
Nr. Hotărâre Data Titlul

1 2022-01-10

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor 
orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din 
sumele aferente cotei de 14% din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pentru proiect 2022 și estimări 2023 
– 2025;

2 2022-01-10

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 
190/2010 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Editurii Hargita Népe, cu modificările și completările ulterioare;

3 2022-01-10

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 
28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și 
completări ulterioare;

4 2022-01-10

privind aprobarea includerii în domeniul privat al Județului 
Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita al 
imobilului situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 
18, înscris în CF nr. 68077 și 68071 prin modificarea și completarea 
Inventarului actualizat al bunurilor imobile care aparţin domeniului 
privat al judeţului Harghita ;

5 2022-01-28

privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita prin Consiliului 
Județean Harghita cu U.A.T Comuna Ditrău prin Consiliul Local al 
comunei Ditrău și cu U.A.T. Comuna Remetea prin Consiliul Local al 
comunei Remetea, în vederea realizării unui „Drum de acces la 
Centrul de Management al Deșeurilor, Remetea ”;

6 2022-01-28

cu privire la aprobarea numărului de delegați la deplasare în 
străinătate, la Győrvár, județul Vas, Ungaria, în perioada 03-06 
februarie 2022;

7 2022-02-04

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor 
orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din 
sumele aferente cotei de 14% din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2023 – 2025;

8 2022-02-18
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita pe anul 2022 și estimările pe anii 2023 – 2025

9 2022-02-18

pentru aprobarea Programului general de finanțare 
nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale 
pe anul 2022;



10 2022-02-18

pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă 
a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii 
româneşti din judeţul Harghita pe anul 2022;

11 2022-02-18

pentru aprobarea „Programului special de finanțare 
nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale” 
pe anul 2022 în județul Harghita;

12 2022-02-18
privind aprobarea „Programului anual de sprijin al asociaţiilor 
pompierilor voluntari din judeţul Harghita” pe anul 2022;

13 2022-02-18

privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a activităţilor 
destinate familiilor din judeţul Harghita” pe anul 2022, al 
Consiliului Judeţean Harghita;

14 2022-02-18

privind aprobarea ,,Programului anual de finanţare a activităţilor 
de tineret din judeţul Harghita”, pe anul 2022, al Consiliului 
Judeţean Harghita;

15 2022-02-18
privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din 
judeţul Harghita” pe anul 2022, al Consiliului Judeţean Harghita;

16 2022-02-18

privind aprobarea „Programului anual de colaborare a Consiliului 
Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism 
din judeţul Harghita” pe anul 2022;

17 2022-02-18

privind aprobarea derulării Programului privind creșterea eficienței 
în administrația publică la Consiliul Județean Harghita pentru anul 
2022;

18 2022-02-18

cu privire la aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea 
judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene, Adunarea 
Regiunilor Europene și ALDA” pe anii 2022-2024;

19 2022-02-18

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; Hot 019-2022

20 2022-02-18

privind aprobarea derulării multianuale a programului 
”Dezvoltarea relațiilor publice ale Consiliului Județean Harghita” și 
aprobarea cheltuielilor legate de acest program;

21 2022-02-18

privind aprobarea derulării multianuale a programului „Acordarea 
distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea 
valorilor judeţului Harghita”, pe perioada 2022–2024;

22 2022-02-18
privind aprobarea derulării Programului „Academia”, al Consiliului 
Judeţean Harghita pe anii 2022-2024;

23 2022-02-18
privind aprobarea derulării Programului promovarea valorilor 
familiale şi culturale pe anii 2022-2024;

24 2022-02-18
privind aprobarea derulării Programului de promovare turistică şi 
cultural-turistică a judeţului Harghita pe anii 2022-2024;



25 2022-02-18

privind aprobarea derulării Programului anual de colaborare cu 
organizaţii neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de 
protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în 
situaţii de risc în judeţul Harghita,  în anul 2022;

26 2022-02-18

privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații 
neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a 
persoanelor vârstnice pe anul 2022, al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita;

27 2022-02-18

privind aprobarea derulării Programul anual de finanţare a 
activităţii de asistenţă comunitară în localităţile izolate din judeţul 
Harghita” pe anul 2022, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Harghita;

28 2022-02-18

privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații 
neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a 
persoanelor cu handicap în anul 2022 al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita;

29 2022-02-18

privind aprobarea Programului judeţean anual de îngrijire social-
medicală la domiciliu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Harghita, pe anul 2022;

30 2022-02-18

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
40/2018 privind aprobarea participării Consiliului Județean 
Harghita în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020, la 
reabilitarea termică al apartamentului cu destinație de locuință de 
serviciu pentru medici, situat în municipiul Miercurea – Ciuc, B-dul 
Frăției nr. 13 sc. A ap. 20, județul Harghita, aflat în proprietatea 
publică al Județului Harghita;

31 2022-02-18

privind aprobarea derulării procesului de bugetare participativă la 
nivelul Consiliului Județean Harghita și a regulamentului privind 
modul de derulare a procesului de bugetare participativă pe anii 
2022 – 2026;

32 2022-02-18

hotărâre privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul 
privat al județului Harghita, în folosință gratuită pentru A.D.I. 
”S.M.I.D.” Harghita cu scopul gestionării acestora respectiv 
modificarea și completarea unor contracte de dare în folosința 
gratuită;

33 2022-02-18
privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții aferente obiectivului de investiţii ,,Reabilitare DJ 128”;



34 2022-02-18

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de partener la 
derularea în cadrul Programului Erasmus+, a  proiectului ,,Digi-
Activeing – Digital Technologies for Active Ageing of Elderly People 
in Rural Areas” – „Tehnologii digitale pentru îmbătrânirea activă a 
persoanelor în vârstă din mediul rural”;

35 2022-02-18

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
71/2000 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita 
la Asociația Microregională ‚‚Regiovest Szent Laszló’’;

36 2022-02-18

privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul 
Județean Harghita la constituirea Asociației de Dezvoltarea 
Intercomunitară – Zona Odorheiu Secuiesc – Székelyudvarhely 
Térségének Közösségi Fejlesztési Társulása;

37 2022-02-18

privind numirea domnului Szentes Antal în calitate de reprezentant 
al Consiliului Județean Harghita în Consiliul de Administraţie al 
Casei de Asigurări de Sănătate Harghita;

38 2022-02-18

privind aprobarea asocierii A.T. Județul Harghita prin Consiliului 
Județean Harghita cu U.A.T Comuna Lupeni prin Consiliul Local al 
comunei Lupeni în vederea realizării în comun a investiției 
„Modernizarea drumului județean 134C din comuna Lupeni, 
județul Harghita”;

39 2022-02-18

privind rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
523/2021 privind aprobarea Contractului model-cadru- care va fi  
încheiată între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi 
unităţile administrativ – teritoriale din judeţul Harghita prin 
consiliile locale  care  participă la finanţarea  costului anual pentru 
un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal 
profesionist, care provine din unitatea administrativ – teritorială 
respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi  Protecţia Copilului Harghita;

40 2022-02-18

privind aprobarea includerii în domeniul privat al Județului 
Harghita al terenului intravilan cu suprafața de 770 mp., situat în 
comuna Porumbeni – satul Porumbenii Mari, înscris în CF nr. 
51460 prin modificarea și completarea Inventarului actualizat al 
bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al judeţului 
Harghita respectiv transmiterii acestuia în administrarea Centrului 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Harghita;

41 2022-02-18
privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special 
din judeţul Harghita, pentru anul şcolar 2022-2023;



42 2022-02-18

privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul 
Judeţean Harghita la realizarea proiectului EDU2030 Youth in 
Transition din cadrul Programului Erasmus+;

43 2022-02-18

privind aprobarea Studiului de fezabilitate  actualizat, aferent 
obiectivului de investiţii ,,Construirea unei baze Salvamont la Băile 
Tușnad”;

44 2022-02-18

privind aprobarea Studiului de fezabilitate  actualizat, aferent 
obiectivului de investiţii ,,Construirea unei baze Salvamont la 
Borsec”;

45 2022-02-18

privind aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de 
intervenţie (DALI) privind creșterea eficienței energetice și 
gestionarea inteligentă a energiei în clădirile Salvamont din 
Harghita Mădăraș, Harghita Băi, Lacu Roșu și Toplița;

46 2022-02-18

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
508/2021 privind aprobarea Caietului de sarcini aferent 
contractului de concesiune „Delegarea prin concesiune a gestiunii 
activității de operare a depozitului de deșeuri și a instalațiilor de 
tratare a deșeurilor – inclusiv stația de sortare de la Sânsimion – 
din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la 
Remetea, județul Harghita”;

47 2022-02-18

privind modificarea Hotărârii nr. 455/2021 privind Normele 
specifice referitoare la desfăşurarea activităţii unității de achiziții 
centralizate;

48 2022-02-18

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 
Județean Harghita nr.304/2018 privind aprobarea contractării unei 
finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei 
în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de 
interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la 
Uniunea Europeană și/sau de la bugetul local;

49 2022-02-18

privind repartizarea Comunei Frumoasa a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

50 2022-02-18

privind repartizarea Comunei Dănești a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

51 2022-02-18

privind repartizarea Comunei Cârța a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;



52 2022-02-18

privind repartizarea Comunei Tomești a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

53 2022-02-28
privind aprobarea numărului de delegați la 3 vizite oficiale 
consecutive în raionul Beregova, Ucraina, în anul 2022;

