
CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA           DE ACORD 
Direcţia economică            PREŞEDINTE, 
Nr.                                   Borboly Csaba 
 
 
 

                                                       Referat de aprobare  

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 

 

 
     Asocierea Consiliului Județean Harghita cu autoritățile administrației publice în cadrul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Pro Cultura Siculi” Közösségek  Közti Társulás 
a fost aprobată prin Hotărârea nr. 660/2016.  
    Asociația de Dezvoltare Intercomunitară„Pro Cultura Siculi” Közösségek  Közti Társulás 
are ca principal scop promovarea și dezvoltarea potențialului și acțiunilor culturale și 
antreprenoriale din Zona Ciuc și județul Harghita, cu privire la obiectivele stipulate în 
Strategia Culturală a județului Harghita și al Municipiului Miercurea Ciuc, creșterea 
fluxului turistic și asigurarea unei interacțiuni armonioase între sectorul cultural, turistic 
și factorii de ordin social. 
     Conform Adresei înregistrată la Consiliul Județean Harghita cu nr. 100089/07.10.2022 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Pro Cultura Siculi” Közösségek  Közti Társulás 
ne transmite Procesul Verbal de Ședință și Hotărârea  nr. 5/2020 prin care s-a aprobat 
mdificarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Pro Cultura Siculi” 
Közösségek  Közti Társulás.  
Pe lângă obiectivele principale la Art. 5 din  statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Pro Cultura Siculi” Közösségek  Közti Társulás au fost introduse noi 
obiective așa cum sunt detaliate în hotărârea sus menționată. 
   La Art.7 alin. 5 lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins: 
Venituri proprii atrase prin proiecte de finanțare castigate, sume obținute prin  finanțări 
nerambursabile din surse externe. 
   Alin. (6) lit. a)  se modifică și va avea următorul cuprins: 
“Pentru județul Harghita cotizația se determină în funcție de necesarul fundamentat al 
cheltuielilor pentru funcționare și ale programelor proprii, la care se adaugă contribuția 
pentru realizarea obiectivelor finanțate din diferite fonduri externe. În cazul contribuției 



pentru obiective finanțate din fonduri externe, se iau în considerare prevederile 
contractelor de finanțare în funcție de beneficiile ce urmează să se realizeze pentru 
fiecare localitate”. 
   Art. 8 – se completează și va avea următorul cuprins: “Asociația nu are calitate de 
operator și nu va desfășura alte activități economice decât cele prevăzute la art.7 alin. 6 
lit. e) ,f). 

 

Având în vedere cele expus mai sus, propunem spre aprobare prezentul proiect de 
hotărâre privind aprobarea modificării și completării 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. 
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