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc;

395 2021-09-24

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în 
Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Hargita Viz Egyesület, la care Județul Harghita este membru asociat;

396 2021-09-24

privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean 
Harghita nr. 350/2021 privind aprobarea Cererii de tragere nr. 3 din Contractul 
de credit 20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții de 
interes județean, finanțate din fonduri locale;

397 2021-09-24

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
46/2017 privind aprobarea suplimentării cu 4 posturi pentru personalul 
neclerical din judeţul Harghita, angajat în unităţile de cult ce aparţin cultelor 
religioase recunoscute din România;

398 2021-09-24

pentru aprobarea asocierii între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean 
Harghita cu U.A.T. Comuna Sântimbru și cu Spitalul Județean de Urgență 
Miercurea Ciuc, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Lucrări de 
reabilitare, modernizare și dotare Băilor Tradiționale din Comuna Sântimbru, 
loc. Sântimbru-Băi, în Bază de tratament în cadrul Secției de Recuperare, 
Medicină fizică și Balneologie al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc 
”;



399 2021-09-24

privind modificarea și completarea Anexa nr.1 la Hotărârea nr.  308/2021 a 
Consiliului Județean Harghita, privind asocierii U.A.T. Județul Harghita cu 
Comuna Joseni în vederea realizării în comuna a investiției „ Construire sens 
giratoriu, Comuna Joseni, județul Harghita;

400 2021-09-24

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 187/2020 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ,, Refacere lucrări și 
infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și 
reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016”;

401 2021-09-24

privind aprobarea Documentației planului cadastral realizată de PFA Dobos 
Lehel și a dezmembrării terenului intravilan situat în Municipiul Miercurea – 
Ciuc, str. Dr. Dénes László fn., județul Harghita, aparținând domeniului public al 
județului Harghita, aflat în administrarea Consiliului Județean Harghita , înscris 
în CF nr. 55051, în trei corpuri funciare;

402 2021-09-24

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 344/2021 a Consiliului Județean 
Harghita, privind participarea Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, în 
calitate de coordonator de proiect, la proiectul „CAP Information measures for 
healthy and quality foods – CAPfuture, nr. ref. 101036284, în cadrul 
programului ”Support for information measures relating to the Common 
Agricultural Policy for 2021 IMCAP -2021” al Comisiei Europene, Directia 
Generala pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala;

403 2021-09-24

privind aprobarea cererilor de finanțare și a devizelor estimative aferente 
proiectelor de investiții care urmează a fi depuse de către CJH în cadrul 
Programului Național de Investiții “Anghel Saligny;

404 2021-09-24
cu privire la aprobarea numărului de delegați la deplasare în străinătate, la 
Budapesta, Ungaria, în perioada 26 septembrie – 2 octombrie 2021;

405 2021-09-24

privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de remediere pe DJ 132, având ca 
obiect „Lucrări de remediere a lucrării „Reabilitare DJ 132 km 18+220-47+085 
(Vlăhița-Lueta-Merești-Ocland-limita cu județul Brașov) conform ctr. 
364/08.01.2015” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în 
conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016;



406 2021-09-24

privind mandatarea reprezentantului Județului Harghita în vederea aprobării 
nivelului maxim al cotizaţiei judeţului Harghita plătibil către Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita – Hargita Hegység Közösségi 
Fejlesztési Társulás pe anul 2021;

407 2021-09-24
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în de 
Dezvoltare Microregională „Alcsík” pe anul 2021;

408 2021-09-24

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
212/2021, privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și 
activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul 
Județean Harghita și U.A.T. Orașul Bălan, privind managementul şi 
implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri 
sectorial în Orașul Bălan”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa 
prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, 
Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special 
prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de 
noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B 
”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2;

409 2021-09-24

privind aprobarea Acordului de parteneriat, respectiv al Actelor adiționale 
încheiate între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu U.A.T. 
Orașul Bălan, în vederea realizării proiectului de finanțare ”Înființarea unui 
Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 
2014- 2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor 
mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului 
antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și 
prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de 
afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte 
POR/937/2,



