
 
 

  

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA                                          Inițiez conform celor prezentate 
Direcția Arhitect șef 
Serviciul administrație publică locală 
Nr._______ / ______2022                                                                                Borboly Csaba 
                                                                                                                               Președinte 

Referat de aprobare 

privind modificarea Hotărârii nr. 17/2022 cu privire la aprobarea derulării 

programului „Creșterea eficienței în administrația publică la Consiliul Județean Harghita, 

pentru anul 2022” și aprobarea programului „Creșterea eficienței în administrația 

publică la Consiliul Județean Harghita pe anii 2022-2024” 

 

Cu Hotărârea nr. 17/2022 a fost aprobată programul „Creșterea eficienței în 

administrația publică la Consiliul Județean Harghita, pentru anul 2022”, program care, 

constă în eficientizarea atribuțiilor și sarcinilor privind activitatea desfășurată de Consiliul 

Județean Harghita în administrația publică locală în special cu privire la relațiile cu alte 

autorități ale administrației publice locale. Necesitatea programului este datorat faptului 

că atribuțiile Consiliului Județean Harghita constau și în dezvoltarea relațiilor cu 

autoritățiile publice locale inclusiv cu posibilitatea de acordare de sprijin, asistență tehnică, 

juridică și de orice natură. Rolul Consiliului Județean Harghita în procesele de administrație 

publică locală din județul Harghita este de coordonator, consultant și îndrumător al 

proceselor de administrație publică. 

Implementarea programului „Creșterea eficienței în administrația publică la Consiliul 

Județean Harghita, pentru anul 2022” prevede organizarea de nenumărate întâlniri, 

ședințe, vizite de lucru care vizează autoritățile publice centrale și locale, specialiști din 

domeniul administrației publice, aparatul de specialitate al Consiliului Județean Harghita și 

în mod indirect, populația județului Harghita. Pentru desfășurarea în condiții optime a 

acestora este necesară asigurarea unor servicii specifice adecvate, respectiv de timpul 

necesar pentru implementare. 



 
 

  

Perioada de derulare a programului „Creșterea eficienței în administrația publică la 

Consiliul Județean Harghita, pentru anul 2022” necesită extinderea pentru o perioadă 

mai mare de un an bugetar datorită dorinței de a desfășra programul în colaborare cu 

cât mai multe unități administrative teritoriale posibile, ceea ce implicit necesită mult 

mai mult timp de implementare. 

Prin implementarea acestui program pentru o perioadă mai îndelungată, multianuală și 

prin colaborarea cu cât mai multe unități administrativ teritoriale posibile se are în 

vedere continuarea asigurării relațiilor bune și corespunzătoare cu instituțiile sus 

menționate pentru eficientizarea atribuțiilor și sarcinilor privind activitatea desfășurată 

de Consiliul Județean Harghita. 

Totodată, datorită faptului că rezultatele indirecte ale programului se așteapă să apară 

după trei ani, se planifică implementarea programului pe parcursul unei perioade de trei 

ani. De aceea se propune modificarea programului anual „Creșterea eficienței în 

administrația publică la Consiliul Județean Harghita, pentru anul 2022” al Consiliului 

Judeţean Harghita pe anul 2022 în programul multianual „Creșterea eficienței în 

administrația publică la Consiliul Județean Harghita pe anii 2022-2024” al Consiliului 

Judeţean Harghita pe anii 2022-2024. De asemenea se propune modificarea perioadei 

de desfășurare a programului de la anul bugetar 2022 la perioada 2022-2024, respectiv 

modificarea adecvată a  bugetului programului corespunzător pentru fiecare an bugetar 

în parte. 

Pentru delurarea în concret a programului pentru anul 2022 s-a propus inițial alocarea 

sumei de 60.000,00 lei din capitolul 67.02.50 – alte servicii în domeniile culturii, recreerii 

și religie, subcapitolele 20.30.30 – alte cheltuieli cu bunuri și servicii și 20.30.02 – 

cheltuieli de protocol. Suma inițial propusă pe parcursul anului 2022 a fost modificat la 

valoarea de 50.000,00 lei. 

Prin prezenta se propune alocarea sumei necesare implementării programului conform 

descrierii programului din Anexa nr. 1 la prezenta, respectiv suma de 50.000,00 de lei 

pentru fiecare an în parte, din capitolul 67.02.50 – alte servicii în domeniile culturii, 

recreerii și religie, subcapitolele 20.30.30 – alte cheltuieli cu bunuri și servicii și 20.30.02 

– cheltuieli de protocol, în total însușind suma de 150.000,00 lei, 50.000,00 lei pentru 

anul 2022, 50.000,00 lei pentru anul 2023 respectiv 50.000,00 lei pentru anul 2024. 



 
 

  

În baza celor menționate mai sus, propunem spre aprobare modificarea Hotărârii nr. 

17/2022 cu privire la aprobarea derulării programului „Creșterea eficienței în administrația 

publică la Consiliul Județean Harghita, pentru anul 2022” și aprobarea programului 

„Creșterea eficienței în administrația publică la Consiliul Județean Harghita pe anii 2022-

2024” respectiv aprobarea cheltuielilor programului în concordanță cu modificările 

survenite, conform descrierii programului din Anexa nr. 1 la prezenta. 

 

Miercurea-Ciuc, 20 octombrie 2022 
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