54 2022-03-08
privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita achitabil 
către Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2022;

55 2022-03-08
privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita achitabil 
către Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2022;

56 2022-03-08

aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita achitabil către 
Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA) pe anul 
2022;

57 2022-03-08

privind aprobarea cotizației Consiliului Județean Harghita achitabil 
către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România pe 
anul 2022;

58 2022-03-08

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita 
în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei judeţului Harghita 
plătibil către către Asociaţia pentru județul Harghita –Hargita 
Megyéért Egyesület, pe anul 2022;

59 2022-03-08

privind aprobarea mandatării reprezentantului județului Harghita 
în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei Consiliului 
Județean Harghita către Asociaţia „Felcsík” pe anul 2022;

60 2022-03-08

privind aprobarea mandatării reprezentantului Județului Harghita 
în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei județului Harghita 
către Asociaţia de Dezvoltare „Regiunea Cristuru Secuiesc” pe anul 
2022;

61 2022-03-08

privind aprobarea însușirii cotizaţiei județului Harghita prin 
Consiliul Județean Harghita către  Asociaţia Microregională Sóvidék 
pe anul 2022;

62 2022-03-08

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita 
în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei Județului 
Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„Csíki Jégkorong’’ – „Csíki Jégkorong’’ Önkormányzati Fejlesztési 
Társulás pe anul 2022;

63 2022-03-08

privind aprobarea derulării „Programului Consiliului Județean 
Harghita pentru Ziua Națională a Tineretului în județul Harghita pe 
anul 2022 ”;

64 2022-02-08

privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor 
umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene” pe anul 2022, 
al Consiliului Judeţean Harghita;

65 2022-03-08
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății 
Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. pe anul 2022;



66 2022-03-08

privind mandatarea domnului Rafai Emil, reprezentantului UAT 
Județul Harghita a societății Honline Media SRL de a aproba 
Planului de administrare depus de administratorului societății 
Csiszer Erik;

67 2022-03-08

privind transmiterea părții II a Sistemului de alimentare cu apă a 
localității Sândominic, Județul Harghita din domeniul public al 
Județului Harghita în domeniul public al comunei Sândominic, 
Județul Harghita”;

68 2022-03-08

privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita a imobilului situat 
în mun. Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 18, identificat în CF nr. 
68071 și 68077, care aparţine domeniului privat al judeţului 
Harghita;

69 2022-03-08

privind revocarea dreptului de administrare acordat Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita asupra 
unor apartamente situate în orașele Cristuru Secuiesc respectiv 
Vlăhița aflate în domeniul public și privat al Județului Harghita și 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 342/2016 
privind includerea în domeniul public al Județului Harghita a unor 
construcții situate în str. Progresului nr. 18, municipiul Miercurea – 
Ciuc și darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Harghita a unor bunuri imobile și a 
unor mijloace fixe respectiv obiecte de inventar, care aparţin 
domeniului public sau privat al judeţului Harghita Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita;

70 2022-03-08

privind transmiterea din domeniul public al județului Harghita a 
unor apartamente situate în orașul Cristuru Secuiesc, în domeniul 
privat al Județului Harghita respectiv includerea lor în Inventarul 
domeniului privat al Județului Harghita și aprobarea vânzării unor 
imobile situate în localitățile Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc 
și Vlăhița aflate în domeniul privat al Județului Harghita;

71 2022-03-08

cu privire la aprobarea numărului de delegați la deplasarea în 
străinătate în județul Pest, Ungaria, în cursul lunii martie anul 
2022;

72 2022-03-08

cu privire la aprobarea numărului de delegați la deplasarea în 
străinătate în județul Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria, în perioada 
16-19 martie  2022 ;

73 2022-03-08
privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita pe anul 2022;



74 2022-03-28

privind aprobarea participării U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul 
Județean Harghita la Programul privind reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de 
vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 
localități prin intermediul platformei/aplicației informatice a 
Administrației Fondului pentru Mediu, în vederea realizării 
obiectivului de investiții „Realizare stații de reîncărcare pentru 
vehicule electrice în localități, județul Harghita”;

75 2022-03-28

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Realizare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 
localități, județul Harghita”;

76 2022-03-28

privind aprobarea reactualizare DALI pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitarea unor imobile pentru Înființare incubator de afaceri în 
Orașul Cristuru Secuiesc“;

77 2022-03-28

privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiţii „Creșterea 
siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Miercurea 
Ciuc prin investiții în sisteme de detectare, semnalizare, alarmare 
incendii și a depășirii concentrației maxime admise de oxigen în 
atmosferă, extinderea infrastructurii electrice interioare, precum și 
a infrastructurii de fluide medicale“;

78 2022-03-28

privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare, a indicatorilor 
tehnico-economici și a activităților prin care va fi implicat U.A.T. 
Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu 
Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, privind proiectul de 
finanțare „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de 
Urgență Miercurea Ciuc prin investiții în sisteme de detectare, 
semnalizare, alarmare incendii și a depășirii concentrației maxime 
admise de oxigen în atmosferă, extinderea infrastructurii electrice 
interioare, precum și a infrastructurii de fluide medicale”, din 
cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, 
Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul 
pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea 
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”;

79 2022-03-28

privind repartizarea Comunei Zetea a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

80 2022-03-28

privind repartizarea Municipiului Miercurea Ciuc a unei sume din 
Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din 
cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022;



81 2022-03-31

privind repartizarea Municipiului Odorheiu Secuiesc a unei sume 
din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din 
cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022;

82 2022-03-31

privind aprobarea includerii în domeniul public al Județului 
Harghita, a obiectivului „Gospodăria de apă Bârzava” și aprobarea 
predării spre exploatare și administrare a acestuia către 
Operatorului Regional S.C HARVIZ S.A;

83 2022-03-31

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici a proiectului 
tehnic și detalii de execuții pentru obiectivul de investiţii: 
”Reparații capitale Dispensar Medical din str. Petőfi Sándor nr. 14, 
Miercurea Ciuc”;

84 2022-03-31

privind modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 
160/2004 privind organizarea şi funcţionarea  Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi 
completările ulterioare şi modificării şi completării Regulamentului  
de  organizare şi funcţionare, a anexelor sale;

85 2022-03-31

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 
264/2021 de aprobare a Studiului de fezabilitate(SF) pentru 
lucrarea: „Construire trotuare în comuna Suseni”;

86 2022-03-31

acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita 
în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Hargita Víz”, la care Județul Harghita este 
membru asociat;

87 2022-03-31

privind transmiterea din domeniul public al Județului Harghita în 
domeniul public al comunei Joseni, a cotelor părți al județului 
Harghita din totalul de linie electrică realizat în cadrul investiției 
„Electrificarea satului Borzont, comuna Joseni, etapa I și etapa II”;

88 2022-03-31
privind aprobarea Programului de Internship multianual pentru 
perioada 2022-2024 al Consiliului Județean Harghita;

89 2022-03-31
privind aprobarea Programului de colaborare cu voluntari pe anul 
2022 al Consiliului Județean Harghita;

90 2022-03-31

cu privire la aprobarea derulării Programului multianual de 
cooperare interetnică și bilingvism în administrație pe perioada 
2022-2023, al Consiliului Judeţean Harghita;

91 2022-03-31

privind aprobarea derulării “Programului de sprijinire a culturii și 
vieții sociale a comunităților de etnie romă în județul Harghita pe 
anul 2022”;



92 2022-03-31

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare, a Organigramei și a Statului de funcţii ale 
Şcolii Populare de Artă şi Meserii Vámszer Géza, cu modificările și 
completările ulterioare;

93 2022-03-31

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
225/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al 
Studiului de fezabilitate : ,,Construire locuințe de serviciu pentru 
medici”;

94 2022-03-31

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții aferente obiectivului de investiţii ,,Modernizare 
drumului județean 134C din comuna Lupeni, județul Harghita”;

95 2022-03-31
privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2021 al bugetului 
de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita;

96 2022-03-31

privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 
184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea 
numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de 
funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Harghita, cu modificările și completările ulterioare;

97 2022-03-31

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
156/2012 privind aprobarea dării în administrarea Serviciului 
Public de Salvamont al Consiliului Județean Harghita, a imobilelor, 
mijloacelor fixe și obiectelor de inventar realizate și achiziționate în 
cadrul proiectului, cu titlul „Modernizarea salvării montane în 
județul Harghita”, conform Contractului de finanțare nr. 
711/14.04.2010, finanțat în cadrul D.M.I. 5.2. „Crearea, 
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor 
turistice” în cadrul Axei Prioritare 5. „Dezvoltarea durabilă și 
promovarea turismului” din cadrul POR, aflate în patrimoniul 
Județului Harghita;

98 2022-03-31

privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse 
de a beneficia de stimulent financiar în luna martie 2022 din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

99 2022-03-31

privind privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita 
nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii 
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și 
completări ulterioare;



100 2022-03-31

privind aprobarea solicitării transmiterii imobilului Baia tradițională 
din comuna Sântimbru, județul Harghita și a terenului aferent în 
suprafață de 1.200 mp din domeniul public al Comunei Sântimbru, 
în domeniul public al Județului Harghita;

101 2022-03-31

privind repartizarea Comunei Subcetate a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

102 2022-03-31

privind repartizarea Comunei Lăzarea a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

103 2022-03-31

privind repartizarea Municipiului Gheorgheni a unei sume din 
Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din 
cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022;

104 2022-03-31

privind repartizarea Comunei Lupeni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