410 2021-09-24

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
211/2021, privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și 
activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul 
Județean Harghita și U.A.T. Orașul Cristuru Secuiesc, privind managementul şi 
implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri 
sectorial în Orașul Cristuru Secuiesc”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-
2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi 
mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în 
special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea 
creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv 
specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2;

411 2021-09-24

privind aprobarea Acordului de parteneriat, respectiv al Actului adițional 
încheiat între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. 
Orașul Cristuru Secuiesc, în vederea realizării proiectului de finanțare 
”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Cristuru Secuiesc”, 
pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea 
competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. 
”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi  ntreprinderi, inclusiv 
prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, 
Apelul de proiecte POR/937/2;

412 2021-10-04

privind aprobarea Caietului de sarcini aferent contractului de concesiune 
„Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a depozitului de 
deșeuri și a instalațiilor de tratare a deșeurilor – inclusiv stația de sortare de la 
Sânsimion – din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la 
Remetea, județul Harghita”;

413 2021-10-04

privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de refacere a DJ 132A, având ca 
obiect „Refacere DJ 132A, km 0+000-5+000, deteriorat în urma inundațiilor.” 
către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 
31 din Legea nr. 98/2016; H



414 2021-10-04

privind modificarea Hotărârii nr. 238/2021 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. 
Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind managementul şi 
implementarea proiectului de finanțare ”Electrificarea gospodăriilor izolate din 
județul Harghita”, pentru a fi depus în cadrul Apel pentru Propuneri – Call 
6.1(b): Electrificare gospodării – Granturi Norvegiene;

415 2021-10-04
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Harghita;

416 2021-10-04

privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a 
Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea 
Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare;

417 2021-10-04

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 297/2015 privind 
asocierea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Municipiul 
Gheorgheni, județul Harghita în vederea înființării Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Centru Sportiv Harghita – Gheorgheni – Hargita – Gyergyó 
Sportközpont Önkormányzati Fejlesztési Társulás”;

418 2021-10-04

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
212/2021, privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și 
activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul 
Județean Harghita și U.A.T. Orașul Bălan, privind managementul şi 
implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri 
sectorial în Orașul Bălan”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa 
prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, 
Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special 
prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de 
noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B 
”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2;



419 2021-10-04

privind aprobarea Acordului de parteneriat, respectiv al Actelor adiționale 
încheiate între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu U.A.T. 
Orașul Bălan, în vederea realizării proiectului de finanțare ”Înființarea unui 
Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 
2014- 2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor 
mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului 
antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și 
prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de 
afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte 
POR/937/2;

420 2021-10-21
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe 
anul 2021;

421 2021-10-21

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
278/2021 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile județene și comunale pe anul 2021;

422 2021-10-21

privind repartizarea Comunei Dârjiu a unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

423 2021-10-21

privind repartizarea Comunei Atid a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

424 2021-10-21

privind repartizarea Comunei Ciucsângeorgiu a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul 
pe venit, pe anul 2021;

425 2021-10-21

privind repartizarea Comunei Cozmeni a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

426 2021-10-21

privind repartizarea Comunei Racu a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

427 2021-10-21

privind repartizarea Comunei Tomești a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

428 2021-10-21

privind repartizarea Comunei Lunca de Sus a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;



429 2021-10-21

privind repartizarea Comunei Sândominic a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

430 2021-10-21

privind repartizarea Comunei Mădăraș a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

431 2021-10-21

privind repartizarea Comunei Plăieșii de Jos a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

432 2021-10-21

privind repartizarea Orașului Băile Tușnad a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

433 2021-10-21

privind repartizarea Municipiului Miercurea Ciuc a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul 
pe venit, pe anul 2021;

434 2021-10-21

privind repartizarea Comunei Șimonești a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

435 2021-10-21

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind 
aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare;

436 2021-10-21

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 112/2016 privind 
aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la 
realizarea proiectului internațional „RuralGrowth – increasing competitiveness 
of SMEs in the rural visitor economy sector” din cadrul Programului Interreg 
Europe;

437 2021-10-21
privind aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în Raionul Strășeni, 
Republica Moldova, în perioada 24-26 octombrie 2021;

438 2021-10-21
privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanțarea competiției 
sportive de „Box Godako din Transilvania”;

439 2021-10-21

privind repartizarea Comunei Mihăileni a unei sume din Fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

