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CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA        Inițiez conform celor prezentate: 
Direcția management și relații 
internaționale                                                   Borboly Csaba 
Nr…….……./....../...../2023                               președinte      
 
 

 
Referatul de aprobare  

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 cu modificările și completările 
ulterioare 

 

 
În baza Hotărârii nr. 90/2022 s-a aprobat derularea programului „Programului 
multianual de cooperare interetnică și bilingvism în administrație pe perioada 2022-
2023”. 
 
Având în vedere necesitatea diminuării bugetului planificat al programului pe anul 2023 
este necesar modificarea art.1 al Hot.CJH nr.90/2022 respectiv al Anexei nr. 1. al 
programului după cum urmează:  
 

 Se modifică Art. 1. al Hotărârii nr. 90/2022 și va avea următorul cuprins:  
 
“Art. I. – Se aprobă derularea „Programului multianual de cooperare interetnică și 
bilingvism în administrație pe perioada 2022-2023” și alocarea cu acest scop a sumei de 
0 mii lei pe anul 2022 și 20,00 mii lei credit bugetar pe anul 2023 din capitolul 67.02.50-
20.30.30 din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita, conform descrierii 
programului din Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.”   

 

 Se modifică Anexa 1. a Hotărârii, partea privind Bugetul programului după cum 
urmează:  

 
Bugetul programului: 

Pentru implementarea programului se propune alocarea în bugetul Consiliului 

Judeţean Harghita pe anul 2023 a sumei de 20,00 mii lei, la capitolul 67.02.50-20.30.30., 

în cadrul căruia se propune stabilirea următoarelor acţiuni şi limite de finanţare: 
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DENUMIREA INDICATORILOR  
Suma în mii 
lei pentru 
anul 2022 

Suma în mii lei 
pentru anul 

2023 

Servicii pentru realizarea de studii 00,00 00,00 

Organizarea a 4 focus grupuri în județul Harghita și 
elaborarea unui ghid de bună conviețuire bazat pe 

analize realizate (focus grupuri), analiză 
carecuprinde toate segmentele problematice, cu 
indicarea unor posibile soluții în acest sens – prin 

contractarea serviciilor – în anul 2022. 
Cap. 67.02.50-20.30.30 

00,00 00,00 

Bunuri și servicii 00,00 20,00 

Organizarea unor evenimente, workshopuri pentru 
mediatizarea programului, informarea publicului și 

diseminarea informațiilor obținute în anul 2023 
Cap. 67.02.50-20.30.30 

 
00,00 

20,00 

Total cheltuieli pe an 
 

00,00 
20,00 

 

Menționăm că nici o altă prevedere a programului nu se va modifica. 

Cu luarea în considerare a celor de mai sus, propunem spre aprobare prezentul proiect 

de hotărâre. 

 
 
 
 
 
 
 

  Miercurea Ciuc, 27 ianuarie 2023 

Aprobat, 
Kiss Tímea Gabriella 
Director executiv adjunct 
 

Întocmit, 
Dobos Erika 

Consilier 

Verificat, 
Szász Katalin 
Șef birou 
 