105 2022-03-31

privind repartizarea Orașului Vlăhița a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

106 2022-03-31

cu privire la aprobarea numărului de delegați la deplasare în 
străinătate, la Gödöllő, județul Pest, Ungaria în perioada 07-
09.04.2022;

107 2022-04-06

privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților 
prin care va implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean 
Harghita privind proiectul de finanțare ”Reabilitare energetică, 
modernizare și extindere Policlinică stomatologică, precum și 
amenajare parcare auto în curtea imobilului” în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — 
Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în 
clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată(consolidare 
seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice cu 
obiectivul de investiții;

108 2022-04-12
privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita pe anul 2022 Consiliul Judeţean Harghita;



109 2022-04-12

privind repartizarea Comunei Ciucsângeorgiu a unei sume din 
Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din 
cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022;

110 2022-04-12

privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților 
prin care va implicat A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean 
Harghita privind proiectul de finanțare ” Reabilitarea si 
Modernizarea Centrului de Sănătate Sânmartin” în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 
— Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în 
clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată 
sau aprofundată a clădirilor publice;

111 2022-04-12

privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților 
prin care va implicat A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean 
Harghita privind proiectul de finanțare ” Creșterea eficienței 
energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita” în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de 
proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 — Valul 
renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică 
și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea 
energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice;

112 2022-04-15

privind aprobarea Cererii de tragere nr. 9 din Contractul de credit 
20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții 
de interes județean, finanțate din fonduri locale;

113 2022-04-26

pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie şi a Comisiei 
de soluţionare a contestaţiilor privind: Programul general de 
finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor 
culturale pe anul 2022, Programul special de finanțare 
nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale 
pe anul 2022 și Programul special de finanţare nerambursabilă a 
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii 
româneşti din judeţul Harghita, pe anul 2022;

114 2022-04-26

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
271/2015 privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Județean Harghita în calitate de membru titular și respectiv 
membru supleant în Consorțiul Regional al Regiunii de Dezvoltare 
Centru privind Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului 
Profesional și Tehnic, cu modificările și completările ulterioare;



115 2022-04-26

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
270/2015 privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Județean Harghita în calitate de membru titular și respectiv 
membru supleant în Comitetul Local de Dezvoltare a 
Parteneriatului Social pentru Formare Profesională, cu modificările 
și completările ulterioare;

116 2022-04-26

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
83/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita 
la Asociația Microregională “Pogány-havas’’

117 2022-04-26

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
3/2009 privind aprobarea participării Județului Harghita, prin 
Consiliul Județean Harghita în calitate de membru fondator la 
constituirea Asociației Microregională „Alcsík”, cu modificările și 
completările ulterioare;

118 2022-04-26

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 
105/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita 
cu Asociația Microregională ”Felcsik”, cu modificările și 
completările ulterioare;

119 2022-04-26

privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
229/2021 privind validarea desemnării nominale a membrilor 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Harghita;

120 2022-04-26
privind aprobarea acordării alocației bugetară pentru cofinanţarea 
„Raliul Harghitei – 2022”;

121 2022-04-27

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
45/2021, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 
aferente obiectivului de investiții ”Modernizarea infrastructurii 
rutiere și tehnici edilitare în str. Sórét, localitatea Corund – 
Construire pod pe strada Sórét, peste pârâul Corund”;

122 2022-04-27
privind avizarea tarifelor pentru serviciile oferite de Biblioteca 
Judeţeană “Kájoni János” pentru anul 2022;

123 2022-04-17
privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului și a 
obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul 2022;

124 2022-04-27

privind modificarea Hotărârii nr. 505 /2021 privind stabilirea 
cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru 
elevii care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale SZENT 
ANNA Miercurea Ciuc, în anul școlar 2021-2022;

125 2022-04-27

privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care 
se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar 
pentru Educație Incluzivă Bilbor, în anul școlar 2021-2022;



126 2022-04-27

privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care 
se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar 
pentru Educație Incluzivă Ocland, în semestrul II anul școlar 2021-
2022;

127 2022-04-27

privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 
184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea 
numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de 
funcții ale aparatului de  specialitate al Consiliului Judeţean 
Harghita, cu modificările și completările ulterioare;

128 2022-04-27

privind modificarea Hotărârii Consiliul Judeţean Harghita nr. 
190/2010 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Editurii Hargita Népe, cu completările şi modificările ulterioare;

129 2022-04-27
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății 
Honline Media S.R.L. pe anul 2022;

130 2022-04-27
privind finanţarea concursurilor şi olimpiadelor judeţene pe anul 
2022;

131 2022-04-27

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de partener la 
derularea în cadrul Programului Erasmus+, a proiectului ,,GGWP – 
The Growth Game – unlocking a Well-being Power up”;

132 2022-04-27

privind aprobarea Metodologiei de acordarea a sumelor destinate 
acoperirii cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator 
sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura 
potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât cel 
al  adoptatorului sau familiei adoptatoare;

133 2022-04-27
cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în 
județul Bács-Kiskun, Ungaria în perioada 17-20 mai 2022;

134 2022-04-27
privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 
judeţului Harghita la 31 martie 2022;

135 2022-04-27
privind însușirea cotizaţiei Judeţului Harghita plătibil către 
Asociaţia de Dezvoltare Microregională „Alcsík” pe anul 2022;

136 2022-04-27

privind însușirea cotizaţiei județului Harghita prin Consiliul 
Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc – Asociația Csík 
Metropoliszövezet pe anul 2022;

137 2022-04-27

privind aprobarea mandatării reprezentantului Consiliului Județean 
Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei județului 
Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul 
Mare pe anul 2022;



138 2022-04-27

privind mandatarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita 
în vederea aprobării nivelului maxim al cotizației județului Harghita 
plătibil către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita 
Business Center, pe anul 2022;

139 2022-04-27

privind aprobarea mandatării reprezentantului Județului Harghita 
în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei județului Harghita 
către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”, pe anul 
2022;

140 2022-04-27

privind aprobarea mandatării reprezentantului județului Harghita 
în vederea aprobării nivelului maxim al cotizației județului Harghita 
către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare 
Rurală a Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2022;

141 2022-04-27

privind repartizarea Comunei Brădești a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

142 2022-04-27

privind repartizarea Comunei Corund a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

143 2022-04-27

privind repartizarea Comunei Mugeni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

144 2022-04-27

privind repartizarea Comunei Porumbeni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

145 2022-04-27

privind repartizarea Comunei Săcel a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

146 2022-04-27

privind repartizarea Comunei Șimonești a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

147 2022-04-27

privind repartizarea Comunei Ulieș a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

148 2022-04-27

privind repartizarea Comunei Plăieșii de Jos a unei sume din Fondul 
la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;



149 2022-04-27

privind repartizarea Comunei Lunca de Sus a unei sume din Fondul 
la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

150 2022-04-27

privind repartizarea Comunei Sândominic a unei sume din Fondul 
la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

151 2022-04-27

privind repartizarea Comunei Tulgheș a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

152 2022-04-27

privind repartizarea Comunei Corbu a unei sume din Fondul la  
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

153 2022-04-27

privind repartizarea Comunei Avrămești a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

154 2022-04-27

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 
judeţean în cadrul Consiliului Județean Harghita al domnului 
Sándor Barna ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului 
respectiv de consilier judeţean;

155 2022-05-05

privind renunțarea la dreptul de preemțiune al Județului Harghita 
asupra imobilului situat în orașul Borsec, str. 7 Izvoare, nr. Vila 20 
„Cireșica”;

156 2022-05-05

privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse 
de a beneficia de stimulent financiar în luna aprilie 2022 din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

157 2022-05-05

hotărâre privind însușirea parțială a cotizației Județului Harghita 
plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D. 
Harghita”, pe anul 2022;

158 2022-05-05

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
149/2022 privind repartizarea Comunei Plăieșii de Jos a unei sume 
din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din 
cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022;

159 2022-05-05

privind repartizarea Comunei Ciceu a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;



160 2022-05-05

privind repartizarea Comunei Siculeni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

161 2022-05-05

privind repartizarea Comunei Racu a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

162 2022-05-05

privind modificarea Hotărârii nr. 507 /2021 privind stabilirea 
cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru 
elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar Pentru Educație 
Incluzivă Ocland, în anul școlar 2021-2022;

163 2022-05-05

privind modificarea Hotărârii nr. 506 /2021 privind stabilirea 
cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru 
elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație 
Incluzivă Bilbor, în anul școlar 2021-2022;

164 2022-05-05
privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita pe anul 2022;

165 2022-05-16

privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare, a Notei de 
fundamentare și a activităților prin care va fi implicat A.T. Județul 
Harghita prin Consiliul Județean Harghita privind proiectul de 
finanțare ”Actualizarea în format digital a Planului de Amenajare a 
Teritoriului Județean Harghita” în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C10/I.4, componenta 10 — Fondul local, investiția I.4: 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de 
amenajare a teritoriului și de planificare urbană;

166 2022-05-16
privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanțarea 
competiției sportive „E.T.T.U. CUP MEN”;

167 2022-05-16

privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului 
Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor 
religioase, pe anul 2022;

168 2022-05-16

privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul 
Județean Harghita la realizarea proiectului „Servicii on-line pentru 
facilitarea interacțiunii cu cetățenii județului Harghita DIGIT-HR”;