440 2021-10-21

privind aprobarea proiectului de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționarea al aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Harghita;



441 2021-10-28

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare, și modificării și 
completării Regulamentului de organizare și funcționare a anexelor sale;

442 2021-10-28
cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în județul Bács-
Kiskun, în perioada 16-19 noiembrie 2021;

443 2021-10-28

privind aprobarea Cererii de tragere nr. 4 din Contractul de credit 
20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții de interes 
județean, finanțate din fonduri locale;

444 2021-10-28
privind aprobarea derulării Programului privind creșterea eficienței în 
administrația publică la Consiliul Județean Harghita pentru anul 2021;

445 2021-10-28

pentru aprobarea modificării Hotătârii Consiliului Județean nr. 267/2021 privind 
aprobarea procedurii de închiriere prin licitație publică a unor spații pentru 
amplasarea automatelor de băuturi nealcoolice calde, amplasare bancomatelor 
(ATM), amplasarea antenelor de telecomunicații și a unor spații comerciale în 
locațiile Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

446 2021-10-28
privind numirea unui administrator provizoriu la Societatea Comercială Honline 
Media Societatea cu Răspundere Limitată;

447 2021-10-28
privind mandatarea reprezentantului asociatului unic Județul Harghita prin 
Consiliul Județean Harghita în Societatea Honline Media S.R.L.;

448 2021-10-28

privind aprobarea listei măsurilor educative care însoțesc distribuția de fructe, 
legume, lapte și produse lactate în anul şcolar 2021 – 2022 în cadrul 
Programului pentru școli al României;

449 2021-10-28

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 
361/2012, privind aprobarea Programului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate, valabil pe perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, cu 
modificările și completările ulterioare;

450 2021-10-28
privind indexarea taxelor județene aplicabile în anul fiscal 2022, a căror stabilire 
este de competența Consiliului Județean Harghita;

451 2021-10-28

privind modificarea Hotărârii nr. 24/2020 referitor la constituirea Comisiei 
pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale ale județului Harghita și 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;



452 2021-10-28

privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Suseni în 
vederea realizării în comun a lucrării ”Construire trotuare în comuna Suseni- 
etapa II”, pe parcursul anilor bugetari 2021 și 2022;

453 2021-10-28

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 
129/2021 privind aprobarea listei lucrărilor pe anul 2021 din cadrul programului 
privind “Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile 
judeţului Harghita”, perioada 2016-2022, conform Hotărârii Consiliului Judeţean 
Harghita nr. 110/2016, cu modificările și completările ulterioare;

454 2021-10-28

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 
116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, 
organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita, cu 
modificările şi completările ulterioare;

455 2021-10-28
privind aprobarea Normelor specifice referitoare la desfășurarea activității 
Unității de achiziții centralizate;

456 2021-10-28

privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a 
beneficia de stimulent financiar în luna octombrie 2021 din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

457 2021-10-28

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții aferente 
obiectivului de investiţii ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 153C, km 51+150 – 
62+751”;

458 2021-10-28

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
224/2010 privind unele măsuri de reorganizare a managementului şi înfiinţarea 
Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi 
al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş, cu modificările şi completările ulterioare;

459 2021-10-28

privind darea în administrare Serviciului Public Salvamont Salvaspeo al 
Consiliului Județean Harghita a unor spații din incinta clădirii Spitalului Policlinic 
Bălan, partea Policlinică, situat în orașul Bălan str. 1 Decembrie 1918 nr. 32, 
aparţinând domeniului public al  judeţului Harghita;

460 2021-10-28

privind modificarea Hotărâri Consiliului Județean Harghita nr./ 187/2021 privind 
Programul de Internship pe anul 2021 al Consiliului Județean Harghita, cu 
modificările și completările ulterioare;

461 2021-10-28
privind aprobarea executării bugetului de venituri și cheltuieli al județului 
Harghita la 30 septembrie 2021;



462 2021-10-28

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 3/2005 privind 
aprobarea înființării Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al 
județului Harghita, cu modificările și completările ulterioare;

