ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.
/2021
pentru aprobarea Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor,
proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2021

Consiliul Judeţean Harghita,
Având în vedere Referatul de aprobare nr. _______/2020 a vicepreşedintelui
Bíró Barna Botond iniţiată la propunerea Direcţiei generale programe și proiecte,
Raportul de specialitate nr. __________/2021 al Direcției juridice și administrație
publică, Raportul de specialitate nr. ____________/2021 al Direcției economice,
precum și Procesul verbal nr. ________/2020 privind îndeplinirea exigențelor de
transparență decizională;
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei învățământ, cultură și al
Comisiei economică, juridică;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind
îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu
modificările și completările ulterioare, a art. 14, alin (4) al Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a art. 7, alin (1) și
(2) al Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, a Strategiei de dezvoltare culturală a județului Harghita pe perioada
2021-2030, 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 și obiectivul VIII. Îmbunătățirea accesului la cultură
pentru populațiile neurbane, în special prin prezentarea rurală a producțiilor teatrale
și de dans, 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 general de finanțare nerambursabilă a
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2021 cu un buget de 400.000
lei din capitolul 67.02.03.30, subcapitolul 59.11 al bugetului județului Harghita,
potrivit Descrierii programului, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta.
Art. 2. – Se aprobă Ghidul solicitantului privind procedura sistemului de finanţare
nerambursabilă din bugetul judeţului Harghita a programelor, proiectelor şi acţiunilor
culturale pe anul 2021, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta.
Art. 4. – 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 și 2.2,
care fac parte integrantă din prezenta.
Art. 5. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
vicepreședintele Consiliului Județean Harghita Bíró Barna Botond prin Direcţia
generală programe și proiecte și Direcția economică.
Art. 6. - Hotărârea se comunică de Direcția juridică și administrație publică,
Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: preşedintelui Borboly
Csaba, vicepreședintelui Consiliului Județean Harghita Bíró Barna Botond, Direcţiei
generale programe și proiecte, Direcției economice, precum şi Instituţiei Prefectului
Judeţului Harghita.

____________________, ___________ 2021.

PREȘEDINTE,
Borboly Csaba

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Vágássy Alpár

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI
Vágássy Alpár

Prezentul proiect de Hotărâre a fost iniţiat de vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Harghita, Bíró Barna Botond, la propunerea Direcţiei generale programe, proiecte și
achiziții publice.

VICEPREȘEDINTE
BIRÓ BARNA BOTOND

DIRECTOR GENERAL
ZONDA ERIKA

Întocmit,
Ianovits István Zsolt

VIZA JURIDICĂ
Direcţia generală administraţie publică locală
Antal Renáta
Director general

AVIZAT,
Coordonator Compartiment Cancelaria C. J. Hr
Szabó Zsolt Szilveszter

