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REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea modificării 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, Statul de funcții și Organigramei acesteia, cu completările și modificările 

ulterioare 

 

În temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c), precum și art. 196 alin. (1) 
lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu completările și modificările ulterioare, Consiliul Județean Harghita aprobă 
regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean, organigrama, statul de 
funcții, regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate, precum 
și ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale și 
regiilor autonome de interes județean. 

Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 322/2015 privind aprobarea înființării Agenției de 
Dezvoltare Județeană Harghita, respectiv ”Hargita Megye Fejlesztési Űgynöksége” și 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statului de funcții și 
Organigramei acesteia, precum și 

- necesitatea corelării Statului de funcții și Structurii organizatorice cu evoluția 
profesională a personalului angajat în funcția de inspector de specialitate, grad 
profesional debutant, iar potrivit rezultatelor examenelor de promovare, trebuie 
promovat în grad profesional II, după cum urmează: 

-1. Compartimentul ”Promovarea si schimbul valorilor locale, tradiționale, economice” 
din funcția inspector de specialitate grad profesional debutant, în funcția inspector de 
specialitate grad profesional II- Programul ”Consultanță, informare și asistență tehnică 
în domeniul  silviculturii” ; 



-2. Compartimentul ”Dezvoltare economică” din funcția inspector de specialitate grad 
profesional debutant, în funcția inspector de specialitate grad profesional II- Programul 
”Județul Harghita: Mediu atrăgător pentru afaceri”. 
Având în vedere și prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției 
de Dezvoltare Județeană Harghita, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita 
nr. 322/2015,  

Prin prezentul referat propunem modificarea Statului de funcții și Structurii 
organizatorice a Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, fără modificarea numărului 
de posturi, după cum urmează: 

1. La Compartimentul ”Promovarea si schimbul valorilor locale, tradiționale, economice” 
din funcția inspector de specialitate grad profesional debutant, în funcția inspector de 
specialitate grad profesional II- Programul ”Consultanță, informare și asistență tehnică 
în domeniul  silviculturii” ; 

2. -2. Compartimentul ”Dezvoltare economică” din funcția inspector de specialitate grad 
profesional debutant, în funcția inspector de specialitate grad profesional II- Programul 
”Județul Harghita: Mediu atrăgător pentru afaceri”. 
Anexăm Statul de funcții și Structura organizatorică în vigoare, precum și cele pe care o 
supunem aprobării. 
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Președinte Director 
Borboly Csaba Cilip Árpád 
 