169 2022-05-24

privind aprobarea colaborării Județului Harghita prin Consiliul 
Județean Harghita cu Universitatea Maghiară de Agricultură și 
Științe ale Vieții din Ungaria, pentru realizarea colaborării 
instituționale pentru dezvoltare rurală și locală;



170 2022-05-24

privind asigurarea cheltuielilor de funcționare ulterioară și păstrare 
a destinației inițiale sau a destinației sociale a Centrului de Îngrijire 
și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Frumoasa, a 
Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilități Tulgheș, a Centrului de îngrijire și asistență pentru 
persoane adulte cu dizabilități Toplița, a Casei de tip familial 
Subcetate, a Caselor de tip familial nr. 3 Casa Bradului, 5 Casa 
Castanilor, 6 Casa Teiului din cadrul Complexului de servicii 
Miercurea Ciuc, județul Harghita;

171 2022-05-24

privind modificarea Hotărârii nr. 297/2020 privind stabilirea 
numărului şi a denumirii, a numărului membrilor, cât și a 
componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Harghita cu modificările și completările ulterioare;

172 2022-05-24

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022;

173 2022-05-24
privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2021 asupra 
execuţiei bugetare a Judeţului Harghita;

174 2022-05-24

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a 
Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările 
ulterioare;

175 2022-05-24

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
502/2021 privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu 
U.A.T. Comuna Sândominic în vederea realizării în comun a 
investiției „Reabilitare clădire pavilion administrativ, Orașul Bălan, 
str. Minei nr. 1” cu scopul realizării unui Centru de perfecționare 
pentru pompieri voluntari;

176 2022-05-24
privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor 
istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anii 2022-2024;

177 2022-05-24

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 
130/2021 privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu 
U.A.T. Comuna Dârjiu în vederea realizării în comun a lucrării 
”Construire trotuar lângă DJ 133, km 20+093 – km 22+071”;

178 2022-05-24

privind aprobarea Planului anual de formare profesională pentru 
anul 2022 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean 
Harghita;

179 2022-05-24

privind aprobarea participării societății comerciale cu răspundere 
limitată Honline Media S.R.L. la înființarea unei societăți filială în 
Ungaria;



180 2022-05-24

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor 
bunuri/echipamente din domeniul privat la Județului Harghita în 
favoarea Serviciului de Ambulanță Județean Harghita;

181 2022-05-24

privind modificarea Hotărârii nr. 38/2022 a Consiliului Județean 
Harghita, privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita prin 
Consiliului Județean Harghita cu U.A.T Comuna Lupeni prin 
Consiliul Local al comunei Lupeni în vederea realizării în comun a 
investiției „Modernizarea drumului județean 134C din comuna 
Lupeni, județul Harghita”;

182 2022-05-24

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
384/2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenții aferente obiectivului de investiții ,,Reabilitare DJ 136, 
km 14+000 – 19+950, limita județ Mureș intersecția cu DJ 136B”;

183 2022-05-24

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții aferente obiectivului de investiţii ,,Amenajare drum de 
legătură între DN 12 și strada Gării în municipiul Gheorgheni”;

184 2022-05-24
privind derularea Programului „Săpături arheologice în judeţul 
Harghita” pe anul 2022;

185 2022-05-24

privind aprobarea Cererii de tragere nr. 10 din Contractul de credit 
pentru investiții 21091219831/2019, în vederea asigurării 
cheltuielilor investiției „Reabilitarea DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A Lot 
3 – DJ 131 km 38-621 – 54+984; DJ 133 km 25+000 – 41+866; DJ 
137A km 0+000-16+000”, cod SMIS 115755, finanțată din fonduri 
rambursabile;

186 2022-05-24

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
46/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr. 412/2021 privind aprobarea Caietului de sarcini 
aferent contractului de concesiune „Delegarea prin concesiune a 
gestiunii activității de operare a depozitului de deșeuri și a 
instalațiilor de tratare a deșeurilor – inclusiv stația de sortare de la 
Sânsimion – din cadrul Centrului de Management Integrat al 
Deșeurilor de la Remetea, județul Harghita”;

187 2022-05-24

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 
28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și 
completări ulterioare;

188 2022-05-24

privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
154/2021 privind desemnarea de către Consiliul Județean Harghita 
a unui număr de 6 consilieri județeni în Autoritatea Teritoriale de 
Ordine Publică Harghita;



189 2022-05-24

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
215/2013 privind aprobarea regulamentului de Organizare și 
Funcționare al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș;

190 2022-05-24

privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse 
de a beneficia de stimulent financiar în luna mai 2022 din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

191 2022-05-24

privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de întreținere având 
ca obiect „Lucrări de întreținere curentă și periodică pe timp de 
vară pe drumurile județene – din județul Harghita, pentru anul 
2022” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în 
conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016;

192 2022-05-24

privind transmiterea din domeniul public al Județului Harghita în 
domeniul public al municipiului Gheorgheni, a cotei părți de 42,32 
% al județului Harghita din clădirea Patinoarului artificial situat în 
str. Stadionului nr. 11, municipiul Gheorgheni, județul Harghita;

193 2022-05-24

privind aprobarea D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii 
”Schimbare de destinație din grădiniță în incubator de afaceri 
Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan“;

194 2022-05-24
privind aprobarea acordării alocației  bugetare pentru cofinanțarea 
competiției sportive de box „Gheorgheni Belt”;

195 2022-05-24

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
163/2020 privind adoptarea Monografiei economico-militare a 
județului Harghita;

196 2022-06-03

privind aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea 
imaginii satului harghitean” al Consiliului Judeţean Harghita pe anii 
2022-2024;

197 2022-06-03

privind modificarea Hotărârii nr. 167/2022 privind aprobarea 
Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în 
vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 
2022;

198 2022-05-03
cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în 
județul Tolna, Ungaria în perioada 16-19 iunie 2022;

199 2022-05-03

privind abrogarea unor prevederi din Hotărârea nr. 86/2022 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului 
Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz”, la care Județul Harghita 
este membru asociat;



200 2022-06-03

privind repartizarea Comunei Voșlăbeni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

201 2022-06-20

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
183/2012 privind darea în administrare Consiliului Local al 
Comunei Merești, parte din drumul județean DJ 132 A poziția km 
6+120-16+095 împreună cu terenul aferent al acestuia, drum 
închis circulației publice;

202 2022-06-20

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
167/2022 privind aprobarea Programului de cooperare al 
Consiliului Județean Harghita în vederea derulării unor activități ale 
cultelor religioase, pe anul 2022, sesiunea I;

203 2022-06-20
cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în 
raionul Strășeni, Rep. Moldova în perioada 23-26 iunie 2022;

204 2022-06-20
privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita pe anul 2022;

205 2022-06-20

privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
229/2021 privind validarea desemnării nominale a membrilor 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Harghita cu 
modificările și completările ulterioare;

206 2022-06-30

privind aprobarea unor demersuri privitoare la administrarea 
Palatului administrativ al județului Harghita respectiv modificarea 
și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 
166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului 
administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare;

207 2022-06-30

privind rectificarea Hotărârii nr. 96/2022 privind aprobarea 
modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a 
Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de 
posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu 
modificările și completările ulterioare;

208 2022-06-30

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
191/2020 privind aprobarea Proiectului Tehnic (PT +DDE) și a 
Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții „Lucrări de 
reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile 
Homorod”;

209 2022-06-30

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
192/2020 privind aprobarea Proiectului Tehnic (PT +DDE) și a 
Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții „Lucrări de 
reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 16 în localitatea Băile 
Homorod”;



210 2022-06-30

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
193/2020 privind aprobarea Proiectului Tehnic (PT +DDE) și a 
Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții „Lucrări de 
reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 25 în localitatea Băile 
Homorod”;

211 2022-06-30

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 
28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și 
completări ulterioare;

212 2022-06-03

privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse 
de a beneficia de stimulent financiar în luna iunie 2022 din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

213 2022-06-03

privind modificarea Hotărârii Consiliului  Județean Harghita nr. 
304/2021 privind aprobarea transmiterii imobilului Locuință de 
serviciu – Garsonieră, situat în Municipiul Miercurea Ciuc, str. 
Iancu de Hunedoara, nr. 31, ap. 32, județul Harghita aflat în 
domeniului privat al judeţului Harghita, din administrarea 
Consiliului Județean Harghita în administrarea Spitalului Județean 
de Urgență Miercurea – Ciuc;

214 2022-06-30

cu privire la aprobarea rectificării și republicării Anexelor nr. 1 și 2 
ale Hotărârii nr. 542/2021, Hotărârii nr. 96/2022 și Hotărârii nr. 
127/2022 privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale 
Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind 
stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a 
Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare;

215 2022-06-30

privind aprobarea demarării demersurilor în vederea unei finanțări 
rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei pentru 
asigurarea surselor de finanțare necesare derulării în condiții 
optime a proiectelor cu finanțare de la bugetul local;

216 2022-06-30

privind repartizarea Comunei Șimonești a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota 6% din 
impozitul pe venit, pe anul 2022;

217 2022-06-30

privind repartizarea Comunei Atid a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota 6% din 
impozitul pe venit, pe anul 2022;

218 2022-06-30

privind repartizarea Comunei Satu Mare a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota 6% din 
impozitul pe venit, pe anul 2022;

219 2022-06-30

privind repartizarea Comunei Vărșag a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota 6% din 
impozitul pe venit, pe anul 2022;



220 2022-06-30

privind repartizarea Comunei Dealu a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota 6% din 
impozitul pe venit, pe anul 2022;