463 2021-10-28

privind rectificarea Hotărârii nr. 413/2021 a Consiliului Județean Harghita, 
privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de refacere a DJ 132A, având ca 
obiect „ Refacere DJ 132A, km 0+000 – 5+000, deteriorat în urma inundațiilor” 
către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 
31 din Legea nr. 98/2016;

464 2021-10-28

aprobarea atribuirii directe a lucrării de refacere a DJ 132, având ca obiect 
„Refacere DJ 132, comuna Lueta (35+970 – 0,5 km) și Merești (33+400-33+500), 
deteriorat în urma inundațiilor” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI 
HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

465 2021-10-28

privind aprobarea U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita la 
Programul privind creșterea eficienței energetice şi gestionarea inteligentă a 
energiei în clădirile publice prin intermediul platformei/aplicației informatice a 
Administrației Fondului pentru Mediu, în vederea realizării obiectivului de 
investiții ”Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului 
Harghita”;

466 2021-10-28
privind numirea reprezentantului în relaţia cu APIA pentru solicitarea ajutorului 
financiar FEGA în cadrul Programului pentru şcoli al României;

467 2021-10-28

privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea de noi servicii prin înființarea unui 
centru de zi și a unei case de tip familial în localitatea Bilbor, județul Harghita”, 
aferentă proiectului „Creșterea gradului de acoperire a serviciilor sociale în 
județul Harghita” finanţat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – 
Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – 
Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea 
de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 
– Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: copii, 
Apelul 3, și a cheltuielilor legate de proiect;



468 2021-10-28

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 13/2021 de 
aprobare a Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: „Construire trotuar 
lângă DJ 133, km 20+093 – km 22+071”

469 2021-10-28

privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare temporară asupra 
sectorului de drum județean DJ 136, km 23+395 – 23+510, împreună cu terenul 
aferent acestuia, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea 
Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei 
Avrămești;

470 2021-10-28

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
251/2021, privind aprobarea Cererii de tragere nr.2 din Contractul de credit 
pentru investiții 21091219831/2019, pentru finanțarea cheltuielilor Proiectului 
cu titlul ”Reabilitarea DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A Lot 3 – DJ 131 km 38-621 – 
54+984; DJ 133 km 25+000 – 41+866; DJ 137A km 0+000-16+000”, cod SMIS 
115755, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Harghita 
nr. 315/2019, privind aprobarea proiectului contractului de finanțare 
rambursabilă,

471 2021-10-28

privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în calitate de 
membru în Comisia de evaluare a probei de interviu constituit în vederea 
organizării concursului pentru ocuparea funcției de director din unitățile de 
învățământ special din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor și 
al Școlii Profesionale Speciale„Szent Anna” Miercurea;

472 2021-10-28

privind modificarea Hotărârii nr. 191 /2021 privind aprobarea asocierii U.A.T. 
Județul Harghita cu U.A.T. Municipiul Gheorgheni în vederea realizării în comun 
a investiției „Amenajare drum de tranzit al municipiului Gheorgheni pentru DN 
12, Nord –Sud”;

473 2021-10-28

privind repartizare Comunei Mugeni a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita construit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe 
anul 2021;

474 2021-10-28

privind repartizarea Comunei Avrămești a unei sume din fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita consituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe 
anul 2021;



475 2021-10-28

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Agenția Națională 
pentru Locuințe, a suprafeței de teren de 1500 mp, identificat potrivit Cărții 
funciare nr. 67918, situat în Mun. Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László, județul 
Harghita, aflat în proprietatea publică a U.A.T. Județul Harghita pentru 
construirea de locuințe de serviciu prin Programul ”Construcție de locuințe de 
serviciu” și realizarea utilităților și dotărilor tehnico-edilitare aferente 
construcției;

476 2021-11-09

privind aprobarea prețurilor unitare pentru efectuarea lucrărilor de întreținere 
curentă pe timp de iarnă pe drumurile județene din județul Harghita în perioada 
2021-2022, LOT 4 ce vor fi aplicate de societatea Întreținere Drumuri Harghita

477 2021-11-09

privind aprobarea atribuirii directe a servicii de întreținere de iarnă având ca 
obiect „Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul 
Harghita, în perioada 2021-2022, pentru Lot nr. 4 către societatea ÎNTREȚINERE 
DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016

478 2021-11-12

privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi 
utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean 
Harghita, pe anul 2021;

