ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. _________ /2021
privind aprobarea derulării programului „Acordarea distincțiilor de excelență pentru
dezvoltarea și promovarea valorilor judeţului Harghita”, pe anul 2021

Consiliul Judeţean Harghita,
Având în vedere Referatul de aprobare nr. ……./…. .01.2021 iniţiată de preşedintele
Consiliului Judeţean Harghita la propunerea Direcției resurse umane și comunicare,
Raportul de specialitate nr. ……./ al Direcţiei generale programe și proiecte, Raportul de
specialitate nr. ……/2020 al Direcției juridice și administrație publică, Raportul de
specialitate nr. ……./ al Direcţiei economice;
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice și investiții, Comisiei
pentru învățământ, cultură, precum și Procesul verbal nr. ……. /2021 privind dovada
îndeplinirii exigențelor de transparență decizională;
În baza Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 109/2009 privind aprobarea
înființării distincției cu denumirea „Distincția de Excelență pentru dezvoltarea și
promovarea valorilor județului Harghita”, cu modificările și completările ulterioare;
În baza Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 57/2001 privind aprobarea
acordării Premiului PRO HARGHITA de către Consiliul Județean Harghita, modificat prin
Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 67/2007, precum și a Hotărârii Consiliului
Județean Harghita nr. 238/2019 privind modificarea Hotărârii nr. 57/2001 privind
acordarea Premiului PRO HARGHITA de către Consiliul Județean Harghita;
În baza prevederilor art. 4., pct. 2 din Carta europeană a autonomiei locale,
ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 14., alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, și ale art. 7, alin. (1) și (2)
din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, precum și ale 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. 84, alin. (5), coroborat cu art. 173, alin. (1), lit. f), și 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
Consiliului Judeţean Harghita la propunerea Direcției resurse umane și comunicare

Preşedinte,
Borboly Csaba

Direcția resurse umane și comunicare
Director executiv,
Szőcs-Mátyás István

Director executiv adjunct,
Török Hanna

VIZA JURIDICĂ,
Direcția juridică și administrație publică
Director executiv,
Antal Renáta

Compartiment Cancelaria
Consiliului Judeţean Harghita
Coordonator compartiment,
Szabó Zsolt Szilveszter

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă derularea programului „Acordarea distincțiilor de excelență pentru
dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita” pe anul 2021, potrivit descrierii din
Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă finanțarea cheltuielilor programului cu suma de 130.000 lei din bugetul
de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2021, din care la capitolul 67.02.50,
art. 10, titlul cheltuieli de personal, cu suma de 47.000 lei, iar la titlul bunuri și servicii,
capitolul 67.02.50., art. 20.30.30. cu suma de 83.000 lei.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează președintele
Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, prin Direcția economică și Direcția resurse
umane și comunicare.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică de către Direcția juridică și administrație publică –
Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita, preşedintelui Borboly Csaba,
Direcţiei generale programe și proiecte, Direcţiei economice, Direcției resurse umane și
comunicare, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. Hotărârea va fi afișată la
avizierul Consiliului Județean Harghita și va fi publicată pe site-ul www.judetulharghita.ro,
în mass-media și în Monitorul Oficial al Județului Harghita, prin grija Direcției juridice și
administrație publică.

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

PREŞEDINTE
Borboly Csaba

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

