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Referat de aprobare  

cu privire la aprobarea modificării Hotărârii nr.160/2019 

privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la 

realizarea proiectului FRiDGE - Development of food industry SME competitiveness for 

better potentials in growth 

 

Având în vedere Adresa nr. 99960/06.10.2022 din partea partenerului principal al 

proiectului, TMFÜ – Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. din 

Szekszárd, Ungaria cu privire la semnarea actului adițional la Acordul de parteneriat în 

cadrul proiectului, respectiv Adresa nr. 99989/06.10.2022 și Adresa nr. 

100252/10.10.2022, este necesar modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 

160/2019 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean 

Harghita la realizarea proiectului FRiDGE - Development of food industry SME 

competitiveness for better potentials in growth.   

În baza actului adițional la Acordul de parteneriat Consiliul Județean Harghita va 

beneficia de o finanțare suplimentară de 16.166,66  euro pentru perioada de 1 august 

2022- 31 iulie 2023 (Faza II.) a proiectului astfel bugetul proiectului pentru cele 48 de 

luni de derulare se va completa după cum urmează:    

Pentru cele 36 de luni (1 august 2019 – 31 iulie 2022 Faza I) de derulare a proiectului 

FRiDGE, bugetul total al proiectului aferent Consiliului Județean Harghita era de 125.100 

euro, din care 106.335 euro (85%) din FEDR şi 18.765 euro (15%) din contribuție 

națională (din care: 16.263 euro (13%) din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației și 2502 euro (2%) contribuţia proprie a Consiliului Judeţean 

Harghita) şi se detaliază în felul următor: 

a. Cheltuieli personale: 72.000 euro; 

b. Cheltuieli de deplasare: 7.500 euro; 

c. Cheltuieli de administrare: 10.800 euro; 

d. Cheltuieli pentru expertiză externă și servicii: 34.800 euro;  

 

Pentru perioada 1 august 2022 – 31 iulie 2023 ( Faza II)  bugetul total al proiectului 

aferent Consiliului Județean Harghita este de 16.166,66 euro, din care 13.741,66 euro 

(85%) din FEDR și 2425,00 euro (15%) din contribuție națională ( din care: 2101,67 euro 

(13%) din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și 323,33 

euro (2%) contribuție proprie a Consiliului Județean Harghita) și se detaliază în felul 

următor:   



a. Cheltuieli personale: 12.666,66 euro; 

b. Cheltuieli de deplasare: 1.500 euro; 

c. Cheltuieli pentru expertiză externă și servicii: 2.000 euro;  

 

Astfel, bugetul total pentru perioada de 48 luni de derulare a proiectului FRiDGE este de 

141.266,66 euro din care 120.076,66 euro (85%) din FEDR și 21.190,00 euro (15%) din 

contribuție națională ( din care: 18.364,67 euro (13%) din partea Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației și 2825,33 euro (2%) contribuție proprie a Consiliului 

Județean Harghita) și se detaliază în felul următor:  

   

a. Cheltuieli personale: 84.666,66 euro; 

b. Cheltuieli de deplasare: 9.000 euro; 

c. Cheltuieli de administrare: 10.800 euro; 

d. Cheltuieli pentru expertiză externă și servicii: 36.800 euro;  

 

În baza celor sus arătate este necesar includerea sumei de care va beneficia 

Consiliul Județean Harghita conform modificării acordului de parteneriat în bugetul de 

venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Harghita pe anul 2022.    

De asemenea, este necesar rectificarea perioadei de derulare a proiectului din 

Anexa nr.1 al Hotărârii CJH nr. 160/2019 privind aprobarea participării județului Harghita 

prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului FRiDGE - Development of food 

industry SME competitiveness for better potentials in growth, în urma introducerii 

eronate ale acestuia datorită unei erori materiale. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre cu 

privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 160/2019 privind 

aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea 

proiectului FRiDGE - Development of food industry SME competitiveness for better 

potentials in growth. 

 

Miercurea Ciuc, 10 octombrie 2022.  
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