221 2022-06-30

privind repartizarea Comunei Ocland a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota 6% din 
impozitul pe venit, pe anul 2022;

222 2022-06-30

privind repartizarea Comunei Praid a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota 6% din 
impozitul pe venit, pe anul 2022;

223 2022-06-30

privind repartizarea Comunei Joseni unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota 6% din 
impozitul pe venit, pe anul 2022;

224 2022-07-01

privind aprobarea Cererii de tragere nr. 11 din Contractul de credit 
pentru investții 21091219831/2019, în vederea asigurării 
cheltuielilor investiției ”Reabilitarea DJ 131 – dj 137 a Lot 3 – DJ 
131 km 38-621 – 54+984; DJ 133 km 25+000 – 41+866; DJ 137A km 
0+000-16+000”, cod SMIS 115755, finanțată din fonduri 
rambursabilă;

225 2022-07-01

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita 
în vederea aprobării nivelului maxim al cotizației Județului 
Harghita plătibil către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Munții Harghita – Hargita Hegység Közösségi Társulás pe anul 
2022;

226 2022-07-01

privind însușirea cotizației județului Harghita către Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ”CIOMAD – BALVANYOS ,, pe anul 
2022;

227 2022-07-01

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
210/2010 privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru 
dotarea cu autovehicule și a cotelor lunare de carburanți pentru 
autovehiculele din dotarea  Consiliului Județean Harghita, cu 
modificările și completările ulterioare;

228 2022-07-01

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr. 12/2022 privind aprobarea ”Programului anual de 
sprijin al asociațiilor pompierilor voluntari din județul Harghita,, pe 
anul 2022;

229 2022-07-01

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
21/2022 privind aprobarea derulării multianuale a programului 
”Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și 
promovarea valorilor județului Harghita”, pe perioada 2022-2024;

230 2022-07-07

privind aprobarea Documentației de atribuire pentru vânzarea prin 
licitație publică deschisă a unor imobile/apartamente situate în 
localitățile Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc și Vlăhița aflate în 
domeniul privat al Județului Harghita;



231 2022-07-07

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
142/2020 privind darea în administrare Spitalului Județean de 
Urgență Miercurea Ciuc a unor containere mobile cu utilizare 
specială aflate în proprietatea privată al judeţului Harghita;

232 2022-07-18
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita pe anul 2022;

233 2022-07-18

privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
Județean Harghita nr. 304/2018 privind aprobarea contractării 
unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 
50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării 
proiectelor de interes județean finanțate din fonduri 
nerambursabile de la Uniunea Europeană și/sau de la bugetul 
local;

234 2022-07-18

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale 
Centrului Cultural Județean Harghita, cu modificările și 
completările ulterioare, și schimbarea încadrării instituției în 
instituție de spectacole de proiecte;

235 2022-07-18

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr. 120/2010 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare, organigramei și a statului de funcții al 
Centrului Cultural și de Arte Lăzarea, cu modificările și completările 
ulterioare, și schimbarea încadrării Centrului Cultural și de Arte 
Lăzarea în istituție de spectacole de proiecte;

236 2022-07-18

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale 
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Harghita, cu modificările și completările ulterioare, și 
schimbarea încadrării instituției în instituție de spectacole de 
proiecte;

237 2022-07-18

privind acordul Consiliului Județean Harghita pentru executarea 
unor lucrări de renovare interioară în spațiul medical situat în 
Miercurea Ciuc, B-dul Frăției, nr. 16, județul Harghita, aflat în 
proprietatea privată al județului Harghita;

238 2022-07-18

privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului 
Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor 
religioase, pe anul 2022, sesiunea II;



239 2022-08-08

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022;

240 2022-08-08

privind aprobarea încheierii Contractului de închiriere a spațiului 
pentru desfăşurarea activităţii Compartimentului relații publice în 
zona Gheorgheni ale Serviciului administrație publică locală din 
cadrul Consiliului Judeţean Harghita;

241 2022-08-08

rivind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanţarea 
concursului „TURUL CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC – 2022”, 
ediţia a XVI-a;

242 2022-08-08
privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 
judeţului Harghita la 30 iunie 2022;

243 2022-08-08

privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse 
de a beneficia de stimulent financiar în luna iulie 2022 din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

244 2022-08-08

privind aprobarea realizării proiectului internațional 2022-RO-CAP-
ACT în cadrul programului Comisiei Europene „Sprijin pentru 
măsurile de informare referitoare la politica agricolă comună” 
(IMCAP);

245 2022-08-08

privind aprobarea dării în folosință gratuită unităților administrativ-
teritoriale:Orașul Bălan, Comuna Ciucsângeorgiu, Comuna Corund, 
Comuna Cozmeni, Orașul Cristuru Secuiesc, Comuna Dealu, 
Comuna Leliceni, Comuna Lueta, Comuna Lupeni, Comuna 
Mărtiniș, Comuna Remetea, Comuna Sărmaș, Comuna Sâncrăieni, 
Comuna Șimonești,Municipiul Toplița, Comuna Tușnad, Comuna 
Ulieș, Comuna Vărșag, Orașul Vlăhița, Comuna Voșlăbeni a unor 
bunuri aflate în domeniul privat al Județului Harghita, care vor 
servi pentru restabilirea condițiilor normale de circulație pe 
drumurile județene în cazul producerii unor blocaje în traficul 
rutier;

246 2022-08-08

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr. 47/2011 privind aprobarea statului de funcții al 
Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, cu modificările și completările 
ulterioare;

247 2022-08-08

privind revocarea dreptului de administrare al U.A.T. Comuna 
Corund asupra cotei-părți de 82 % din linia electrică deținute de 
U.A.T. Județului Harghita, realizată în cadrul investiției 
„Electrificarea Cătunului Vadasmező, comuna Corund” (etapa I și 
etapa II) judeţul Harghita și transmiterea acestor bunuri din 
domeniul public al U.A.T. Județului Harghita în domeniul public al 
U.A.T. Comuna Corund;



248 2022-08-08

privind repartizarea Comunei Ciceu a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

249 2022-08-08

privind transmiterea în folosinţa gratuită a autoutilitarei HR 09 
CEC, aflat în proprietatea privată a judeţului Harghita şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Harghita, pentru Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Csomád-Bálványos” pe o perioadă de 
5 ani;

250 2022-08-08

privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar 
unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2022 a 
cultelor religioase recunoscute de lege;

251 2022-08-08

privind aprobarea „Programului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate, valabil pe perioada 01.01.2023 – 
01.01.2033”;

252 2022-09-02
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita pe anul 2022;

253 2022-09-02

privind repartizarea Comunei Lupeni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

254 2022-09-02

privind repartizarea Comunei Dârjiu a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

255 2022-09-02

privind repartizarea Comunei Merești a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

256 2022-09-02

privind repartizarea Comunei Corund a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

257 2022-09-02

privind repartizarea Comunei Căpâlnița a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

258 2022-09-02

privind repartizarea Comunei Mărtiniș a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

259 2022-09-02

privind repartizarea Comunei Mugeni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;



260 2022-09-02

privind repartizarea Orașului Vlăhița a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

261 2022-09-02

privind repartizarea Comunei Feliceni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

262 2022-09-02

privind aprobarea Cererii de tragere nr. 12 din Contractul de credit 
20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții 
de interes județean, finanțate din fonduri locale;

263 2022-09-02

privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare 
temporară asupra sectorului de drum județean DJ 136, km 25+180 
– 25+550 și km 26+105 – 26+310, împreună cu terenul aferent 
acestuia, proprietate publică a Județului Harghita, din 
administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea 
Consiliului Local al Comunei Avrămești;

264 2022-09-02

privind aprobarea încheierii Actului adițional pentru prelungirea 
contractului de închiriere a spațiului pentru desfăşurarea activităţii 
Compartimentului relații publice în zona Cristuru Secuiesc ale 
Serviciului administrație publică locală din cadrul Consiliului 
Judeţean Harghita;

265 2022-09-02

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita 
în vederea aprobării nivelului maxim al cotizației Județului 
Harghita plătibil către Asociaţia Microregională ‚‚Regiovest Szent 
Laszló’’ pe anul 2022;

266 2022-09-02

privind aprobarea însușirii cotizaţiei județului Harghita prin 
Consiliul Județean Harghita către Asociaţia Microregională Pogány-
havas pe anul 2022;

267 2022-09-02

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 
28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și 
completări ulterioare;

268 2022-09-02

privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse 
de a beneficia de stimulent financiar în luna august 2022 din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

269 2022-09-02

privind modificarea Hotărârii CJHR nr. 132/2022 referitoare la 
aprobarea Metodologiei de acordarea a sumelor destinate 
acoperirii cheltuielilor de transport şi cazare realizate de adoptator 
sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura 
potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel 
al adoptatorului sau familiei adoptatoare;



270 2022-09-02

privind aprobarea realizării proiectului internațional „Prezentarea 
registrului de valori al județului Harghita prin spectacole de teatru 
de păpuși pentru copii 2022”, în cadrul programului Programul 
HUNG–2022 al Ministerului Agriculturii din Ungaria;

271 2022-09-02 privind însușirea proiectului de stemă a județului Harghita;

272 2022-09-02

privind aprobarea stingerii dreptului de proprietate al U.A.T 
Județul Harghita asupra imobilului Vila nr. 36 situat în localitatea 
Băile Homorod și scoaterii acestuia din domeniul public;

273 2022-09-07

privind repartizarea Comunei Sâncrăieni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

