ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
/2021
privind aprobarea Strategiei integrate de turism a județului Harghita pentru
perioada 2020-2027
Consiliul Judeţean Harghita;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. ______/2021 a vicepreşedintelui
Bíró Barna-Botond, iniţiată la propunerea Direcţiei generale programe și proiecte,
Raportul de specialitate nr. _________/2021 al Direcției juridice și administrație
publică locală, și Procesul verbal de afișare nr. ________/2021;
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice și investiții;
Comisiei pentru protecția mediului, turism; Comisiei juridice și administrație
publică;
În conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006,
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii
nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică,
cu completările și modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 173, alin.(3), lit. d) și 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. Începând cu data prezentei, se aprobă Strategia integrată de turism a
județului Harghita pentru perioada 2020-2027, conform Anexei nr. 1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează vicepreședintele Bíró Barna-Botond prin Direcţia generală programe
și proiecte şi Direcţia economică.
Art.3. Hotărârea se comunică de Direcția juridică și administrație publică
locală, Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui
Borboly Csaba, vicepreședinților Bíró Barna-Botond și Barti Tihamér, precum şi
Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.
__________________, ______________2021
PREŞEDINTE,
Borboly Csaba

CONTRASEMNEAZĂ
pt. Secretarul general al judeţului
cj Antal Renáta

AVIZAT
pt. Secretarul general al judeţului
cj Antal Renáta

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Harghita Bíró Barna-Botond, la propunerea
Direcţiei generale programe și proiecte.
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