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CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA   Inițiez conform celor prezentate: 
Direcția management și relații 
internaționale                                              Borboly Csaba 
Nr…….……./....../...../2022              președinte      
 
 

 

Referat de aprobare  
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 

 

În baza Hotărârii nr. 19/2022  s-a aprobat derularea Programului de sprijinire şi 
dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anii 2022-
2024.    

În scopul folosirii bugetului planificat pentru anul 2023 este necesar modificarea 
art 1. al Hot.CJH nr.19/2022 respectiv al Anexei nr.1 a programului după cum urmează:  

 Se modifică Art. 1. al Hotărârii nr.19/2022 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. ”   

 

 Se modifică Anexa 1. a Hotărârii, partea privind Bugetul programului după cum 

urmează:  

 

Bugetul programului: 

Bugetul total al programului pentru anii 2023-2024 este de 1014,00 mii lei, care 

include următoarele cheltuieli, în concordanţă cu acţiunile estimate:  
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DENUMIREA INDICATORILOR  
Suma în mii lei pe 

anul 2023 

Suma în mii lei pe 

anul 2024 

Cheltuieli de personal 130,00 150,00 

Indemnizații de delegare  

Cap. 80.02.01.10.10.01.13 
130,00 150,00 

Bunuri şi servicii  334,00 400,00 

Cheltuieli de protocol și reprezentare 

Cap. 80.02.01.10.20.30.02 
72,50 88,00 

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii: Cheltuieli 

de primire pe bază de reciprocitate a 

delegaţiilor din judeţele înfrăţite a județului 

Harghita (cheltuieli de cazare, produse 

informative și de promovare, vizite la 

obiective turistice); cheltuieli aferente 

promovării judeţului Harghita; alte cheltuieli 

aferente organizării evenimentelor 

internaționale, cheltuieli aferente 

achiziţionării materialelor promoţionale şi 

tradiţionale, echipamente și materiale 

informative și de lucru,  transportul 

materialelor şi produselor de promovare şi 

tradiţionale, servicii pentru evenimente, 

serviciilor artistice, cheltuieli de design şi 

editare a materialelor de promovare a 

evenimentelor organizate în colaborare cu 

judeţe înfrăţite, taxe de participare la 

conferinţe, seminarii şi alte evenimente, 

cheltuieli de traducere/interpretariat, 

organizare evenimente/conferințe, organizare 

vizite la obiective turistice precum şi alte 

asemenea.  

Cap. 80.02.01.10.20.30.30 

151,50 182,00 

Servicii de transport 

Cap. 80.02.01.10.20.01.07 
30,00 30,00 

Cheltuieli aferente deplasării externe 

Cap. 80.02.01.10.20.06.02 
80,00 

 

100,00 
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Total cheltuieli pe an 464,00 

 

550,00 

 

Total cheltuieli program pe anii 2023-2024 1014,00 

 

Cu luarea în considerare a celor de mai sus, propunem spre aprobare prezentul proiect 

de hotărâre. 

 

Miercurea Ciuc, 13 decembrie 2022.   
 

 

 

 

 
Aprobat,  
 
Kiss Tímea Gabriella 
Director executiv adjunct 
Direcția Management și 
Relații Internaționale  
 
 
 
 
Fülöp Otília 
Arhitect Șef 
Direcția Arhitect Șef 

Verificat, 
 

Lukács Éva 
Consilier  

Direcția Management și Relații 
Internaționale 

 
 
 
 

Rafai Emil 
Șef serviciu 

Serviciul administrație publică 
locală 

Direcția Arhitect Șef 
 

Întocmit, 
  

Zonda Éva 
Consilier 
Direcția 

Management și 
Relații 

Internaționale 

 

 

 
 
           
 