274 2022-09-07

privind repartizarea Comunei Sânmartin a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

275 2022-09-07

privind repartizarea Comunei Sânsimion a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

276 2022-09-07

hotărâre privind repartizarea Comunei Cozmeni a unei sume din 
Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din 
cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022;

277 2022-09-07

privind repartizarea Comunei Sântimbru a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

278 2022-09-07

privind repartizarea Comunei Plăieșii de Jos a unei sume din Fondul 
la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

279 2022-09-07

privind închirierea prin licitație publică al spațiului aferent 
Bufetului din imobilul Palatul administrativ al județului Harghita, 
situat în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, județul Harghita, 
aparținând domeniului public al județului Harghita și aflat în 
administrarea Consiliului Județean Harghita;

280 2022-09-07

privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului 
Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor 
religioase, pe anul 2022, sesiunea III;



281 2022-09-07

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
21/2022 privind aprobarea derulării multianuale a programului 
„Acordarea distincțiilor de excelență  pentru dezvoltarea și 
promovarea valorilor judeţului Harghita”, pe perioada 2022–2024, 
cu modificările și completările ulterioare;

282 2022-09-07

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu 
modificările şi completările ulterioare;

283 2022-09-07

privind acordarea unui ajutor financiar Comunei Lueta din Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe 
anul 2022;

284 2022-09-07

privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022;

285 2022-09-14

privind repartizarea Comunei Siculeni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit,pe anul 2022;

286 2022-09-14

privind repartizarea Comunei Mihăileni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022

287 2022-09-14

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
51/2022 privind repartizarea Comunei Cârța a unei sume din 
Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din 
cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

288 2022-09-14

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
50/2022 privind repartizarea Comunei Dănești a unei sume din 
Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din 
cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

289 2022-09-14

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
52/2022 privind repartizarea Comunei Tomești a unei sume din 
Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din 
cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022;

290 2022-09-14

privind repartizarea Comunei Sândominic a unei sume din Fondul 
la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022



291 2022-09-14

privind repartizarea Comunei Tușnad a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022

292 2022-09-14

privind repartizarea Comunei Lunca de Jos a unei sume din Fondul 
la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit,pe anul 2022;

293 2022-09-14

privind repartizarea Comunei Racu a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022

294 2022-09-14

privind repartizarea Orașului Bălan a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

295 2022-09-14

privind modificarea Hotărârii nr. 111/2022 privind aprobarea 
depunerii Cererii de finanțare și a activităților prin care va fi 
implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita 
privind proiectul de finanțare ” Creșterea eficienței energetice a 
Palatului Administrativ al județului Harghita” în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 
— Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în 
clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată 
sau aprofundată a clădirilor publice;

296 2022-09-14

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr. 262/2021 privind aprobarea Cererii de tragere nr. 12 
din Contractul de credit 20191219831/2019, în vederea asigurării 
finanțării unor investiții de interes județean, finanțate din fonduri 
locale

297 2022-10-04

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne 
în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării finanțării 
investițiilor publice de interes județean;

298 2022-10-04

privind aprobarea derulării „Programului Consiliului Județean 
Harghita pentru promovarea valorilor locale și organizarea Zilei 
Naționale a produselor agroalimentare românești pe anul 2022”;

299 2022-10-04

privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse 
de a beneficia de stimulent financiar în luna septembrie 2022 din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

300 2022-10-04
privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al 
județului Harghita;



301 2022-10-04

privind modificarea Hotărârii nr. 507 /2021 privind stabilirea 
cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru 
elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar Pentru Educație 
Incluzivă Ocland, în anul școlar 2021-2022, cu toate modificările și 
completările ulterioare;

302 2022-10-04

privind aprobarea  Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a 
Municipiului Miercurea Ciuc precum și al Zonei Urbane Funcționale 
aferente, varianta română și maghiară  pentru perioada 2021-
2030, și al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului 
Miercurea Ciuc precum și a Zonei Urbane Funcționale aferente, 
varianta română și maghiară pentru perioada 2021-2030, și 
acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita 
în Adunarea Generală al Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc – Asociația Csík 
Metropoliszövezet, la care Județul Harghita este membru asociat;

303 2022-10-04
privind aprobarea „Programului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate, 2023 – 2033”;

304 2022-10-04

privind aprobarea depunerii cererilor de finanțare și a valorilor 
maxime eligibile aferente proiectelor de investiții care urmează a fi 
depuse de U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita 
în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 — 
Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență 
energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: 
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor 
publice;

305 2022-10-04

privind aprobarea solicitării transmiterii unor imobile situate în 
Municipiul Odorheiu Secuiesc din domeniul public al statului și din 
administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Harghita 
respectiv Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 
Centrul Județean Harghita – din subordinea Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale – în domeniul public al Județului 
Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita;

306 2022-10-04

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 279/2022 
privind închirierea prin licitație publică al spațiului aferent 
Bufetului din imobilul Palatul administrativ al județului Harghita, 
situat în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, județul Harghita, 
aparținând domeniului public al județului Harghita și aflat în 
administrarea Consiliului Județean Harghita;



307 2022-10-04

privind aprobarea prețului unitar pentru „Întreținere curentă pe 
timp de iarnă pe drumurilor județene din județul Harghita în 
perioada 2022-2023”ce vor fi aplicate de societatea Întreținere 
Drumuri Harghita SRL;

308 2022-10-04

privind modificarea Hotărârii nr. 250/2022 privind aprobarea 
alocării sumelor ce constituie sprijin financiar unităţilor de cult în 
cadrul programului de sprijinire pe anul 2022 a cultelor religioase 
recunoscute de lege;

309 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Sâncrăieni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

310 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Cozmeni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

311 2022-10-13

privind repartizarea Orașului Băile Tușnad a unei sume din Fondul 
la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

312 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Mihăileni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

313 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Păuleni Ciuc a unei sume din Fondul 
la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

314 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Leliceni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

315 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Mădăraș a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

316 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Ciucsângeorgiu a unei sume din 
Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din 
cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022;

317 2022-10-13

privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
287/2022, a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 288 /2022 
și a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 289/2022;



318 2022-10-13

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
274/2021 privind aprobarea participării județului Harghita, prin 
Consiliul Județean Harghita, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Hășmașul Mare;

319 2022-10-13

privind aprobarea demarării procedurii de selecție a 
administratorului societății Honline Media S.R.L.; aprobarea 
Scrisorii de așteptări pentru stabilirea performanțelor 
administratorului societății Honline Media S.R.L. respective 
nominalizarea componenței comisiei de selecție pentru ocuparea 
postului de administrator;

320 2022-10-13
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita pe anul 2022;

321 2022-10-13

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor 
orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din 
sumele aferente cotei de 14% din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pentru proiect 2023 și estimări 2024 
– 2026;

322 2022-10-13

privind aprobarea Programului ”Identificarea oportunităților de 
investiții în noi capacități de producție al energiei electrice/termice 
din sursele regenerabile de energie pentru UAT-urile din județul 
Harghita în perioada 2022-2028;

323 2022-10-13

privind aprobarea listei măsurilor educative care însoțesc 
distribuția de fructe, legume, lapte și produse lactate în anul şcolar 
2022 – 2023 în cadrul Programului pentru școli al României;

324 2022-10-13

privind aprobarea Planului de Acțiune realizat în cadrul proiectului 
internațional „FRiDGE – Development of food industry SME 
competitiveness for better potentials in growth”, Programul 
Interreg Europe;

325 2022-10-13

privind aprobarea modificării și completării anexei la Hotărârea 
Consiliului Județean Harghita nr. 527/2021 privind aprobarea 
Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul Consiliului Județean Harghita pe anul 2022;

326 2022-10-13

hotărâre privind prelungirea Contractului de administrare nr. 
19144/2009, cu completările și modificările ulterioare, încheiat 
între Județul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita și 
Inspectoratul de Poliție Județean Harghita;

327 2022-10-13

privind aprobarea participării Centrului Cultural Județean Harghita, 
în calitate de beneficiar în cadrul Programului Erasmus+, Acţiunea 
Cheie 2 – Parteneriate pentru cooperare – proiect la scară mică/ de 
mică anvergură KA210-ADU „Green skills, gamification and cross-
cultural communication for improved heritage projects”;



328 2022-10-13

privind însușirea cotizaţiei județului Harghita prin Consiliul 
Județean Harghita către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Alcsík-Kászon pe anul 2022;

329 2022-10-13

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
47/2011 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de 
Psihiatrie Tulgheș, cu modificările și completările ulterioare;

330 2022-10-13

privind aprobarea atribuirii directe a servicii de întreținere de iarnă 
având ca obiect „Întreținerea curentă pe timp de iarnă a 
drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2022-2023, 
pentru Lot nr. 17” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI 
HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016;

331 2022-10-13

privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse 
de a beneficia de stimulent financiar în luna octombrie 2022 din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

332 2022-10-13

privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul 
Județean Harghita în proiectul aferent investiției ”Înființarea de 
centre de colectare prin aport voluntar din cadrul Programului 
Național de Redresare și Reziliență”;

333 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Mugeni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

334 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Feliceni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

335 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Atid a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

336 2022-10-13

privind repartizarea Orașului Cristuru Secuiesc a unei sume din 
Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din 
cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022;

337 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Lupeni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

338 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Merești a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;



339 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Mărtiniș a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

340 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Căpâlnița a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

341 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Corund a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

342 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Dealu a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

343 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Praid a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

344 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Șimonești a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

