
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂREA Nr.           /2022  

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 18/2022 cu 

privire la aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe 

lângă instituţiile Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene și ALDA” pe anii 

2022-2024 cu modificările și completările ulterioare 

 
 

Consiliul Judeţean Harghita, 

Având în vedere:   

Referatul de aprobare nr. ............./2022 al preşedintelui Borboly Csaba iniţiat la 

propunerea Direcţiei management și relații internaționale privind aprobarea modificării 

Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 18/2022 privind aprobarea programului 

„Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene, 

Adunarea Regiunilor Europene și ALDA” pe anii 2022-2024 cu modificările și 

completările ulterioare;  

Raportul de specialitate al Direcţiei juridică și administraţie publică, înregistrat cu 

nr. ……../..........; 

Raportul de specialitate al Direcţiei generale programe și proiecte, înregistrat cu 

nr. …………/...........; 

Raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat cu nr…………/............;  

Ținând cont de Avizul favorabil al Comisiei economică și investiții, Comisiei 

juridică și administrației publică, Comisiei pentru relaţii internaționale și UE, precum și 

de Procesul verbal cu nr. …………../2022 privind îndeplinirea exigenţelor de transparenţă 

decizională; 

Văzând prevederile Hotărârii nr. 6/1993 a Consiliului Judeţean Harghita privind 

aprobarea unor convenţii încheiate cu organizaţii şi teritorii din alte ţări, ale Hotărârii 

Consiliului Județean Harghita nr. 56/1999 privind aprobarea participării active a 

Consiliului Judeţean Harghita la programul internaţional Eurodyssée de dezvoltare a 

resurselor umane, ale Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 248/2019 privind 

aprobarea aderării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la Asociația 

Europeană pentru Democrație Locală (ALDA) și aprobarea achitării cotizației de membru 

aferent anului 2019; 

Având în vedere bunele practici și experiențele de specialitate al Proiectului 

CLEAR – Cultural Values and Leisure Environments Accessible Roundly for All – aprobată 

de către Consiliul Județean Harghita prin Hotărârea nr. 126/2011, al Proiectului SEEMIG  



 

AVIZAT 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 

Balogh Krisztina 

 

 

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către Preşedintele Consiliului Judeţean 

Harghita, Borboly Csaba, la propunerea Direcţiei management și relații internaționale. 

 

PREŞEDINTE                  DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  

Borboly Csaba Kiss Tímea Gabriella 

 

 

     

VIZAT: 

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 

DIRECTOR EXECUTIV 

Vágássy Alpár 

 

 

 

VIZAT: 

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEȚEAN HARGHITA 

Coordonator Compartiment 

Szabó Zsolt Szilveszter 

 



- Gestionarea migrației și a efectelor sale în Europa de Sud-Est, al Proiectului 

FIDIBE- Dezvoltarea parcurilor industriale inovative în vederea promovării inovației și 

spiritul antreprenorial în Europa de Sud-Est, al Proiectului Recultivatur- Integrarea 

valorilor culturale cu caracter confesional în procese de planificare şi dezvoltare 

teritorială, al Proiectului ENGAGE – Proiectarea internetului de bandă largă în județul 

Harghita, al Proiectului CCIC – Provocări complexe – Orașe inovatoare, al Proiectului 

CivPro - Strategii regionale în vederea prevenirii calamităților naturale, precum și al 

Proiectului RobinWod Plus- Funcţiile multiple ale pădurilor; 

Luând în considerare prevederile cuprinse în Hotărârea Consiliului Judeţean 

Harghita nr. 51/1996, privind încredinţarea preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita 

cu aprobarea acţiunilor de relaţii internaţionale; 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (5)-(6), art. 14 alin. (4),  

art. 25 alin.(1) lit. f), art. 26 alin. (6) şi din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, ale Hotărârii Guvernului 

nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în 

străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi 

completările ulterioare, Anexei nr. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, privind 

stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată 

prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art 47. alin. (4), 

art 59-60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare precum şi  ale 

prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. …………../……….. privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023 și 

estimările pe anii 2024-2026;  

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. e), coroborate cu alin. (7) lit. c), art. 173 

alin. (1) lit. d) coroborate cu alin. (5) lit. a), art. 196 alin. (1), lit. a), precum și art. 225. 

alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificările și completările ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE: 

Art. I.  – Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.18/2022 cu privire la 

aprobarea derulării programului Reprezentarea și promovarea județului Harghita pe 

lângă instituțiile Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene și ALDA pe anii 2022-

2024, cu modificările și completările ulterioare se modifică după cum urmează:   

1. Se modifică Art.1. și va avea următorul cuprins: 

” Art. 1. - Se aprobă programul Reprezentarea și promovarea județului Harghita 

pe lângă instituțiile Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene și ALDA pe 



anii 2022-2024 și alocarea în acest scop a sumei de 616,00 mii lei pe anii 2023-

2024, din care suma de 278,00 mii lei credit bugetar pe anul 2023 și credit de 

angajament pe anul 2024 în valoare de 338,00 mii lei, din capitolul 80.02.01.10., 

din bugetul de venituri și cheltuieli  al județului Harghita, conform descrierii 

programului din Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.” 

2. Anexa nr. 1 privind Descrierea derulării programului pe anii 2022-2024 se 

modifică prin înlociurea acesteia cu Anexa nr.1 parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. II. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, prin Direcţia 

management și relații internaționale. 

Art. III. - (1) Prezenta hotărâre se comunică de către Direcţia juridică și 

administraţie publică - Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: 

preşedintelui Borboly Csaba, vicepreşedinţilor Barti Tihamér şi Bíró Barna Botond, 

Direcţiei economice, Direcţiei management și relații internaționale, precum şi Instituţiei 

Prefectului Judeţului Harghita.  

(2) Totodată prezenta hotărâre va fi afişată la afişierul Consiliului Judeţean 

Harghita şi va fi publicată pe site-ul www.judetulharghita.ro, www.hargitamegye.ro, și în 

mass-media prin grija Compartimentului Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita, 

respectiv va fi publicată în Monitorul Oficial al Judeţului Harghita prin grija Direcţiei 

juridică și administraţie publică. 

 

.................................., ............./.........../2022. 

 

           CONTRASEMNEAZĂ 

 PREŞEDINTE,                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

       Borboly Csaba        Balogh Krisztina    

      

 

 

 

 

 

http://www.judetulharghita.ro/
http://www.hargitamegye.ro/

