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HOTĂRÂREA NR.         /2021 
 
 
 

pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor 
populare și a costumelor tradiționale pe anul 2021 în județul Harghita 

 

 

 

Consiliul Judeţean Harghita, 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. ……../2020 a preşedintelui Consiliului 
Județean Harghita dl. Borboly Csaba, iniţiată la propunerea Direcţiei generale programe 
şi proiecte, Raportul de specialitate nr………/2021 al Direcției juridice şi administraţie 

publică,  Raportul de specialitate nr…….../2021 al Direcției economice și Procesul verbal 
nr. ………./2020 de îndeplinire a exigențelor de transparență decizională; 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei învățământ, cultură și al Comisiei 
economice, juridică; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind 
îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, 

cu modificările și completările ulterioare, a art. 14, alin (4) şi art.25, lit f) al Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale 
prevederilor art. 7, alin (2)  ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, Strategiei de dezvoltare culturală a județului Harghita pe perioada 
2021-2030, precum şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. _______/2021, 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  județului Harghita pe anul 2021 și 
estimările pe anii 2022-2024; 

 
În temeiul art. 173 alin.(1) lit. f, și art. 196, alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă derularea Programului special de finanțare nerambursabilă a 
porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2021, cu un buget de 250.000 lei 
din capitolul 67.02.03.30, subcapitolul 59.11 pe baza Hotărârii nr. ......../2021 a 
Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a l 

judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 pe baza descrierii 
programului, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta. 
 



Art. 2. – Se aprobă Ghidul solicitantului privind procedura sistemului de finanţare 
nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2021, conform 
anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta. 
 
Art. 3. – Se aprobă modelele: „Anunț public”, „Contractul de finanțare nerambursabilă” 
şi ”Obligaţii privind promovarea programelor de finanțare nerambursabilă ale Consiliului 
Județean Harghita” cuprinse în Anexele nr. 2.1, 2.2, care fac parte integrantă din 
prezenta. 
 
Art. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 
Direcţia generală programe şi proiecte şi Direcţia economică. 
 

Art. 5. - Hotărârea se comunică de Direcția juridică şi administrație publică, 
Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: președintelui Borboly Csaba, 
vicepreşedintelui Bíró Barna Botond, Direcţiei generale programe şi proiecte, Direcției 
economice, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. 
 
 

  ______________, la _______ 2021. 

 
 
 
 
 
       CONTRASEMNEAZĂ 

PREŞEDINTE,        PTR SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Borboly Csaba     Antal Renáta 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
AVIZAT 

  PTR SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI 
Antal Renáta 

 
 

 
Prezentul proiect de Hotărâre a fost iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, 
Bíró Barna Botond, la propunerea Direcţiei generale programe şi proiecte. 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE                                                               DIRECTOR GENERAL 
BÍRÓ BARNA BOTOND                                                                   ZONDA ERIKA 
 
 
 
                                                                                                                       Întocmit, 
                                                                                                                  Salamon Endre 

 
 

 
 
 

VIZA JURIDICĂ 

Direcţia juridică şi administraţie publică 
Bodó Alpár – Consilier Juridic 

 Ptr Director general 
 
 
 

 
 

AVIZAT, 
Coordonator Compartiment Cancelaria C.J.HR 

Szabó Zsolt Szilveszter 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ROMÂNIA            
JUDEŢUL HARGHITA          
CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA       
Direcţia generală programe și proiecte 
 

Nr.___________________2020 
                     DE ACORD, 
                   Borboly Csaba 

                                                                                                                               Președinte 
 

REFERAT DE APROBARE 

pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor 
populare și a costumelor tradiționale pe anul 2021  în județul Harghita 

 
 

Pe baza Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale 
programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare 
Consiliul Județean Harghita propune derularea Programului  special de finanțare 
nerambursabilă a porturilor populare pe anul 2021. 
Prin acest program Consiliul Județean Harghita finanțează proiectele privind 
confecţionarea/achiziţionarea porturilor populare și a costumelor tradiționale, solicitanții pot fi  
persoane fizice și juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înființate în condițiile 
legii române, în prioritate asociațiile, fundațiile și cultele religioase, care solicită finanţare 
pentru confecţionarea/achiziţionarea  porturilor populare și a costumelor tradiționale. 

 
Programul este o oportunitate remarcabilă pentru reînnoirea vestimentațiilor populare ale 
ansamblurilor de dans popular din județ, pentru îmbogățirea colecțiilor de porturi populare ale 
școlilor și grădinițelor, și ale costumelor tradiționale pentru coruri, respectiv regăsirea și 
reînnoirea porturilor populare moștenite. 

