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HOTĂRÂREA NR.              /2023 
 

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 

cu modificările și completările ulterioare 
 

Consiliul Județean Harghita,  
Având în vedere Referatul de aprobare nr.        /2022 inițiat de președintele 
Consiliului Județean Harghita, dl. Borboly Csaba, la propunerea Direcției de 
Management și Relații Internaționale privind aprobarea derulării Programului 
multianual de cooperare interetnică și bilingvism în administrație pe perioada 2022-
2023, al Consiliului Judeţean Harghita;  
Raportul de specialitate nr.              /2022 al Direcției economice; 
Raportul de specialitate nr.          /2022 al Direcţiei juridice și administraţie publică; 
Raportul de specialitate nr.           /2022 al Direcției generale programe și proiecte; 
Procesul verbal nr.         /2023 de îndeplinire a cerinţelor de transparenţă decizională. 
 
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice și investiții, respectiv 

Comisiei juridice și administrației publice; 

 
În baza prevederilor art.  3. alin.(2), art. 4. alin. (5)-(6), art.  14. alin. (4), art. 25 alin. (1) 
lit. f) și art. 26 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice local, cu 
modificările și completările ulterioare, art.7. alin (13) din Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 8/2022 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 și 
estimările pe anii 2022-2024 cu modificările și completările ulterioare, și ale 
prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 4/2023 privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023 și estimările pe anii 
2024-2026;  a Hotărârii Guvernului nr. 1206/2001 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a dispozițiilor privitoare la dreptul cetățenilor aparținând unei minorități 
naționale de a folosi limba maternă în administrația publică locală, art. 47 alin. (4) si 
art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, art. 94 alin. (1) și (2) cuprinse în Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. f), și art. 196 alin. (1) lit a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 



 
 
 
 
 
 
 
 

AVIZAT 
 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI  

 
 

 
Prezentul proiect de Hotărâre a fost iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean 
Harghita, Borboly Csaba, la propunerea Direcţiei de Management și Relații 
Internaționale. 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                                DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT     
BORBOLY CSABA                                                                      KISS TÍMEA GABRIELLA 
        
 
 
 
           
        

 
 
 

VIZA JURIDICĂ 
 Direcţia juridică și administrație publică 

Director Executiv  
Vágássy Alpár 

 
  
 
 

 
AVIZAT, 

Coordonator Compartiment Cancelaria C.J.HR 
Szabó Zsolt Szilveszter 

 
 
 
 
 



 
 

HOTĂRĂŞTE: 
  
Art. I. – Se aprobă modificarea Art. 1. al Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
90/2022 cu privire la aprobarea derulării Programului multianual de cooperare 
interetnică și bilingvism în administrație al Consiliului Judeţean Harghita pe anii 2022-
2023 și va avea următorul cuprins:  
“Art. 1. – Se aprobă derularea Programului multianual de cooperare interetnică și 
bilingvism în administrație al Consiliului Județean Harghita pe anii 2022-2023 și 
alocarea cu acest scop a sumei de 0 mii lei pe anul 2022 și 20,00 mii lei pe anul 2023, 
din credit bugetar din capitolul 67.02.50 al bugetului de venituri și cheltuieli al 
județului Harghita, conform descrierii programului din Anexa nr. 1., care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.“  
 
2. Anexa nr. 1 privind Descrierea derulării programului pe anii 2022-2024 se modifică 
prin înlociurea acesteia cu Anexa nr.1 parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 
Art. II. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, prin Direcţia management 
și relații internaționale, Biroul de analiză și sinteză şi prin Direcţia economică. 
 
Art. III. (1) Prezenta hotărâre se comunică de către Direcţia juridică și administraţie 
publică - Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: președintelui 
Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, vicepreşedinţilor Barti Tihamér şi Bíró 
Barna Botond, Direcției generale programe și proiecte, Direcției economice, Direcţiei 
management și relații internaționale, precum și Instituției Prefectului Judeţului 
Harghita.  
 (2) Totodată prezenta hotărâre va fi afișată la afișierul Consiliului Județean 
Harghita și va fi publicată pe site-ul www.judetulharghita.ro, www.hargitamegye.ro, și 
în mass-media prin grija Compartimentului Cancelaria Consiliului Județean Harghita, 
respectiv va fi publicată în Monitorul Oficial al Județului Harghita prin grija Direcției 
juridice și administrație publică.  
 

 

_____________________, _________/2023 
 
                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
 
PREŞEDINTE,      SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
Borboly Csaba              Balogh Krisztina 
 
 

http://www.judetulharghita.ro/
http://www.hargitamegye.ro/

