
ROMÂNIA 
JUDEȚUL HARGHITA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
 

DISPOZIȚIA NR.              /   2023 
privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita 

 
 

Președintele Consiliului Județean Harghita;  
Având în vedere Referatul de aprobare  nr.             / 2023 al Direcției juridice și 
administrație publică, Compartimentul Cancelaria  al Consiliului Județean Harghita; 
În temeiul prevederilor art.134, alin. (4),(5) coroborat cu art. 180, alin. (1) și art. 179, alin. 
(2), lit. b) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 

DISPUN : 
 

Art.1.  Se convoacă de îndată ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita pentru 
data de 31 ianuarie 2023, ora 12,00  în sistem de teleconferință/audioconferință. 
 
Art.2.  (1) Proiectul ordinii de zi, redactată de Secretarul general al județului la propunerea 
Președintelui Consiliului Județean Harghita, este cuprins în Anexa, care face parte 
integrantă din prezenta dispoziție.  
             (2) Materialele înscrise pe Proiectul ordinii de zi, solicitarea adresată comisiilor de 
specialitate de a analiza și aviza proiectele de hotărâri, precum și invitația de a formula și a 
depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri se va comunica consilierilor județeni 
prin grija Secretarului general al județului prin e-mail (conform opțiunii consilierilor 
județeni).  
 
Art.3.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează 
Direcția juridică și administrație publică – Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean 
Harghita, sub coordonarea Secretarului general al județului și Cabinetul Președintelui, sub 
coordonarea Președintelui Consiliului Județean Harghita. 
 
Art.4.  Dispoziția se comunică președintelui Consiliului Județean Harghita, Direcției juridice 
și administrație publică, Compartimentului Cancelaria Consiliului Județean Harghita, 
Cabinetului Președintelui, Secretarului general al județului, precum și Instituției Prefectului 
Județului Harghita. 

 

Miercurea Ciuc, 30 ianuarie 2023 

 
Președinte        Contrasemnează 
Borboly Csaba      Secretarul general al județului 
            Balogh Krisztina 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA                            DE ACORD 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                    Secretarul general al judeţului  
Direcția juridică și administrație publică,                                 Balogh Krisztina    
Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita             
Nr.              /2023                 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, a solicitat şi iniţiat convocarea de îndată 

a şedinţei extraordinare a autorităţii deliberative a administraţiei publice judeţene pentru 

data de 31 ianuarie 2023. Maxima urgență privind convocarea ședinței extraordinare se 

justifică prin Referatul de urgență cu nr. 111421/2023 al Direcției arhitect șef. 

 Proiectul ordinii de zi întocmit de preşedintele și secretarul general al județului 

Consiliului Judeţean Harghita şi proiectele de hotărâri urmează etapele şi procedurile, 

prevăzute de Metodologia aprobată prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Consiliului Județean 

Harghita nr. 292/2020 privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului Județean Harghita. 

 

 

Miercurea Ciuc, 30 ianuarie 2023 

 

 

 

Director executiv                                                 Inspector de specialitate 

Vágássy Alpár                                                            Ravasz Renáta 
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ROMANIA  Anexă la Dispoziția nr.              /2023 
JUDEŢUL HARGHITA  privind convocarea ședinței extraordinare 
CONSILIUL JUDEŢEAN a Consiliului Județean Harghita 

                                               
 

 

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

în şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului Judeţean Harghita 
din data de 31 ianuarie 2023 

 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 332/2022 

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” 

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 
 

 

Miercurea Ciuc, 30.01.2023 
 
 

 
Președinte                                                           Secretarul general al județului 

           Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina 
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