479 2021-11-12

privind aprobarea prețului unitar pentru executarea covoarelor pietonale în 
culoare roșie la treceri de pietoni ce vor fi aplicate de societatea Întreținere 
Drumuri Harghita;

480 2021-11-12

privind aprobarea atribuirii directe a lucrării „Executare covoare pietonale în 
culoare roșie la treceri de pietoni” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI 
HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016;

481 2021-11-12

privind aprobarea prețurile unitare pentru efectuarea lucrărilor de întreținere 
curentă pe timp de iarnă pe drumurile județene din județul Harghita în perioada 
2021-2022, LOT 17 ce vor fi aplicate de societatea Întreținere Drumuri Harghita;

482 2021-11-12

privind aprobarea atribuirii directe a servicii de întreținere de iarnă având ca 
obiect „Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul 
Harghita, în perioada 2021-2022, pentru Lot nr. 17” către societatea 
ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 
98/2016

483 2021-12-11

privind mandatarea reprezentantului Județului Harghita în vederea aprobării 
nivelului maxim al cotizaţiei judeţului Harghita plătibil către Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul Mare pe anul 2021;



484 2021-12-13
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe 
anul 2021;

485 2021-12-17

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și 
utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean 
Harghita, pe anul 2021;

486 2021-12-17

privind repartizarea Comunei Gălăuțaș a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

487 2021-12-17

privind repartizarea Comunei Cozmeni a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

488 2021-12-17

privind repartizarea Comunei Dănești a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

489 2021-12-17

privind repartizarea Comunei Mădăraș a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

490 2021-12-17

privind repartizarea Municipiului Gheorgheni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul 
pe venit, pe anul 2021;

491 2021-12-17

privind repartizarea Comunei Voșlăbeni a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

492 2021-12-17

privind repartizarea Comunei Porumbeni a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

493 2021-12-17

privind repartizarea Comunei Șimonești a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

494 2021-12-17

privind repartizarea Comunei Avrămești a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

495 2021-12-17

privind repartizarea Comunei Merești a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;



496 2021-12-17

privind repartizarea Comunei Căpâlnița a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

497 2021-12-17

privind repartizarea Comunei Corund a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

498 2021-12-17

privind repartizarea Comunei Lăzarea a unei sume din Fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, 
pe anul 2021;

499 2021-12-17

privind aprobarea Cererii de tragere nr. 5 din Contractul de credit 
20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții de interes 
județean, finanțate din fonduri locale;

500 2021-12-17

privind aprobarea Cererii de tragere nr.6 din Contractul de credit pentru 
investiții 21091219831/2019, pentru finanțarea cheltuielilor Proiectului cu titlul 
”Reabilitarea DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A Lot 3 – DJ 131 km 38-621 – 54+984; DJ 
133 km 25+000 – 41+866; DJ 137A km 0+000-16+000”, cod SMIS 115755, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
315/2019, privind aprobarea proiectului contractului de finanțare rambursabilă;

501 2021-12-17

privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
271/2021 privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  
unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2021 a cultelor 
religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul 
Harghita;

502 2021-12-17

privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna 
Sândominic în vederea realizării în comun a investiției „Reabilitare clădire 
pavilion administrativ, Orașul Bălan, str. Minei nr. 1” cu scopul realizării unui 
Centru de perfecționare pentru pompieri voluntari

503 2021-12-17

privind aprobarea nivelului taxelor speciale pe anul 2022 pentru prestarea 
serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes 
Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita;

504 2021-12-17

privind modificarea Anexei nr. 2, adică statului de funcţii şi Anexei nr. 3, adică 
organigramei Editurii Harghita, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Harghita nr. 281/2011, privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Harghita nr. 9/1999 privind înfiinţarea Editurii Harghita al Consiliului Judeţean 
Harghita cu modificările şi completările ulterioare



505 2021-12-17

privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă 
pentru elevii care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale “Szent 
Anna” Miercurea Ciuc, în anul școlar 2021-2022

506 2021-12-17

privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă 
pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație 
Incluzivă Bilbor, în anul școlar 2021-2022;

507 2021-12-17

privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă 
pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație 
Incluzivă Ocland, în anul școlar 2021-2022

