ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA nr. /2021
privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice de pe
teritoriul județului Harghita” pe anul 2021

Consiliul Județean Harghita
Având în vedere Referatul de aprobare nr. /2021 a Arhitectului șef, Raportul de
specialitate nr. _________/2021 al Direcţiei generale economice, Raportul de
specialitate nr.____________/2021 al Direcţiei generale administraţie publică locală,
Raportul de specialitate nr. _________/2021 al Direcţiei generale programe, proiecte
și achiziții publice, precum şi Procesul verbal de afișare nr. _________/2021 privind
îndeplinirea exigenţelor de transparenţă decizională;
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice, juridice și al
Comisiei pentru învățământ, cultură;
În conformitate cu prevederile dispozițiilor art. 2, alin(4), art. 38, art. 39,
art. 46 și art. 49 ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4 al Anexei nr. 1 ale
Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei
publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de
intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile,
precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul,
municipiul, oraşul sau comuna, art. 25, lit. f) al Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 98/2016 a
achizițiilor publice, cu completările ulterioare, art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi cu prevederile
Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 24/2015 privind aprobarea strategiei de
protecție a monumentelor istorice din județul Harghita, respectiv cu prevederile
Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. ____/2021 privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2021 2023;
În temeiul art. 173, alin (1), lit.”f” şi art. 196, alin. (1), lit. ”a” din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.

AVIZAT
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către preşedintele Borboly
Csaba, la propunerea arhitectului şef al judeţului Fülöp Otilia.

PREŞEDINTE
Borboly Csaba

ARHITECT ŞEF
Fülöp Otilia

Întocmit
Lázár Ágnes

VIZA JURIDICĂ
Direcţia generală administraţia publică locală
Ptr. Director general
Consilier juridic
Antal Renáta

AVIZAT
Coordonator Compartiment Cancelaria Consiliului Judeţean
Szabó Zsolt Szilveszter

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă „Programul de protecție a monumentelor istorice de pe
teritoriul județului Harghita” pe anul 2021, al Consiliului Județean Harghita, conform
descrierii din Anexa nr. 1 care constituie parte integrantă din prezenta.
Art. 2. Finanțarea ”Programului de protecție a monumentelor istorice de pe
teritoriul județului Harghita” se suportă din bugetul județului Harghita, bugetul total
al programului propus pentru anul 2021, fiind de ________ lei, cuprins la capitolul
67.02.03.12, art. 59, alin.11.
Art. 3. Se aprobă alocarea sumei de __________ lei pentru finanțarea
programului pe anul 2021, conform Anexei nr. _____, pct. __, poz. ____ din
Hotărârea nr. _____________ a Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2021 și estimările pe
anii 2022 - 2024.
Art. 4. (1) Se aprobă modelul Cererii de finanțare, conform Anexei nr. 2.,
modelul Contractului de finanțare, conform Anexei nr. 3., modelul Anunțului
publicitar pentru înscriere la concurs, conform Anexei nr. 4., respectiv modelul
Referatului de oportunitate, conform Anexei nr. 5.
(2) Anexele nr. 2, 3, 4 și 5 fac parte integrantă din prezenta.
Art. 5. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Harghita, dl.
Borboly Csaba, cu numirea Comisiei de evaluare a cererilor de finanțare, prin
dispoziție, conform legii.
Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
Arhitectul șef, Direcția generală economică și Direcţia generală programe, proiecte și
achiziții publice.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică de Direcţia generală administraţie
publică locală prin Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita:
președintelui Consiliului Judeţean Harghita, Arhitectului şef, Direcţiei generale
economice, Direcţiei generale programe, proiecte și achiziții publice, precum şi
Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.
……………………………., …. …… 2021
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