
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA Nr.             /2023 

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 

 
Consiliul Judeţean Harghita, 

 Având în vedere Referatul de aprobare iniţiată de preşedintele Borboly Csaba la 

propunerea Direcţiei Arhitect șef, înregistrată cu nr. _________/__.02.2023, Raportul de 

specialitate nr. __________/2023 al Direcţiei generale economice, Raportul de specialitate 

nr. __________/2023 al Direcţiei generale administraţie publică locală, şi avizul Comisiei 

tehnico-economice de avizare a proiectelor din județul Harghita nr. ________/__.02.2023 

și Procesul verbal de afișare nr. _________/__.02.2023; 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice și investiții și Comisiei 

juridică și administrație publică; 

În baza prevederilor art. 44 alin. (1) şi art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii, 

precum și art. 8 alin. (2) lit. a)  din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 

modificările și completările ulterioare; 

art. 5 alin. (2), art. 16 alin. (3) lit. a), art. 17 alin. (2) lit. b), precum și art. 21 alin. 1 din Anexa 

nr. 4 a Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 

statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 

serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare; 

ale OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

ale Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1022/02.09.2020 privind aprobarea 

Ghidului Solicitantului pentru apelul POIM OS 3.1 și  



 

 

ale Ordinului Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 2162/29.08.2022 privind 

modificarea și completarea Ghidului Solicitantului pentru apelul POIM OS 3.1; 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. 5-6, art. 14 alin. 4 şi art. 44 alin. 1 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

respectiv art. 173 alin. (3) lit. f) și alin. (5) lit. m) precum și art. 196 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru ”Dotarea punctelor de 

colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe 

teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate”, precum și indicatorii 

tehnico-economici al proiectului, conform cu Anexa nr.1 și Anexa nr.2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se împuternicește reprezentantul Județului Harghita în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară S.I.M.D Harghita,  dl. Incze 

Csongor, să voteze în favoarea adoptării Hotărârii Adunării Generale a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară S.I.M.D. Harghita privind aprobarea Studiului de 

Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Dotarea punctelor 

de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe 

teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate”. 

 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: Direcţia 

Arhitect șef, sub coordonarea preşedintelui Borboly Csaba şi Direcţia economică, sub 

conducerea directorului general Bicăjanu Vasile, respectiv administratorul public Incze 

Csongor. 

 Art. 4. Hotărârea se comunică de către Direcția generală administrație publică 

locală-Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Borboly 

Csaba, vicepreşedinţilor Barti Tihamér şi Biró Barna Botond, Direcţiei Arhitect șef, 

Direcţiei generale economice, administratorului public Incze Csongor, Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară S.I.M.D Harghita, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului 

Harghita. 

 ________________, la ______________ 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ 
 PREŞEDINTE,                         Secretarul general al judeţului, 
 Borboly Csaba        Balogh Krisztina 



 

 

 
AVIZAT 

Secretarul general al judeţului 
Balogh Krisztina 

 
 
 
 
 

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către preşedintele Borboly Csaba, la 
propunerea Direcţiei Arhitect șef. 
 
 
 
 

 Preşedinte Arhitect șef 
 Borboly Csaba Fülöp Otília 

 
 
 
 
 

VIZA JURIDICĂ 
Direcţia generală administraţie publică locală 

Director executiv  
Vágássy Alpár 

 
 
 
 
 
 

VIZAT 
                    Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita 

Coordonator compartiment 
                                                              Szabó Zsolt Szilveszter 
  
 