345 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Avrămești a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

346 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Dârjiu a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

347 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Vărșag a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

348 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Brădești a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

349 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Secuieni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;



350 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Zetea a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

351 2022-10-13

privind repartizarea Comunei Porumbeni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

352 2022-10-13

u privire la aprobarea modificării Hotărârii nr.160/2019 privind 
aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean 
Harghita la realizarea proiectului FRiDGE – Development of food 
industry SME competitiveness for better potentials in growth;

353 2022-10-13
privind numirea unui administrator provizoriu la societatea 
Honline Media SRL;

354 2022-10-13

privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor 
tehnico – economici actualizați ai obiectivului de investiții: 
„Reabilitare DJ 137”, aprobat pentru finanțare prin Programul 
național de investiții „Anghel Silagny” precum și a sumei 
reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
pentru realizarea obiectivului;

355 2022-10-24
privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita pe anul 2022;

356 2022-10-24

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr.304/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări 
rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei în 
vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes 
județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea 
Europeană și/sau de la bugetul local;

357 2022-10-24

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr.297/2022 privind aprobarea contractării unei finanțări 
rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei în 
vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes 
județean;

358 2022-10-24
cu privire la aprobarea numărului de delegați la deplasarea în 
străinătate în județul Zala, Ungaria, în cursul lunii noiembrie 2022;

359 2022-10-24
privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al 
județului Harghita la 30 septembrie 2022;

360 2022-11-01
privind rectificare bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita pe anul 2022;

361 2022-11-01

privind modificarea Hotărârii nr. 303/2022 privind aprobarea 
„Programului de transport public județean de persoane prin curse 
regulate, valabil pe perioada 01.01.2023 – 01.01.2032”;



362 2022-11-01

privind aprobarea numărului de delegați la deplasarea în 
străinătate în județul Hajdu-Buhar, Ungaria în cursul lunii 
noiembrie 2022;

363 2022-11-01

privind darea în folosință gratuită unităților administrativ-
teritoriale Comunei Joseni, Comuna Merești, Comuna Săcel a unor 
bunuri aflate în domeniul privat al Județului Harghita, care vor 
servi pentru restabilirea condițiilor normale de circulație pe 
drumurile județene în cazul producerii unor blocaje în traficul 
rutier;

364 2022-11-01

privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților 
prin care va fi implicată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Harghita privind proiectul de finanțare ” 
Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de zi pentru 
persoane adulte cu handicap Feliceni” în cadrul Planului Național 
de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/ C13/R2/I2 — Reforma sistemului de protecție a 
persoanelor adulte cu dizabilități, Investiția 2: Reabilitarea, 
renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele 
cu dizabilități;

365 2022-11-01

privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților 
prin care va fi implicată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Harghita privind proiectul de finanțare 
”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de servicii de 
recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane 
adulte cu handicap Odorheiu Secuiesc” în cadrul Planului Național 
de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/ C13/R2/I2 — Reforma sistemului de protecție a 
persoanelor adulte cu dizabilități, Investiția 2: Reabilitarea, 
renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele 
cu dizabilități;

366 2022-11-04

privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022;

367 2022-11-04

privind repartizarea Comunei Ditrău a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

368 2022-11-04

privind repartizarea Comunei Lăzarea a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;



369 2022-11-04

privind repartizarea Municipiului Gheorgheni a unei sume din 
Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din 
cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022;

370 2022-11-04

privind repartizarea Municipiului Toplița a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

371 2022-11-04

privind repartizarea Comunei Gălăuțaș a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

372 2022-11-04

privind repartizarea Comunei Suseni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

373 2022-11-04

privind repartizarea Comunei Remetea a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

374 2022-11-04

privind repartizarea Comunei Corbu a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

375 2022-11-04

privind repartizarea Comunei Sărmaș a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

376 2022-11-04

privind repartizarea Orașului Borsec a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

377 2022-11-04

privind repartizarea Comunei Bilbor a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

378 2022-11-04

privind repartizarea Comunei Ciumani a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

379 2022-11-15

privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență 
Miercurea Ciuc a unui spațiu aflat în incinta Policlinicii 
stomatologice, situat în Miercurea Ciuc, Bulevardul Timișoarei, nr. 
4, județul Harghita, aparţinând domeniului privat al judeţului 
Harghita și aflat în administrarea Consiliul Județean Harghita;



380 2022-11-15

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 279/2022 
privind închirierea prin licitație publică al spațiului aferent 
Bufetului din imobilul Palatul administrativ al județului Harghita, 
situat în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, județul Harghita, 
aparținând domeniului public al județului Harghita și aflat în 
administrarea Consiliului Județean Harghita, cu completările și 
modificările ulterioare;

381 2022-11-15

privind aprobarea transmiterii în administrare a unor echipamente 
I.T. din domeniul privat al U.A.T. județul Harghita în favoarea celor 
trei unități de învățământ special din subordinea Consiliului 
Județean Harghita;

382 2022-11-15 ANULAT

383 2022-11-15

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita 
nr.130/2022 privind aprobarea finanţării concursurilor şi 
olimpiadelor judeţene pe anul 2022;

384 2022-11-15

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții aferente obiectivului de investiţii: „Reabilitare acces 
pietonal și auto la Palatul administrativ al Consiliului Județean 
Harghita (DALI)”;

385 2022-11-23
privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita pe anul 2022;

386 2022-11-23

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr. 322/2015 privind aprobarea înființării Agenției de 
Dezvoltare Județeană Harghita, respectiv ”Hargita Megye 
Fejlesztési Űgynőksége” și aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare, Statului de funcții și Organigramei 
acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

387 2022-11-23

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 
160/2004 privind organizarea şi funcţionarea  Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi 
completările ulterioare;

388 2022-11-23

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 28/2013 
privind aprobarea organigramei și statutului de funcții ale 
Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc cu modificări și 
completări ulterioare;

389 2022-11-23

pentru modificarea Hotărârii Consiliul Județean Harghita nr. 
172/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

390 2022-11-23

pentru modificarea Hotărârii Consiliul Județean Harghita nr. 
172/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;



391 2022-11-23

privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care 
se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar 
Pentru Educație Incluzivă Bilbor, în anul școlar 2022-2023;

392 2022-11-23

privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care 
se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Școlii 
Profesionale Speciale SZENT ANNA Miercurea Ciuc, în anul școlar 
2022-2023;

393 2022-11-23

privind însușirea cotizaţiei Județului Harghita prin Consiliului 
Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Hargita Víz” Egyesület pe anul 2022;

394 2022-11-23

privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare 
temporară asupra sectoarelor de pe drumurile județene DJ 136, 
km 18+151 – 26 +572 și DJ 136B, km 0+000 – 0+584 împreună cu 
terenul aferent acestora, proprietate publică a Județului Harghita, 
din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea 
Consiliului Local al Comunei Avrămești;

395 2022-11-23

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
42/2019 privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru 
dotarea cu autovehicule și a cotelor lunare de carburanți pentru 
autovehiculele din dotarea instituțiilor subordonate Consiliului 
Județean Harghita, a instituțiilor finanțate parțial de Consiliul 
Județean Harghita și a societăților la care Consiliul Județean 
Harghita deţine participaţie majoritară;

396 2022-11-23

privind transmiterea în folosinţa gratuită a autoutilitarei cu nr. de 
înmatriculare HR-09- CEA, aflat în proprietatea privată a judeţului 
Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, pentru 
Asociaţia de Dezvoltare Județeană Harghita pe o perioadă de 5 ani;

397 2022-11-23

privind privind aprobarea participării județului Harghita prin 
Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional 
Green Youth Empower în cadrul programului „Cetățeni, egalitate, 
drepturi și valori” (CERV);

398 2022-11-23

privind modificarea Hotărârii nr. 455/2021 privind Normele 
specifice referitoare la desfăşurarea activităţii Unității de achiziții 
centralizate;

399 2022-11-23

privind aprobarea includerii în inventar al construcției având 
destinația de ”Locuințe de serviciu pentru medici” situat în 
municipiul Miercurea Ciuc, str. dr. Denes László fn., prin 
modificarea și completarea Inventarului actualizat al bunurilor 
imobile care aparţin domeniului privat al judeţului Harghita;



400 2022-11-23

privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților 
prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul 
Județean Harghita în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență 
Miercurea Ciuc, privind proiectul de finanțare “Dotare cu 
echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții 
nosocomiale la nivelul Spitalului Județean de Urgență Miercurea 
Ciuc” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență apelul 
de proiecte  – Componenta C12 – Sănătate – Investiția 2. 
Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice- I2.4. Echipamente și 
materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, 
apelul de proiecte MS-0024;

401 2022-11-23

privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților 
prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul 
Județean Harghita în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență 
Miercurea Ciuc, privind proiectul de finanțare “ Dezvoltarea 
infrastructurii medicale prespitalicești de la nivelul Spitalului 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc, prin dotarea unității de 
asistență medicală ambulatorie „  în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență apelul de proiecte – Componenta C12 – 
Sănătate – Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii medicale 
prespitalicești – I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie, 
apelul de proiecte MS-0013;

402 2022-11-23

privind aprobarea prelungirii valabilității unor contracte încheiate 
pentru folosința unor spații din imobilele aflate în patrimoniul 
județului Harghita;

403 2022-11-23

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a 
Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările 
ulterioare;

404 2022-11-23

privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 
184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea 
numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de 
funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Harghita, cu modificările și completările ulterioare;

