
ROMÂNIA 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIA NR.         /2023 

privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita 
 

Președintele Consiliului Județean Harghita;  
Având în vedere Referatul de aprobare nr.                / 2023 al Direcției juridice și administrație 
publică, Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita; 
În temeiul prevederilor art. 134, alin. (5) coroborat cu art. 179, alin. (2)   lit. a) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 

 
DISPUN : 

 

Art. 1.  Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita pentru data de 16 
ianuarie 2023, ora 14,30 în Sala de marmură al Consiliului Județean Harghita. 
 

Art. 2. (1) Proiectul ordinii de zi, redactat de Secretarul general al județului la propunerea 
Președintelui Consiliului Județean Harghita, este cuprins în Anexa, care face parte integrantă 
din prezenta dispoziție.  
             (2) Materialele înscrise pe Proiectul ordinii de zi, solicitarea adresată comisiilor de 
specialitate de a analiza și aviza proiectele de hotărâri, precum și invitația de a formula și a 
depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri se va comunica consilierilor județeni prin 
grija Secretarului general al județului prin e-mail (conform opțiunii consilierilor județeni).  
 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Direcția 
juridică și administrație publică – Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita, sub 
coordonarea Secretarului general al județului și Cabinetul Președintelui, sub coordonarea 
Președintelui Consiliului Județean Harghita. 
 

Art. 4.  Dispoziția se comunică președintelui Consiliului Județean Harghita, Direcției juridice și 
administrație publică, Compartimentului Cancelaria Consiliului Județean Harghita, Cabinetului 
Președintelui, Secretarului general al județului, precum și Instituției Prefectului Județului 
Harghita. 
 

Miercurea Ciuc, 10 ianuarie 2023 

 

Președinte                                               Contrasemnează 

Borboly Csaba                                            Secretarul general al județului 
                                                                            Balogh Krisztina     
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ROMÂNIA DE ACORD 
JUDEȚUL HARGHITA  
CONSILIUL JUDEȚEAN  Secretarul general al județului 
Direcția juridică și administrație publică  Balogh Krisztina 
Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita  
Nr.               /2023 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 
 
 
 
 

Preşedintele Consiliului Județean Harghita, a solicitat şi inițiat convocarea ședinței 
ordinare a autorității deliberative a administrației publice județene pentru data de 16 ianuarie 
2022, ora 14,30 în Sala de marmură al Consiliului Județean Harghita.  

Proiectul ordinii de zi întocmit de preşedintele și secretarul general al județului 
Consiliului Județean Harghita şi proiectele de hotărâri urmează etapele şi procedurile, 
prevăzute de Metodologia aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Consiliului 
Județean Harghita nr. 292/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 
al Consiliului Județean Harghita. 

 

 

 

Miercurea Ciuc, 10 ianuarie 2023 

 

 

 

 
 Director executiv Consilier 

    Vágássy Alpár Szabó Zsolt Szilveszter 
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ROMANIA  Anexă la Dispoziția nr. _______/2022 
JUDEŢUL HARGHITA  privind convocarea ședinței ordinare 
CONSILIUL JUDEŢEAN a Consiliului Județean Harghita 

                                               
         

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării 

în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita 
din data de 16 ianuarie 2023 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 - 2026 
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijin al asociaţiilor 
pompierilor voluntari din judeţul Harghita” pe anul 2023 
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a activităţilor 
destinate familiilor din judeţul Harghita” pe anul 2023, al Consiliului Judeţean Harghita 
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din 
judeţul Harghita” pe anul 2023, al Consiliului Judeţean Harghita 
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de colaborare a Consiliului 
Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita” pe 
anul 2023 
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului anual de finanţare a activităţilor de 
tineret din judeţul Harghita”, pe anul 2023, al Consiliului Judeţean Harghita 
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte 
 

7. Proiect de hotărâre 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 
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Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 
 

8. Proiect de hotărâre 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 
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 
 

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la deplasarea în 
străinătate în județul Vas, Ungaria, în perioada 09-12 februarie 2023 
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 
 

10. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare de la Agenţia Naţională 
Antidrog asupra imobilului Spitalul Policlinic Bălan partea de Spital cu patru etaje, situat în 
oraşul Bălan, str. 1 Decembrie 1918, nr. 32 B, județul Harghita aparţinând domeniului public 
al judeţului Harghita 
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform 
Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată în județul Harghita, în perioada 2014-2020” și acordarea unui mandat special 
reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaţiilor Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület, la care Județul Harghita este membru 
asociat 
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ”Proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul  Harghita , în perioada 2014 - 
2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului precum și acordarea unui mandat 
special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaţiilor  Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület, la care Județul Harghita este membru 
asociat 
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
213/2017 privind organizarea Expozițiilor cu vânzare a produselor tradiționale și/sau locale 
în parcările auto aferente și/sau pe Terasa Palatului administrativ al județului Harghita, 
precum și aprobarea taxei de participare la aceste expoziții, adoptată la ședința ordinară a 
Consiliului Județean Harghita, din data de 28 august 2017, conform art. 49 din Legea nr. 



215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările 
ulterioare, în vederea aplicării acesteia, conform competențelor legale 
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea și controlul dreptului 
de utilizare a mărcii comunitare Székely termék/Produs secuiesc/Sekler produkt 
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean 
Harghita la realizarea proiectului internațional EDUBOT în cadrul programului Erasmus+ 
Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii Locuinţei de serviciu – Fortuna Park, 
situat în mun. Miercurea Ciuc, str. Fortuna Park nr.1 Sc. A ap. 502, identificat în CF nr. 
50.326-C1-U22 Miercurea Ciuc, care aparține domeniului privat al Județului Harghita, din 
administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Spitalului Județean de Urgentă 
Miercurea - Ciuc 
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor aferente Județului Harghita și  
participarea la cofinanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată în județul Harghita, în perioada 2014 – 2020” 
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 
18. Proiect de hotărâre privind renunțarea la dreptul de preemțiune al U.A.T. Județul Harghita 

asupra imobilului situat în orașul Borsec, str. 7 Izvoare, nr. Vila 21 „Speranța” 
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 
19. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al U.A.T. Comuna Gălăuțaș 

asupra cotelor-părți din totalul de linie electrică deținute de U.A.T. Județului Harghita, 
realizată în cadrul investiției „Reabilitarea rețelei electrice Gălăuțaș, etapa I și II, județul 
Harghita” și transmiterea acestor bunuri din domeniul public al U.A.T. Județului Harghita în 
domeniul public al U.A.T. Comuna Gălăuțaș 
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 
Miercurea Ciuc, 10.01.2023 

 
 

Președinte                                                           Secretarul general al județului 
           Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina  