508 2021-12-17

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 412/2021 privind 
aprobarea Caietului de sarcini aferent contractului de concesiune „Delegarea 
prin concesiune a gestiunii activității de operare a depozitului de deșeuri și a 
instalațiilor de tratare a deșeurilor – inclusiv stația de sortare de la Sânsimion – 
din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea, 
județul Harghita”;

509 2021-12-17

privind aprobarea Listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a 
beneficia de stimulent financiar în luna noiembrie 2021 din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc

510 2021-12-17

privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care constituie baza 
evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor 
agricole, precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști, pentru 
anul fiscal 2022, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean 
Harghita;

511 2021-12-17

privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru stabilirea normelor 
anuale de venit pe anul fiscal 2022 de către Agenția Națională de Administrare 
Fiscală, Direcția  Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Harghita

512 2021-12-17

privind modificarea și completare Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
60/2016 privind asocierea Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în 
vederea înființării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Pro Cultura Siculi” 
Közösségek Közti Társulás

513 2021-12-17

privind aprobarea plății cotizaţiei Județului Harghita prin Consiliul Judeţean 
Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” 
pe anul 2021



514 2021-12-17

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 
160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare;

515 2021-12-17

privind aprobarea prețului unitar pentru efectuarea lucrărilor de terasamente la 
profilul transversal cu utilaj de piconare ce vor fi aplicate de societatea 
Întreținere Drumuri Harghita SRL;

516 2021-12-17

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
184/2021, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
322/2015 privind aprobarea înființării Agenției de Dezvoltare Județeană 
Harghita, respectiv ”Hargita Megye Fejlesztési Űgynőksége” și aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare, Statul de funcții și Organigramei 
acesteia;

517 2021-12-17

privind aprobarea prețului unitar pentru efectuarea lucrărilor de terasamente la 
profilul transversal cu utilaj de piconare ce vor fi aplicate de societatea 
Întreținere Drumuri Harghita SRL

518 2021-12-17

privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de refacere a DJ 174B, având ca 
obiect „Refacere DJ 174B, comuna Bilbor, podeț km 1+600 și km 2+200, 
deteriorat în urma inundațiilor” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI 
HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016;

519 2021-12-17

privind aprobarea atribuirii directe a lucrării , având ca obiect „Lucrări de 
terasamente la profilul transversal cu utilaj de piconare pe DJ127B, Iavardi, Km 
2+500 – 5+000”, către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în 
conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

520 2021-12-17

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 
166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ 
judeţean, cu modificările şi completările ulterioare;

521 2021-12-17

privind încadrarea drumurilor județene pe nivel de viabilitate pentru sezonul de 
iarnă 2021-2022 și aprobarea planului operativ de acțiune pe perioada iernii 
2021-2022;

522 2021-12-17

privind însușirea Raportului de evaluare întocmit de către S.C. S.I.Co. SRL, 
precum și aprobarea cumpărării de către U.A.T. Județul Harghita prin Centrul 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita a 
terenului intravilan, în suprafață de 770 mp, situat în localitatea Porumbenii 
Mari, județul Harghita, înscris în CF nr. 51460;



523 2021-12-17

privind aprobarea Contractului model-cadru- care va fi încheiată între Judeţul 
Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ – teritoriale 
din judeţul Harghita prin consiliile locale care participă la finanţarea costului 
anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal 
profesionist, care provine din unitatea administrativ – teritorială respectivă şi se 
află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Harghita;

524 2021-12-17

privind aprobarea Contractului model-cadru care va fi încheiat între Judeţul 
Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ teritoriale din 
judeţul Harghita prin consiliile locale care participă la finanţarea costului anual 
pentru o persoană cu handicap instituţionalizată, care provine din unitatea 
administrativ – teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita;

525 2021-12-17
privind aprobarea aplicării în anul 2022 a ”Strategiei de sport a județului 
Harghita”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita Nr. 290/2010;

526 2021-12-17
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economică a județului Harghita 
pentru perioada 2021-2030;

527 2021-12-17

privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Harghita pe anul 
2022;

