
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂREA NR. _____/2023 

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 

 
Având în vedere: 

Referatul de aprobare nr. 111900/2023, Completarea la Referatul de aprobare nr. 
113180/2023 , inițiat de preşedintele Consiliului Județean Harghita dl. Borboly Csaba, la 
propunerea Direcţiei generale patrimoniu, 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, Adresa cu nr. 
7021/96830/2022 al U.A.T. Comunei Joseni,  Hotărârea Consiliului Local a Comunei Joseni 
nr. 82/2022 privind aprobarea solicitării de la Consiliului  Județean Harghita a 
coparticipării la finanțarea investiției „ Extindere rețea electrică în zona Bucin, comuna 
Joseni, județul Harghita” și a asocierii U.A.T Județul Harghita cu U.A.T Comuna Joseni în 
vederea realizării în comun a investiției, Raportul de specialitate nr. _____/2023 al 
Direcţiei economice, Raportul de specialitate nr. _______/2023 al Direcţiei juridice și 
administraţie publică, Raportul de specialitate nr. ________/2023 al Direcției generale 
tehnice, Procesul verbal de afișare nr. 111754/2023, privind îndeplinirea exigenţelor de 
transparenţă decizională și a Referatului de urgență nr. 112815/07.02.2023; 

Luând în considerare avizele favorabile ale Comisiei economice și investiții 
respectiv al Comisiei juridice și administrație publică;  

În conformitate cu prevederile art. 1-5 și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate de fonduri publice, art. 
20 alin.(1) lit. „i”, art. 35 alin. (1), art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art.7. alin. (3) ale Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit. „e”, coroborat cu alin (7) lit. „a” și lit. 
„c”şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă asocierea 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 ”. 
(2) Pentru realizarea investiției Consiliul Județean Harghita asigură finanțarea lucrărilor în 
1/4 parte din subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și 
dezvoltării comunale, alin. 51.02.50 Transferuri de capital acordate în baza contractelor 
de parteneriat sau asociere,  din bugetul Județului Harghita și alte fonduri atrase .  
 



Art. 2. (1) Se aprobă modelul Contractului de asociere între U.A.T. Județul Harghita și 
U.A.T. Comuna Joseni, conform Anexei nr.1 , parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Se aprobă contribuția U.A.T Județul Harghita în sumă de 1.900.000 lei inclusiv 
T.V.A , reprezentând cota parte de 1/4 din valoarea totală a investiției . 
 

Art. 3 Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, domnul Borboly Csaba 
prin domnul director general Birta Antal din cadrul Direcției Generale Patrimoniu cu 
semnarea contractului de asociere cu U.A.T. Comuna Joseni, potrivit modelului aprobat 
la aliniatul precedent. 
 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează, 

preşedintele Consiliului Județean Harghita dl. Borboly Csaba, prin Direcţia generală 

tehnică 
 

Art. 5. Hotărârea se comunică de Direcţia juridică și administraţie publică - 

Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Consiliului 

Județean Harghita dl. Borboly Csaba, Direcţiei generale tehnice, Direcţiei economice, şi 

U.A.T.-ului Comunei Joseni, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. 

 

 

Miercurea-Ciuc, _______________ 2023 

 

 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 
 PREȘEDINTE  SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI 
 Borboly Csaba Balogh Krisztina  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIZAT 
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI  

Balogh Krisztina 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 PREŞEDINTE DIRECTOR GENERAL  
 Borboly Csaba Birta Antal  

 
 

 
 

VIZA JURIDICĂ 
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

 DIRECTOR EXECUTIV 
Vágássy Alpár  

 
 
 
 

 
VIZAT 

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CJHR 
Szabó Zsolt Szilveszter 

Coordonator compartiment 
 

 
 
 


