ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA Nr.
/2021
cu privire la aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita
pe lângă instituţiile Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene și ALDA” pe anul
2021
Consiliul Judeţean Harghita,
Având în vedere:
Referatul de aprobare al preşedintelui Borboly Csaba nr. ……………/2020, iniţiată la
propunerea Direcţiei management și relații internaționale privind aprobarea
programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile
Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene și ALDA” pe anul 2021;
Raportul de specialitate al Direcţiei generale administraţia publică locală,
înregistrat cu nr. ……../2021;
Raportul de specialitate al Direcţiei generale programe, proiecte şi achiziții
publice, înregistrat cu nr. …………/2021;
Raportul de specialitate al Direcţiei generale economice, înregistrat cu
nr…………/2021;
Ținând cont de Avizul favorabil al Comisiei economică și investiții, Comisiei
juridică și administrației publică, Comisiei pentru relaţii internaționale și UE, precum și
de Procesul verbal cu nr. ………../2021 privind îndeplinirea exigenţelor de transparenţă
decizională;
Văzând prevederile Hotărârii nr. 6/1993 a Consiliului Judeţean Harghita privind
aprobarea unor convenţii încheiate cu organizaţii şi teritorii din alte ţări, ale Hotărârii
Consiliului Județean Harghita nr. 56/1999 privind aprobarea participării active a
Consiliului Judeţean Harghita la programul internaţional Eurodyssée de dezvoltare a
resurselor umane, ale Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 248/2019 privind
aprobarea aderării județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita la Asociația
Europeană pentru Democrație Locală (ALDA) și aprobarea achitării cotizației de membru
aferent anului 2019, ale Strategiei de dezvoltare culturală a județului Harghita pe
perioada 2013-2020, aprobată de Consiliul Județean Harghita prin Hotărârea 219/2013,
ale Programului de dezvoltare economică a județului Harghita pe perioada 2012-2020,
aprobată de Consiliul Județean Harghita prin Hotărârea nr. 326/2012;
Având în vedere bunele practici și experiențele de specialitate al Proiectului
CLEAR – Cultural Values and Leisure Environments Accessible Roundly for All – aprobată

de către Consiliul Județean Harghita prin Hotărârea nr. 126/2011, al Proiectului SEEMIG
- Gestionarea migrației și a efectelor sale în Europa de Sud-Est, al Proiectului FIDIBEDezvoltarea parcurilor industriale inovative în vederea promovării inovației și spiritul
antreprenorial în Europa de Sud-Est, al Proiectului Recultivatur- Integrarea valorilor
culturale cu caracter confesional în procese de planificare şi dezvoltare teritorială, al
Proiectului ENGAGE – Proiectarea internetului de bandă largă în județul Harghita, al
Proiectului CCIC – Provocări complexe – Orașe inovatoare, al Proiectului CivPro Strategii regionale în vederea prevenirii calamităților naturale, precum și al Proiectului
RobinWod Plus- Funcţiile multiple ale pădurilor;
Luând în considerare prevederile cuprinse în Hotărârea Consiliului Judeţean
Harghita nr. 51/1996, privind încredinţarea preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita
cu aprobarea acţiunilor de relaţii internaţionale;
În conformitate cu prevederile art. 25., alin. (1), lit. f) şi art. 14., alin. (4.) din
Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ale art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor Hotărârii
Consiliului Judeţean Harghita nr. ………/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024;
În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. „e”, coroborate cu alin. (7) lit. c, art. 196.
alin. (1), lit a), precum și art. 225. alin (4) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă programul Reprezentarea și promovarea județului Harghita
pe lângă instituțiile Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene și ALDA pe anul
2021 și alocarea în acest scop a sumei de 200,00 mii lei, din capitolul 80.02.01.10. din
bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al județului Harghita, conform descrierii
programului din Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 2. – (1) Se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita ca, prin
dispoziţie, să aprobe pentru fiecare acţiune, componenţa nominală a delegaţiilor şi
alocarea sumelor necesare îndeplinirii acestora, cu respectarea dispoziţiilor legale
incidente.
(2) În cazul consilierilor judeţeni, selecționarea și pregătirea în vederea
participării acestora în delegaţii, se aprobă ținând seama de specificul activității pentru
care are loc deplasarea, de preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, cu depunerea

ulterioară a rapoartelor conform art. 225. alin (4) și (5) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările
ulterioare, şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean
Harghita aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 215/2008, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 3. Se aprobă modelul contractului de colaborare între judeţul Harghita prin
Consiliul Judeţean Harghita, instituţiile de primire şi stagiar, prevăzut în Anexa nr. 2, care
constituie parte integrantă din prezenta, precum și modelul raportului de stagiu cuprins
în Anexa nr.3, care constituie parte integrantă din prezenta.
Art. 4. Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, domnul
Borboly Csaba, ca în limita şi în exercitarea mandatului primit, să semneze contractul de
colaborare, prevăzut la art. 3 din prezenta.
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, prin Direcţia
management și relații internaționale şi prin Direcţia generală economică.
Art. 6. (1) Prezenta hotărâre se comunică de către Direcția generală administrație
publică locală - Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui
Borboly Csaba, vicepreşedinţilor Barti Tihamér şi Bíró Barna Botond, Direcţiei generale
economice, Direcţiei management și relații internaționale, precum şi Instituţiei
Prefectului Judeţului Harghita.
(2) Totodată prezenta hotărâre va fi afişată la afişierul Consiliului Judeţean
Harghita şi va fi publicată pe site-ul www.judetulharghita.ro, www.hargitamegye.ro, și în
mass-media prin grija Compartimentului Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita,
respectiv va fi publicată în Monitorul Oficial al Judeţului Harghita prin grija Direcţiei
generale administraţia publică locală.

.................................., ............./.........../2021.
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