 

Pentru derularea eficientă a programului considerăm necesară aprobarea „Ghidului 
Solicitantului” şi a modelelor următoarelor documente: „Ofertă culturală”, „Bugetul de venituri 
și cheltuieli” și „Contractul de finanțare nerambursabilă”. Aplicarea documentelor enumerate 
va îmbunătăţi, va face mai obiectivă şi mai transparentă modul de acordare a unor finanţări 
nerambursabile pentru activităţi culturale.  
Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
Programul special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor 

tradiționale pe anul 2021. 
 
Miercurea Ciuc, la 18 noiembrie 2020 
 

        DIRECTOR GENERAL,                                      Întocmit, 
              Zonda Erika                                              Salamon Endre 

ROMÂNIA Anexa nr. 1. 



JUDEȚUL HARGHITA la Hotărârea nr. ……………/2021 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

Programul special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor 
tradiționale pe anul 2021 în județul Harghita 

 
 
 

DESCRIEREA PROGRAMULUI 
 

1. Autoritatea finanțatoare: 
Consiliul Județean Harghita, ca organ al autorității administrației publice județene, cu 
sediul în Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., cod poștal 530140  

 

2. Denumirea programului: 

Programul special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor 
tradiționale pe anul 2021 în județul Harghita, 
 
3. Scopul programului: 

Stimularea activităților culturale în județul Harghita inițiate de persoanele fizice și 
juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înființate în condițiile legii, care 
depun ofertă culturală. 

 

4. Activități finanțate: 
În cadrul programului se vor  finanța proiecte privind confecţionarea/achiziţionarea 
porturilor populare/elementelor de port popular și a costumelor tradiţionale, depuse de 
persoanele fizice și juridice menționate ale căror scop este stimularea și promovarea 
vieții culturale din județul Harghita. 
Beneficiarii finanțărilor în mod obligatoriu trebuie să prezinte porturile populare și 
costumele tradiționale confecționate/achiziționate în cadrul unor evenimente culturale, 
organizate în perioada derulării proiectului. 
Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.  
Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale 
beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale membrilor organizaţiei beneficiare şi 
trebuie efectuate în perioada de derulare a proiectului, cu respectarea scopului, în 
conformitate cu bugetul acestuia acceptat de finanţatorul Consiliul Judeţean Harghita.  
 

5. Beneficiarii programului: 

Persoane fizice și juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înființate în 
condițiile legii române, în prioritate asociațiile, fundațiile și cultele religioase, care 
solicită finanţare pentru confecţionarea/achiziţionarea  porturilor populare și a 

costumelor tradiționale. 



  
 
6. Finanțarea programului: 
Pe baza Hotărârii nr. ______ /2021 a Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 
2022-2024, a Strategiei de dezvoltare culturală a județului Harghita pe perioada 2021 -
2030 aprobată de Consiliul Județean Harghita prin Hotărârea nr. _____/2021, având 
următoarele obiective: II. Consolidarea rolului de creare de valoare al culturii ecleziastice 
și religioase, IV. Dezvoltarea și punerea în aplicare a unor noi inițiative, în special 
extinderea inovatoare a ofertelor culturale, ținând seama de potențialul turismului 
cultural , VIII. Îmbunătățirea accesului la cultură pentru populațiile neurbane, în special 
prin prezentarea rurală a producțiilor teatrale și de dans s-a aprobat Programului special 
de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și  a costumelor și uniformelor 
tradiționale pe anul 2021 în județul Harghita, un buget de 250.000 lei. 
 

7. Eligibilitatea ofertei culturale 

Finanțarea proiectelor – finanțarea asigurată de Consiliul Județean Harghita va fi de 
maxim 90% din bugetul total al proiectului. Diferența de minim 10% din valoarea 

proiectului trebuie să fie asigurată de către solicitant din contribuție proprie, care 
reprezintă fondurile proprii ale solicitantului, obținute în condițiile legii, inclusiv 
sponsorizări, donații sau venituri din activități economice proprii, în condițiile statutului 
asociației/fundației și din alte surse de finanțare. 
Finanțarea proiectelor se va realiza pe baza contractului de finanțare nerambursabilă 
încheiat între Beneficiar și Consiliul Județean Harghita (conform anexelor nr. 2.4 și 2.5 

din prezenta hotărâre), în 2 exemplare, din care un exemplar rămâne la beneficiar şi un 
exemplar la Direcția generală programe și proiecte a Consiliului Județean Harghita. 
Finanțarea nerambursabilă a proiectului se face pe bază de contract de finanțare 

nerambursabilă, acordată în două tranşe, prin virament bancar, din bugetul autorităţii 
finanţatoare în contul beneficiarului, pe bază de factură emisă de acesta pentru fiecare 
tranşă. 
Prima tranşă se acordă la semnarea contractului de finanţare. Tranșa a doua se acordă în 
baza documentelor justificative de decontare, prezentate de beneficiarul finanţării 
nerambursabile. 

