
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂREA NR.              /2022 

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 19/2022 cu 

privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare  

a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anii 2022-2024 cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Harghita; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. .............../2022 a președintelui 

Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba privind aprobarea modificării  

Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 19/2022 cu privire la aprobarea derulării 

Programului de sprijinire şi dezvoltare  a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din 

afara ţării, pe anii 2022-2024, cu modificările și completările ulterioare iniţiat la 

propunerea Direcţiei management și relații internaționale și Serviciul administrație 

publică locală din cadrul Direcției Arhitect Șef,  Raportul de specialitate al Direcţiei 

economice nr. …………../..........., Raportul de specialitate al Direcţiei generale programe și 

proiecte nr. ………../.............. respectiv Raportul de specialitate al Direcţiei juridică și 

administraţie publică, 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; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 19/1994  privind aprobarea 

Convenţiei de colaborare şi prietenie între Consiliul Judeţean Harghita şi judeţul Bács-

Kiskun, Hotărârea nr. 54/1996 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea 

colaborării Consiliului Judeţean Harghita cu Adunarea Generală de Autoguvernare a 

judeţului Békés din Ungaria, Hotărârea nr. 3/2002 a Consiliului Judeţean Harghita, 

privind aprobarea colaborării Consiliului Judeţean Harghita cu Adunarea Generală de 

Autoguvernare a judeţului Jász-Nagykun-Szolnok din Ungaria, Hotărârea nr. 65/1997 a 

Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea convenţiei de colaborare şi prietenie 

între Consiliul Judeţean Harghita cu Adunarea Generală de Autoguvernare a judeţului 

Pest din Ungaria, Hotărârea nr. 112/2003 a Consiliului Judeţean Harghita, privind 

aprobarea colaborării Consiliului Judeţean Harghita cu Adunarea Generală a 

Autoguvernării Judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria, Hotărârea nr. 6/1993 a 

Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea unor convenţii încheiate cu organizaţii şi 



teritorii din alte ţări, Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 135/2003 privind 

aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare între Consiliul Judeţean Harghita şi 

Provincia Campobasso, Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 20/2004 privind 

aprobarea încheierii Acordului de colaborare între Consiliul Judeţean Harghita şi 

Conducerea Judeţului Tarnow din Polonia; Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 

86/2009 privind aprobarea încheierii Intenţiei de colaborare între Consiliul Judeţean 

Harghita şi Regiunea Autonomă Valle d’Aosta, Hotărârea Consiliului Județean Harghita 

nr. 268/2009 privind aprobarea încheierii Înţelegerii de colaborare între judeţul Harghita 

din România, prin Consiliul Judeţean Harghita şi judeţul Hajdú-Bihar din Ungaria, prin 

Adunarea Generală a Autoguvernării Judeţului Hajdú-Bihar; Hotărârea Consiliului 

Județean Harghita nr. 138/2011 privind aprobarea încheierii Înțelegerii de colaborare 

între județul Harghita din România și Regiunea Autonomă Ningxia Hui din Republica 

Populară Chineză; Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 174/2014 privind 

aprobarea încheierii Înțelegerii de cooperare între județul Harghita din România și 

județul Heves din Ungaria, Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 340/2016 privind 

aprobarea încheierii Înțelegerii de cooperare între județul Harghita din România și 

județul Vas din Ungaria, Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 211/2017 privind 

aprobarea încheierii Înțelegerii de cooperare între județul Harghita din România și 

județul Nógrád din Ungaria, Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 271/2017 

privind aprobarea încheierii Înțelegerii de Cooperare între județul Harghita din România 

și județul Borsod-Abaúj-Zemplén din Ungaria, Hotărârea Consiliului Județean Harghita 

nr. 211/2018 privind aprobarea încheierii Înțelegerii de Cooperare între județul Harghita 

și județul Tolna, Ungaria, Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 212/2018 privind 

aprobarea încheierii Înțelegerii de Cooperare între județul Harghita din România și 

Regiunea Lori din Republica Armenia, Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 

296/2021 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între județul Harghita din 

România și raionul Strășeni din Republica Moldova; 

Luând în considerare prevederile cuprinse în Hotărârea nr. 51/1996 a Consiliului 

Judeţean Harghita, privind încredinţarea preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita cu 

aprobarea acţiunilor de relaţii internaţionale; 

În conformitate cu prevederile art. 225. alin (4) și (5) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările 

ulterioare, 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 și 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, art.7 alin.(1) – (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 



decizională în administraţia publică, republicată, art 3. alin.(2), art 4. alin. (5)-(6), art 14. 

alin. (4), art. 25 alin. (1) lit. f) și art. 26 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și 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 cu Hotărârea 

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), coroborat cu alin. (7) lit. c), şi art. 

196, alin. (1), lit. a),  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 

completările ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I –Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 19/2022 cu privire la aprobarea 

derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi 

regiunile din afara ţării, 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 derularea Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de 

înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anii 2022-2024 şi alocarea în 

acest scop a sumei de 1014,00 mii lei pe anii 2023-2024, din care suma de 464,00 

mii lei credit bugetar pe anul 2023 și credit de angajament pe anul 2024 în 

valoare de 550,00 mii lei din capitolul 80.02.01.10 al bugetului de venituri şi 

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 înlocuirea 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, Serviciul administrație publică locală din cadrul 

Direcției Arhitect Șef. 

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

administrație publică - Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: 

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

Direcţiei economice, Direcţiei management și relații internaționale, Serviciului 

administrație publică locală din cadrul Direcției Arhitect Șef 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 

juridice și administraţie publică. 

 

.................................../..../.../2022 

 

 

 

            CONTRASEMNEAZĂ 

 PREŞEDINTE,                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

            Borboly Csaba         Balogh Krisztina   

     

 

 

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