528 2021-12-17

privind aprobarea Documentației planului cadastral realizată în cadrul firmei 
Laserdigital SRL și a dezmembrării terenului intravilan situat în Municipiul 
Miercurea – Ciuc, str. Dr. Dénes László nr. 2., județul Harghita, aparținând 
domeniului public al județului Harghita, aflat în administrarea Spitalului 
Județean de urgență Miercurea Ciuc , înscris în CF nr. 50131, în două corpuri 
funciare;

529 2021-12-17

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 115/2021 privind 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere Drumuri 
Harghita S.R.L. pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;

530 2021-12-17

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Harghita, în calitate de partener la derularea în cadrul Programului 
Erasmus+, a proiectului ,, Youth moving” – „Tineretul în acțiune”;

531 2021-12-17

privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a 
beneficia de stimulent financiar în luna decembrie 2021 din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc;



532 2021-12-17

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 380/2021 privind 
aprobarea proiectului „Desființarea Centrului de Plasament Bilbor și înființarea 
unei case de tip familial pentru copii în localitatea Bilbor, județul Harghita”, 
aferentă proiectului „Creșterea gradului de acoperire a serviciilor sociale în 
județul Harghita” finanţat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – 
Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – 
Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea 
de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 
– Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: copii, 
Apelul 3, și a cheltuiel

533 2021-12-17

privind modificarea Hotărârii nr. 383/2021 a Consiliului Județean Harghita, 
privind aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice 
județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care 
depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare și exercitarea controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea 
sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Harghita;

534 2021-12-17

privind aprobarea achiziționării de către Județul Harghita a imobilului situat în 
Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 18, care constă în construcții și 
teren în suprafață de 1.747 mp., înscris în CF nr. 66.623 al localității Miercurea – 
Ciuc;

535 2021-12-17

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
206/2021 privind participarea cu fonduri bănești la dezvoltarea Asociației 
Handicapaților Fizici din județul Harghita în calitate de furnizor de servicii 
sociale;

536 2021-12-17
privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita la 30 noiembrie 2021;

537 2021-12-17
privind aprobarea însușirii cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către 
Asociaţia Microregională Sóvidék pe anul 2021;

538 2021-12-17
privind aprobarea însușirii cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către 
Asociaţia „Regiunea Cristuru Secuiesc” pe anul 2021;



539 2021-12-17
privind aprobarea însușirii cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către 
Asociaţia Microregională Pogány-havas pe anul 2021;

540 2021-12-17

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 164/2021 privind 
aprobarea majorării capitalului social al Societății Întreținere Drumuri Harghita 
S.R.L;

541 2021-12-17

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ”MODERNIZARE CANTON 
HOMOROD BĂI”;

542 2021-12-17

privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a 
Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea 
Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare;

543 2021-12-17

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ”Reabilitare DJ 123C, km 
1+856 – 7+000, ieșire sat Hosasău;

544 2021-12-20 privind acordarea Premiului PRO HARGHITA pe anul 2021;

545 2021-12-20

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 10/2021 privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de 
membru în Consiliul de adminstrație din cadrul Centrului Școlar pentru Educație 
Incluzivă Bilbor pentru anul școlar 2021-202, cu modificările și completările 
ulterioare;

546 2021-12-20 privind numirea administratorului la societatea Honline Media SRL;

547 2021-12-23
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe 
anul 2021;

548 2021-12-23

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 534/2021 privind 
aprobarea achiziționării de către Județul Harghita a imobilului situat în 
Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 18, care constă în construcții și 
teren în suprafață de 1.747 mp., înscris în CF nr. 66.623 al localității Miercurea – 
Ciuc;

549 2021-12-28

privind aprobarea Cererii de tragere nr. 7 din Contractul de credit 
20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții de interes  
județean, finanțate din fonduri locale;

550 2021-12-28
modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 
2021;



551 2021-12-28

privind aprobarea Cererii de tragere nr.8 din Contractul de credit pentru 
investiții 21091219831/2019, pentru finanțarea cheltuielilor Proiectului cu titlul 
”Reabilitarea DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A Lot 3 – DJ 131 km 38-621 – 54+984; DJ 
133 km 25+000 – 41+866; DJ 137A km 0+000-16+000”, cod SMIS 115755, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
315/2019, privind aprobarea proiectului contractului de finanțare rambursabilă;


