
Nr. Hotărâre Data Titlul

1 09.01.2023

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 448/2022 privind
modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii 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;

2 09.01.2023

privind modificarea 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;

3 09.01.2023

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 2024 – 2026;

4 16.01.2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul
2023 și estimările pe anii 2024 - 2026

5 16.01.2023
privind aprobarea „Programului anual de sprijin al asociaţiilor pompierilor
voluntari din judeţul Harghita” pe anul 2023

6 16.01.2023

privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a activităţilor destinate
familiilor din judeţul Harghita” pe anul 2023, al Consiliului Judeţean Harghita

7 16.01.2023
privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din judeţul
Harghita” pe anul 2023, al Consiliului Judeţean Harghita

8 16.01.2023

privind aprobarea „Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean
Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita” pe
anul 2023

9 16.01.2023

privind aprobarea ,,Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din
judeţul Harghita”, pe anul 2023, al Consiliului Judeţean Harghita



10 16.01.2023

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 18/2022
cu privire la aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului
Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene și
ALDA” pe anii 2022-2024 cu modificările și completările ulterioare

11 16.01.2023

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 19/2022
cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor
de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anii 2022-2024 cu modificările 
și completările ulterioare;

12 16.01.2023
cu privire la aprobarea numărului de delegați la deplasarea în străinătate în
județul Vas, Ungaria, în perioada 09-12 februarie 2023;

13 16.01.2023

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

14 16.01.2023

privind aprobarea Metodologiei privind acordarea și controlul dreptului de
utilizare a mărcii comunitare Székely termék/Produs secuiesc/Sekler produkt;

15 16.01.2023

privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la
realizarea proiectului internațional EDUBOT în cadrul programului Erasmus+;

16 16.01.2023

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

17 16.01.2023

privind renunțarea la dreptul de preemțiune al U.A.T. Județul Harghita asupra
imobilului situat în orașul Borsec, str. 7 Izvoare, nr. Vila 21 „Speranța”;

18 16.01.2023

privind revocarea dreptului de administrare al U.A.T. Comuna Gălăuțaș asupra
cotelor-părți din totalul de linie electrică deținute de U.A.T. Județului Harghita,
realizată în cadrul investiției „Reabilitarea rețelei electrice Gălăuțaș, etapa I și II,
județul Harghita” și transmiterea acestor bunuri din domeniul public al U.A.T.
Județului Harghita în domeniul public al U.A.T. Comuna Gălăuțaș;

19 16.01.2023
privind aprobarea derulării “Programului de sprijinire a culturii și vieții sociale a
comunităților de etnie romă în județul Harghita pe anul 2023”;

20 16.01.2023
privind aprobarea derulării „Programului Consiliului Județean Harghita pentru Ziua
Națională a Tineretului în județul Harghita pe anul 2023”;

21 16.01.2023
privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita achitabil către Agenția
Pentru Dezvoltare Regională “Centru” pe anul 2023;

22 16.01.2023
privind aprobarea cotizației Consiliului Județean Harghita achitabil către Uniunea
Națională a Consiliilor Județene din România pe anul 2023;

23 16.01.2023
privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita achitabil către Adunarea
Regiunilor Europene pe anul 2023;



24 16.01.2023

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;

25 16.01.2023
privind înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă
Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş;

26 16.01.2023

privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.
251/2020 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de sprijin financiar
cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul
Harghita, cu modificările și completările ulterioare;

27 16.01.2023

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 23/2022 privind
aprobarea derulării Programului Promovarea valorilor familiale şi culturale pe anii
2021-2024 al Consiliului Judeţean Harghita;

28 16.01.2023

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 24/2022 privind
aprobarea Programului de promovare turistică şi cultural-turistică a judeţului
Harghita pe anii 2022-2024;

29 16.01.2023

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în vederea
aprobării nivelului maxim al cotizaţiei județului Harghita către Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul Mare pe anul 2023;

30 16.01.2023

privind modificarea Hotărârii nr. 107/2022 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;

31 21.01.2023

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”; 

32 15.feb

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

33 15.feb

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



34 15.feb

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

35 15.feb

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

36 15.feb

privind aprobarea Programului judeţean anual de îngrijire social-medicală la
domiciliu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita,
pe anul 2023

37 15.feb

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

38 15.feb

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

39 15.feb

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

40 15.feb

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unei locuințe de serviciu
pentru medici, situat în localitatea Miercurea Ciuc , str. Dénes László nr.12 ap.2 ,
din domeniul privat la Județului Harghita în favoarea Serviciului de Ambulanță
Județean Harghita

41 15.feb

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

42 15.feb

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

43 15.feb

privind aprobarea prețului unitar pentru efectuarea lucrărilor de întreținere
curentă și periodică, reparații curente necesare, prestate de societatea Întreținere
Drumuri Harghita SRL

44 15.feb

privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea
relaţiilor cu autorităţile judeţene” al Consiliului Judeţean Harghita pentru anul
2023

45 15.feb

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



46 15.feb

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

47 15.feb

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

48 15.feb

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

49 15.feb

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”

50 15.feb
privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2022 al bugetului de venituri şi
cheltuieli al judeţului Harghita 

51 15.feb

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

52 15.feb

privind aprobarea documentației de atribuire a Contractelor de delegare a
gestiunii serviciilor publice de transport persoane prin curse regulate 

53 15.feb

privind revocarea dreptului de administrare al U.A.T. Comuna Mădăraș asupra
cotei-părți de 68,73 % din totalul de linie electrică deținute de U.A.T. Județului
Harghita, realizată în cadrul investiţiei „Extinderea liniei electrice subterane de
20kV în zona extravilan Mădăraş şi Vârful Mădăraş Harghita” și transmiterea
acestor bunuri din domeniul public al U.A.T. Județului Harghita în domeniul public
al U.A.T. Comuna Mădăraș

54 15.feb

rivind aprobarea valorii investiției și participarea la cofinanțarea proiectului
„Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și
în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate”

55 15.feb

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în vederea
aprobării nivelului maxim al cotizaţiei judeţului Harghita plătibil către Asociaţia
Microregională Pogány-havas  pe anul 2023

56 15.feb

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



57 15.feb

privind 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

58 15.feb

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

59 15.feb

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

60 15.feb

privind aprobarea redevenței pentru CMID Remetea, în cadrul documentației de
atribuire „Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a Centrului
de Management Integrat al Deșeurilor Remetea compus din instalații de tratare,
sortare, compostare și eliminarea prin depozitare a deșeurilor,  inclusiv stația de
sortare de la Sânsimion, din Județul Harghita”

61 15.feb

aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.
8/2023 privind aprobarea „Programului anual de colaborare a Consiliului Județean
Harghita cu asociațiile și fundațiile cu activitate de turism din județul Harghita, pe
anul 2023”;

62 15.feb

cu privire la aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Județean
Harghita nr. 5/2023 privind aprobarea „Programului anual de sprijin al asociaţiilor
pompierilor voluntari din judeţul Harghita” pe anul 2023;

63 15.feb

cu privire la aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Județean
Harghita nr. 6/2023 privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a
activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita” pe anul 2023;

64 15.feb

cu privire la aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului județean
Harghita nr. 7/2023 privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului
din judeţul Harghita” pe anul 2023, al Consiliului judeţean Harghita;

65 15.feb

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Județean Harghita
nr. 9/2023 privind aprobarea „Programului de finanțare a ctivității de tineret din
județul Harghita”, pe anul 2023;