405 2022-11-23

privind aprobarea „Studiului de oportunitate pentru 
fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a 
gestiunii serviciului de trasnport public județean prin curse 
regulate prestat între localitățile județului Harghita”;

406 2022-11-23 privind acordarea Premiului PRO HARGHITA pe anul 2022;

407 2022-11-28
privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita pe anul 2022;



408 2022-12-09

privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea 
proiectului ”Realizarea pistei cicloturistice din județele Mureș, 
Harghita și Covasna” de către U.A.T. Județul Mureş în parteneriat 
cu Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Județul 
Covasna în Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee 
cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 
– Turism și cultură;

409 2022-12-15

privind repartizarea Municipiului Toplița a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

410 2022-12-15

privind repartizarea Comunei Lueta a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% 
din impozitul pe venit,pe anul 2022;

411 2022-12-15

privind repartizarea Comunei Sâncrăieni a unei sume din Fondul la 
dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  
din impozitul pe venit, pe anul 2022;

412 2022-12-15

privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru stabilirea 
normelor anuale de venit pe anul fiscal 2023 de către Agenția 
Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Brașov, Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Harghita;

413 2022-12-21

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022;

414 2022-12-21

privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr. 250/2022 privind aprobarea alocării sumelor ce 
constituie sprijin financiar unităţilor de cult în cadrul programului 
de sprijinire pe anul 2022 a cultelor religioase recunoscute de lege;

415 2202-11-23

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr. 176/2022 privind aprobarea „Programului de protecție 
a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anii 
2022-2024;

416 2022-12-21

privind aprobarea listei proiectelor selectate pentru contribuție 
financiară în cadrul programului de „Protecție a monumentelor 
istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anii 2022-2024;

417 21.12.2022



418 21.12.2022

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.
305/2022 privind aprobarea solicitării transmiterii unor imobile
situate în Municipiul Odorheiu Secuiesc, din domeniul public al
statului și din administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană
Harghita respectiv Agenției de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură – Centrul Județean Harghita – din subordinea
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – în domeniul public al
Județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean

Harghita;

419 21.12.2022

privind aprobarea solicitării transmiterii unor imobile situate în
Municipiul Odorheiu Secuiesc din domeniul public al statului și din
administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Harghita
respectiv Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură –
Centrul Județean Harghita – din subordinea Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale – în domeniul public al Județului
Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita„Centru
de Dezvoltare a Agriculturii Harghita în vederea realizării unui
Incubator de afaceri în ramura agriculturii precum și activități
conexe agriculturii;

420 21.12.2022
privind avizarea tarifelor pentru serviciile oferite de Biblioteca
Judeţeană “Kájoni János” pentru anul 2023;

421 21.12.2022

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului
Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz”, la care Județul Harghita
este membru asociat;

422 21.12.2022

privind aprobarea procedurii de închiriere prin licitație publică a
unei părți din terenul intravilan înscris în CF nr. 68077, situat
municipiul Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 18, județul Harghita
precum și a documentației de atribuire, aparținând domeniului
privat al județului Harghita și aflat în administrarea Direcției
Generale de Asistență pentru Protecția Copilului Harghita;

423 21.12.2022

privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de întreținere având
ca obiect „Plombarea cu mixtura stocabilă rece” către societatea
ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31
din Legea nr. 98/2016;

424 21.12.2022

privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse
de a beneficia de stimulent financiar în luna noiembrie 2022 din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

425 21.12.2022

privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse
de a beneficia de stimulent financiar în luna decembrie 2022 din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc;



426 21.12.2022

privind aprobarea nivelului tarifelor pe anul 2023 pentru prestarea
serviciului de pază de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor
de Interes Judeţean al Consiliului Judeţean Harghita;

427 21.12.2022

privind aprobarea Planului anual de acțíune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean
Harghita pe anul 2023;

428 21.12.2022

privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care
constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din
arendarea bunurilor agricole, precum și pentru producția de masă
verde stabilită pe pajiști pentru anul fiscal 2023, a căror stabilire
este de competența Consiliului Județean Harghita;

429 21.12.2022

privind modificarea Hotărârii nr. 17/2022 cu privire la aprobarea
derulării programului „Creșterea eficienței în administrația publică
la Consiliul Județean Harghita, pentru anul 2022” și aprobarea
programului „Creșterea eficienței în administrația publică la
Consiliul Județean Harghita pe anii 2022-2024”;

430 21.12.2022

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
42/2019 privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru 
dotarea cu autovehicule și a cotelor lunare de carburanți pentru 
autovehiculele din dotarea instituțiilor subordonate Consiliului 
Județean Harghita, a instituțiilor finanțate parțial de Consiliul 
Județean Harghita și a societăților la care Consiliul Județean 
Harghita deţine participaţie majoritară, cu completările şi 
modificările ulterioare;

431 21.12.2022

privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita plătibil 
către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Călimani Giurgeu pe 
anul 2022;

432 21.12.2022

 privind aprobarea încheierii Contractului de închiriere a spațiului 
pentru desfăşurarea activităţii Compartimentului relații publice în 
zona Cristuru Secuiesc ale Serviciului administrație publică locală 
din cadrul Consiliului Judeţean Harghita;

433 21.12.2022

privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de 
administrare nr. 25636/2012 încheiat cu Editura Hargita Népe 
pentru folosința spațiilor aflate la etajul II al imobilului Policlinica 
stomatologică din Miercurea Ciuc, B-dul. Timișoarei, nr. 4, județul 
Harghita, aparținând patrimoniului județului Harghita;

434 21.12.2022

pentru desemnarea a 2 (doi) consilieri județeni în comisia de 
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului 
general al județului Harghita pentru anul 2021;



435 21.12.2022

privind modificarea și completare Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr. 60/2016 privind asocierea Județului Harghita prin 
Consiliul Județean Harghita în vederea înființării Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Pro Cultura Siculi” Közösségek Közti 
Társulás; 

436 21.12.2022

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr. 90/2022 cu privire la aprobarea derulării Programului 
multianual de cooperare interetnică și bilingvism în administrație 
pe perioada 2022-2023, al Consiliului Judeţean Harghita;

437 21.12.2022
privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al
judeţului Harghita la 30 noiembrie 2022;

438 21.12.2022

privind aprobarea Contractului model-cadru- care va fi încheiată
între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile
administrativ - teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale
care participă la finanţarea costului anual pentru un copil/tânăr
instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care
provine din unitatea administrativ - teritorială respectivă şi se află
în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Harghita;

439 21.12.2022

privind aprobarea Contractului – model-cadru- care va  fi  încheiat 
între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile 
administrativ teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale 
care  participă la finanţarea  costului anual pentru o persoană cu 
handicap instituţionalizată, care provine din unitatea administrativ - 
teritorială respectivă şi  se află în evidenţa Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Harghita;

440 21.12.2022

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;

441 21.12.2022

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;



442 21.12.2022

privind aprobarea pachetului de documente necesare ajustării
preţurilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de
canalizare pe aria de operare S.C. HARVÍZ S.A 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; 

443 21.12.2022

privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 al Consiliului Judeţan
Harghita privind aprobarea regulamentului de organizare şi
funcţionare a organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului
Public Salvamont al Consiliului Judeţean Harghita;

444 21.12.2022

privind transmiterea în folosinţa gratuită a autoutilitarei HR 09
CUS, aflat în proprietatea privată a judeţului Harghita şi în
administrarea Consiliului Judeţean Harghita, pentru Serviciul Public
Salvamont și Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita pe o
perioadă de 5 ani;

445 21.12.2022

privind încadrarea drumurilor județene pe nivel de viabilitate 
pentru sezonul de iarnă 2022-2023 și aprobarea planului operativ 
de acțiune pe perioada iernii 2022-2023;

446 21.12.2022

privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență 
Miercurea Ciuc Sediul Serviciului de Ambulanță Județean Harghita, 
situat în Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos, nr.4., județul Harghita, 
aparţinând domeniului public al judeţului Harghita și aflat în 
administrarea Consiliul Județean Harghita;

447 21.12.2022

privind mandatarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita 
în vederea aprobării nivelului maxim al cotizației județului Harghita 
plătibil către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Pro Cultura 
Siculi” Közösségek Közti Társulás, pe anul 2022; 

448 21.12.2022

privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr. 302/2022 privind aprobarea Strategiei Integrate de 
Dezvoltare Urbană a Municipiului Miercurea Ciuc precum și al 
Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și maghiară  
pentru perioada 2021-2030, și al Planului de Mobilitate Urbană 
Durabilă al Municipiului Miercurea Ciuc precum și a Zonei Urbane 
Funcționale aferente, varianta română și maghiară pentru 
perioada 2021-2030, și acordarea unui mandat special 
reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al 
Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona 
Metropolitană Ciuc – Asociația Csík Metropoliszövezet, la care 
Județul Harghita este membru asociat;



449 21.12.2022 privind numirea administratorului la societatea Honline Media SRL;

450 21.12.2022

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
204/2017 privind aprobarea nivelului salariilor de bază la gradaţia 
zero corespunzătoare funcției, gradului/treptei profesionale 
pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală utilizate 
în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita 
și în cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, cu 
modificările și completările ulterioare;

451 21.12.2022

privind însușirea cotizaţiei județului Harghita prin Consiliul 
Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Centru Sportiv Harghita – Gheorgheni – Hargita -
Gyergyó Sportközpont Önkormányzati Fejlesztési Társulás” pe anul 
2022; 


