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Direcţia Arhitect Șef              Președinte 

Nr.  

  
 
 

REFERAT DE APROBARE 
cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita  

nr. 176/2022 privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice 

de pe teritoriul județului Harghita” pe anii 2022-2024 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 176/2022 a fost aprobat 

„Programul de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” 

pe anii 2022-2024. 

Având în vedere faptul că, prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 

355/2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita 

pe anul 2022,  la art. 2 alin. (b) din aceasta, s-a diminuat bugetul programului sus-

menționat pe anul 2022 de la suma de 1.000.000,00 lei la suma de 0 lei, conform Art. 

2., punctul b), a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 355/2022 privind 

rectificarea  bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Harghita pe anul 2022. 

 

În urma rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și 

utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe 

anul 2022, pentru derularea Programului de protecție a monumentelor istorice de pe 

teritoriul județului Harghita” pe anii 2022-2024 a fost alocat suma de               

1.000.000 lei. 

Ca urmare propunem modificarea hotărârii sus-menționate în cea ce privește 

art. 1, 2, 3 și 4 din Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 176/2022 privind 

aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul 

județului Harghita” pe anii 2022-2024, după cum urmează: 

Art. 1.va avea următorul cuprins: 

 (1) Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 

176/2022 privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice de 

pe teritoriul județului Harghita” pe anii 2022-2024, al Consiliului Județean Harghita, 

prin înlocuirea acesteia cu Anexa nr. 1 care constituie parte integrantă din prezenta; 

(2) Se aprobă modificarea Anexei nr. 3 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 

176/2022 privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice de 

pe teritoriul județului Harghita” pe anii 2022-2024, al Consiliului Județean Harghita, 

prin înlocuirea acesteia cu Anexa nr. 2 care constituie parte integrantă din prezenta; 

kjolan
Typewritten Text
108290/20.12.2022



(3) Se aprobă modificarea Anexei nr. 5 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 

176/2022 privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice de 

pe teritoriul județului Harghita” pe anii 2022-2024, al Consiliului Județean Harghita, 

prin înlocuirea acesteia cu Anexa nr. 3 care constituie parte integrantă din prezenta; 

Art. 2. va avea următorul cuprins: 

Finanțarea ”Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul 

județului Harghita” se suportă din bugetul județului Harghita, bugetul total al 

programului propus pentru anii 2022-2024, fiind de 4.000.000,00 lei, cuprins la 

capitolul bugetar 67.02.03.12, art. 59, alin.11. 

Art. 3. va avea următorul cuprins: 

Se aprobă alocarea sumei totală de 4.000.000,00 lei pentru finanțarea 

programului pentru perioada de 2022-2024, conform Anexei nr.  , poz.    din 

Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr.     /2022  privind  rectificarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la 

dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022, cu modificările și completările 

ulterioare, respectiv suma de 1.000.000,00 lei din bugetul propriu al judeţului 

Harghita pe anul 2022, Cap. bugetar 67.02.03.12, suma de 2.000.000,00 lei din 

creditul de angajament al Consiliului Județean Harghita pentru anul 2023, din Cap. 

bugetar 67.02.03.12., respectiv suma de 1.000.000,00 lei creditul de angajament al 

Consiliului Județean Harghita pentru anul 2024, din Cap. bugetar 67.02.03.12. 

Art. 4. va avea următorul cuprins: 

(1) Se aprobă Descrierea programului, conform Anexei nr. 1, modelul Contract 

de finanțare/cofinanțare, conform Anexei nr. 2, respectiv modelul Raport privind 

utilizarea contribuției financiare, conform Anexei nr. 3. 

(2) Se abrogă art. nr. 4, privind Anexei nr. 6. din Hotărârea Consiliului Județean 

Harghita nr. 176/2022 privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor 

istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anii 2022-2024. 

 

 

 

Arobat   Verificat     Întocmit 

Fülöp Otilia   Rafai Emil    Bakó Annamária 

Arhitect șef   Șef serviciu    Consilier 

 

 

 

Miercurea Ciuc, 19.12.2022                               
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