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HOTĂRÂREA NR. ______/2022 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 279/2022 privind închirierea prin 

licitație publică al spațiului aferent Bufetului din imobilul Palatul administrativ al județului 
Harghita, situat în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, județul Harghita, aparținând 
domeniului public al județului Harghita și aflat în administrarea Consiliului Județean 

Harghita, cu completările și modificările ulterioare 
 
 
Consiliul Judeţean Harghita, 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. ________/2022, iniţiat de către preşedintele 
Consiliului Județean Harghita dl. Borboly Csaba, la propunerea Direcţiei generale 
patrimoniu, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 279/2022 privind 
închirierea prin licitație publică al spațiului aferent Bufetului din imobilul Palatul 
administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, județul 
Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita și aflat în administrarea 
Consiliului Județean Harghita, cu completările și modificările ulterioare; Raportul de 
specialitate nr. ________/2022 al Direcţiei economice, Raportul de specialitate nr. 
________/2022 al Direcţiei juridice și administrație publică; 
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei juridice și administrație publică; 
În conformitate cu prevederile art. 297, art. 108, art. 332-348 și art. 355 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art. 1777-1835 din Legea nr. 287/2009 privind Cod civil, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 47, alin. (4) și art. 59 
din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu completările și modificările ulterioare, prevederile art. 7, alin. 
(13) din Lega nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Județean nr. 
279/2022 privind închirierea prin licitație publică al spațiului aferent Bufetului din imobilul 
Palatul administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, 
județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita și aflat în administrarea 
Consiliului Județean Harghita, cu completările și modificările ulterioare precum și Dispoziția 
nr.1025/2022 privind delegarea către directorul general, domnul Birta Antal, dreptul de 
semnătură și calitatea de ordonator principal de credite pentru ordonanțările inițiate la 
nivelul Direcției generale patrimoniu; 
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 173 alin. (4) lit. a), art. 196 
alin. (1) lit. a) și art. 108 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare; 
 
 



HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. I. Se aprobă modificarea și completarea art. 3 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita 
nr. 279/2022 privind închirierea prin licitație publică al spațiului aferent Bufetului din 
imobilul Palatul administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, 
nr. 5, județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita și aflat în 
administrarea Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare, care 
va avea următorul cuprins: 
,,Art. 3. Se mandatează președintele Consiliului Județean Harghita Borboly Csaba prin Birta 
Antal director general cu semnarea contractului de închiriere, conform modelului aprobat la 
Art. 2.” 
Art. II. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia generală 
patrimoniu și Direcţia economică sub coordonarea preşedintelui Borboly Csaba. 
Art. III. Hotărârea se comunică de către Direcţia juridică și administraţie publică - 
Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Consiliului Judeţean 
Harghita Borboly Csaba, Direcţiei generale patrimoniu, Direcţiei economice, precum şi 
Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. 
 
 

                              ,                         2022 
 
 
 CONTRASEMNEAZĂ 
 PREȘEDINTE SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI 
 Borboly Csaba Balogh Krisztina 



AVIZAT 
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 

Balogh Krisztina 
 
 
 
 

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către preşedintele Borboly Csaba la 
propunerea Direcţiei generale patrimoniu. 

 
 
 
 

 PREŞEDINTE DIRECTOR GENERAL 
 Borboly Csaba Birta Antal 

 
 
 
 

VIZA JURIDICĂ 
Direcţia juridică și administraţie publică 

director executiv 
Vágássy Alpár 

 
 
 
 

VIZAT 
Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita 

Szabó Zsolt Szilveszter 
coordonator compartiment 


