
ROMÂNIA 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIA NR.         /2023 

privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita 
 

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

 
DISPUN : 

 

Art. 1.  Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita pentru data de 15 
februarie 2023, ora 15,00 în Comuna Joseni, la vârful Bucin de pe lângă DN 13B, poziții Km 20 
– 21, pe terenul aparținând UAT Comunei Joseni, județul Harghita. 
 

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

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

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

Miercurea Ciuc, 09 februarie 2023 

 

Președinte                                               Contrasemnează 

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

REFERAT DE APROBARE 
 
 
 
 
 

Preşedintele Consiliului Județean Harghita, a solicitat şi inițiat convocarea ședinței 
ordinare a autorității deliberative a administrației publice județene pentru data de 15 februarie 
2023, ora 15,00 în Comuna Joseni, la vârful Bucin de pe lângă DN 13B, poziții Km 20 – 21, pe 
terenul aparținând UAT Comunei Joseni, județul Harghita. 

 

 

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

 

 

 

Miercurea Ciuc, 09 februarie 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 ordinare 
CONSILIUL JUDEŢEAN a Consiliului Județean Harghita 

                                               
                                                                              

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

în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita 
din data de 15 februarie 2023 

 

 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 

121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei 
şi statului de  funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale  Harghita, cu modificările și completările ulterioare 
Inițiator : Bíró Barna Botond  vicepreşedinte 

 
 

2. Proiect de hotărâre privind Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă 
comunitară în localităţile izolate din judeţul Harghita pe anul 2023, al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita 
Inițiator : Bíró Barna Botond  vicepreşedinte 

 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații 
neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor cu handicap în 
anul 2023 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita 
Inițiator : Bíró Barna Botond  vicepreşedinte 
 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații 

neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor vârstnice pe 

anul 2023, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita 

Inițiator : Bíró Barna Botond  vicepreşedinte 
 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean anual de îngrijire social-

medicală la domiciliu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Harghita, pe anul 2023 

Inițiator : Bíró Barna Botond  vicepreşedinte 
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6. Proiect de hotărâre 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 2023 
Inițiator : Bíró Barna Botond  vicepreşedinte 
 
 

7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului  Consiliului Județean Harghita 
în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei judeţului Harghita plătibil către 
Asociaţia pentru județul Harghita –Hargita Megyéért Egyesület, pe anul 2023 
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 
 
 

8. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
136/2022 privind însușirea cotizaţiei județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita 
plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc – 
Asociația Csík Metropoliszövezet pe anul 2022 
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 
 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului chiriei locuințelor de serviciu situate în 

Municipiul Miercurea Ciuc, str. dr. Denes László, nr. 12, aflate în domeniul privat al 

Județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita 

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 
 
 

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

Ciumani asupra cotei-părți de 59,15 % din linia electrică deținute de U.A.T. Județului 

Harghita, realizată în cadrul investiției „Extindere LEA 20 kV în strada Akadan, localitatea 

Ciumani” judeţul Harghita și transmiterea acestor bunuri din domeniul public al U.A.T. 

Județului Harghita în domeniul public al U.A.T. Comuna Ciumani 

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 
 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. 

Comuna Joseni în vederea realizării în comun a investiției „ Extindere rețea electrică în 

zona Bucin, comuna Joseni județul Harghita 

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 
 
 



12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului unitar pentru efectuarea   lucrărilor de 

întreținere curentă și periodică, reparații curente necesare, prestate de societatea 

Întreținere Drumuri Harghita SRL 

Inițiator: Borboly Csaba președinte 
 
 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor 

umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene” al Consiliului Judeţean Harghita   

pentru anul 2023 

Inițiator: Borboly Csaba președinte 
 

14.  Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului Rafai Emil, reprezentant al UAT 

Județul Harghita a societății Honline Media SRL de a aproba Planul de administrare 

depus de administratorul societății László István 

Inițiator: Borboly Csaba președinte 
 
 

15.  Proiect de hotărâre 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 

Inițiator: Borboly Csaba președinte 
 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al lucrărilor și serviciilor de 

întreținere curentă și periodică pe timp de vară și iarnă pe drumurile județene din 

județul Harghita pentru anul 2023 

Inițiator: Borboly Csaba președinte 
 
 

17. Proiect de hotărâre privind  privind transmiterea în folosinţa gratuită a autoturismului 

HR 11 FND, aflat în proprietatea privată a judeţului Harghita şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Harghita, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D” 

Harghita pe o perioadă de 6 luni 

Inițiator: Borboly Csaba președinte 
 
 

18. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea județului Harghita prin Consiliul 

Județean Harghita a unor terenuri aflate în proprietatea comunelor Ditrău și Remetea în 



vederea realizării în comun a unui „Drum de acces la Centrul de Management al 

deșeurilor Remetea” 

Inițiator: Borboly Csaba președinte 
 
 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2022 al bugetului de 

venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita  

Inițiator: Borboly Csaba președinte 
 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul 

”Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în 

mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate”, a 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului precum și acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaţiilor Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară S.I.M.D. Harghita, la care Județul Harghita este membru 

asociat 

Inițiator: Borboly Csaba președinte 
 
 

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a Contractelor de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane prin curse regulate  

Inițiator: Borboly Csaba președinte 
 

 
 

 

 
 

Miercurea Ciuc, 09.02.2022 
 
 

 
 

Președinte                                                           Secretarul general al județului 
           Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina 
 

 