Cererile de finanțare primite vor fi prelucrate de către Direcția generală programe și 
proiecte al Consiliului Judeţean Harghita și de către Comisia de evaluare/selectare 
aprobată prin hotărârea Consiliului Județean Harghita. 

 

Cheltuielile eligibile trebuie efectuate numai în perioada realizării programelor / 
proiectelor selectate spre finanţare şi cu respectarea bugetului acestuia şi sunt  
formate din următoarele categorii de cheltuieli:  

a) cheltuielile de realizare a acţiunii/proiectului/programului cultural, precum 
costuri materiale şi servicii, costuri de producţie, prestări servicii, etc.  



b) alte cheltuieli specifice, acţiuni promoţionale şi de publicitate, aferente perioadei 
de realizare a acţiunii/proiectului/programului cultural;  Din suma de finanţare 
acordată se va putea cheltui un procent de 5% pentru cheltuieli de comunicare: 
anunţuri publicitare, conferinţe de presă, filme, inscripţionare echipamente, etc. 

c) cheltuieli ocazionate de transportul intern. 
 

Restul categoriilor de cheltuieli sunt neeligibile în cadrul „Programului special de 
finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2020 
în județul Harghita”. Cheltuielile neeligibile necesare pentru derularea proiectului pot fi 
acoperite atât din contribuţia proprie cât şi din alte surse de finanţare, tabelul de buget 
al cererii de finanțare putându-se fi modificat/completat în acest sens de către solicitant 
fără aprobarea prealabilă a finanţatorului. 
Cheltuielile eligibile trebuie să fie justificate şi oportune, în conformitate cu obiectivele 
programului/proiectului formulate în  cererea de finanţare și metodologia de decontare. 
 

8. Perioada de desfășurare a programului 

În cadrul programului, implementarea proiectelor trebuie să se desfășoare în anul 
bugetar 2021, activitățile proiectelor trebuie să fie derulate în perioada următoare 
semnării contractului de finanțare nerambursabilă, iar proiectele trebuie să fie 
decontate conform contractului de finanțare nerambursabilă. 
 

9. Rezultate obținute 

În cadrul programului pe anul 2020 au fost depuse 55 proiecte. Din cele 55 proiecte 

depuse  45 de proiecte au fost declarate câștigătoare. Au fost implementate 44 proiecte 
în cadrul programului. 
 În anul 2020 s-a acordat finanțare în valoare de 160.000 lei pentru 105 seturi complete 
de port popular și 206 bucăți de elemente de port popular:  

- 54 cămăși, 
- 24 veste, 

- 23 perechi de cizme, 
- 58 perechi de pantofi, 
- 7 pălării, 
- 32 fuste 
- 8 ițar. 

Programul a fost o oportunitate remarcabilă pentru reînnoirea vestimentaț iilor 

ansamblurilor populare, pentru îmbogățirea colecțiilor de porturi populare din școlile și 
grădinițele județului și pentru regăsirea și reînnoirea porturilor populare  moștenite.  
 
10. Rezultate aşteptate: 

- Stimularea, informarea și conștientizarea populației din județul Harghita despre 
valorile culturale locale, materiale și imateriale.  

- Evidenţierea valorilor culturale locale având în vedere locul lor în ansamblul 
valorilor culturale europene. 



- Conştientizarea modurilor în care acţiunile culturale pot aduce beneficii directe 
comunităţilor locale. 

- Dezvoltarea și punerea în aplicare a unor noi inițiative, în special extinderea 
inovatoare a ofertelor culturale, ținând seama de potențialul turismului cultural. 

- Îmbunătățirea accesului la cultură pentru populațiile neurbane, în special prin 
prezentarea rurală a producțiilor teatrale și de dans. 

- Conştientizarea modurilor în care acţiunile culturale pot aduce beneficii directe 
comunităţilor locale. 

- Îmbrățișează activitățile culturale ale bisericilor 

 

11. Indicatori de rezultate  

- Număr de acțiuni demarate 
- Număr de proiecte depuse 

- Număr de proiecte realizate  
- Număr de parteneriate înființate 
- Număr elemente de port popular și tradițional confecţionat/achiziţionat 

 

12. Indicatori de eficiență 

- Cel puțin 60 proiecte depuse în cadrul programului în urma anunțului de 
participare 

- Proiecte implementate cel puțin 60% din proiectele selectate pentru 
finanțare 

 
 PREȘEDINTE      VICEPREŞEDINTE    DIRECTOR GENERAL 
BORBOLY CSABA   BIRÓ BARNA BOTOND        ZONDA ERIKA 

 
 
 

                                                               Întocmit, 
                                                              Salamon Endre 
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