
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA NR.         /2023  
 

privind aprobarea programului ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene 
din localităţile judeţului Harghita”, perioada 2023-2027 

 
 
Consiliul Judeţean Harghita;  
 
Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr. _______/2023 iniţiat de preşedintele Borboly Csaba la 
propunerea Direcţiei generale tehnice, pentru aprobarea programului ”Construire 
trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile județului Harghita”, perioada 
2023-2027, Raportul de specialitate nr._______/2023 al Direcţiei generale economice 
și Raportul de specialitate nr._________/2023 al Direcţiei generale administraţie 
publică locală şi Procesul verbal nr. _______/2023, privind îndeplinirea exigenţelor de 
transparenţă decizională; 
 

Luând în considerare Avizul favorabil al Comisiei economică și investiții; 
 

În conformitate cu prevederile art. 20, lit. i) şi art. 25, lit. f) din Legea nr. 273/2006, 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Ordonanţei Guvenrului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, ale art. 7 
din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 
47, alin (4) și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Hotărârii nr. ___/2023 a Consiliului Judeţean Harghita, privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023 și 
estimările pe anii 2024-2025. 
 

În temeiul prevederilor art. 173 alineatul (1), lit. d) coroborat cu alineatul (5) lit. q), 
art. 173 alineatul (1) lit.e) coroborat cu alineatul (7) lit. c), art. 173 alineatul (1) lit. f) şi 
art. 196 alineatul (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 
 
 
 
 
 



 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. (1) Se aprobă Programul ” Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din 
localităţile judeţului Harghita” perioada 2023 - 2027 potrivit descrierii din Anexa nr. 1 
la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
             (2) În vederea realizării programului aprobat în aliniatul (1) Consiliul Judeţean 
Harghita se va asocia în condițiile legii cu comunele participante în ordinea clasării 
conform criteriilor aprobate, potrivit Anexei 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a 
acesteia. 
Art. 2. (1) Se aprobă modelul Contractului de asociere între U.A.T. Judeţul Harghita și 
U.A.T. comunele participante în program, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
              (2) Se mandatează președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly 
Csaba ca de comun acord cu reprezentantul legal al fiecărei comune, să convină în 
concret clauzele corăspunzătoare exigențelor legale care reglementează asocierea 
pentru realizarea unor lucrări publice și să supună contractul de asociere aprobării 
autorităților deliberative a ficărei părți–asociat.  
              (3) Sursele de finanțare vor fi prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al 
ficărei părți–asociat pe anul în curs. 
             (4) Se aprobă alocarea sumelor pentru finanţarea investițiilor care vor fi 
realizate în cadrul programului aprobat la art. 1 din prezenta, respectiv includerea 
sumelor necesare pentru perioada 2023-2027 în bugetele anuale ale judeţului 
Harghita, capitol 84.02.03.01. 
 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
generală tehnică, Direcția generală patrimoniu şi Direcţia generală economică. 
 

Art. 4. Hotărârea se comunică de către Direcția generală administrație publică locală  
- Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Consiliului 
Județean Harghita, vicepreşedinţilor Barti Tihamér şi Bíró Barna Botond, Direcţiei 
generală tehnică, Direcției generală patrimoniu, Direcţiei generală economice, 
precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Harghita. 
 
 
                              ,                                
 
 
 Contrasemnează 
 Preşedinte,  Secretarul general al judeţului, 
 Borboly Csaba  Balogh Krisztina 
 
 
 
 
 
 



 
 

AVIZAT 
Secretarul general al Judeţului 

Balogh Krisztina 
 
 
 
 
 

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către preşedintele Borboly 
Csaba, la propunerea Direcţiei generale tehnice. 
 
 
 
 
 

 Preşedinte Director general adjunct 
 Borboly Csaba Chiorean Adrian 

 
 
 
 
 
 

VIZA JURIDICĂ 
Direcția juridică și administrație publică 

Director executiv 
Vágássy Alpár 

 
 
 
 
 
 
 

VIZAT 
Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita 

Szabó Zsolt Szilveszter 
Coordonator compartiment 

 


