ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA Nr. _____/2021
privind aprobarea Acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul
Județean Harghita, U.A.T. Municipiul Miercurea Ciuc, în calitate de Lider de parteneriat,
Universitatea Sapientia - Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești și
Asociația Csíki Vállalkozók Egyesülete – Asociația Întreprinzătorilor din Ciuc, cu scopul
depunerii Fișei proiectului de investiție cu titlul
”Realizare D.A.L.I. pentru investiția Centru de Cercetare Dezvoltare Inovare Incubare si
Transfer Tehnologic – CENTRU-CDIITT”
în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică (P.O.A.T.) 2014-2020, Axa prioritară 1,
Obiectivul Specific 1.1, Acțiunea 1.1.1 „Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și
specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru
potențialii beneficiari FESI”
Consiliul Judeţean Harghita,
Având în vedere Referatul de aprobare nr. _________/2021, iniţiată de către
vicepreşedintele Biró Barna Botond la propunerea Direcției generale programe și proiecte,
privind aprobarea Acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul
Județean Harghita, U.A.T. Municipiul Miercurea Ciuc, în calitate de Lider de parteneriat
(beneficiar), Universitatea Sapientia - Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și
Inginerești și Asociația Csíki Vállalkozók Egyesülete – Asociația Întreprinzătorilor din Ciuc, cu
scopul depunerii Fișei proiectului de investiție cu titlul ”Realizare D.A.L.I. pentru investiția
Centru de Cercetare Dezvoltare Inovare Incubare si Transfer Tehnologic – CENTRU-CDIITT” în
cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică (P.O.A.T.) 2014-2020, Axa prioritară 1
“Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și
diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectivul Specific 1.1 „Întărirea capacității
beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature”,
Acțiunea 1.1.1 „Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii
POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI” și
Raportul de specialitate nr. __________/2021 al Direcției juridice și administrație publică,
Raportul de specialitate nr. ____________/2021 al Direcţiei economice și Referatul de
urgență nr. ___________/2021 al Direcției generale programe și proiecte;
Luând în considerare Avizul favorabil al Comisiei economice, juridice;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România,
cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006, privind finanțele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile Ghidul Solicitantului
„Pentru pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027, în
domeniul specializării inteligente, din Regiunea Centru”, elaborat de către Autoritatea de

Management pentru P.O.A.T., în conformitate cu Programul Operațional Asistență Tehnică
(P.O.A.T.) 2014-2020, Axa prioritară 1 “Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și
implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”,
Obiectivul Specific 1.1 „Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a
pregăti şi de a implementa proiecte mature”, Acțiunea 1.1.1 „Asistență orizontală pentru
beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru
aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI” şi cu prevederile O.U.G. nr. 88/2020, privind
instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea
portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de
programare 2021 - 2027, destinat finanțării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică
2014 - 2020 (P.O.A.T.) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014 - 2020 (P.O.I.M.);
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. e) coroborat cu prevederile alin. (7) lit. a) și c) și
art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă depunerea spre finanțare al Fișei proiectului de investiție cu titlul ”Realizare
D.A.L.I. pentru investiția Centru de Cercetare Dezvoltare Inovare Incubare si Transfer
Tehnologic – CENTRU-CDIITT” în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică (P.O.A.T.)
2014-2020, Axa prioritară 1 “Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa
proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectivul
Specific 1.1 „Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de
a implementa proiecte mature”, Acțiunea 1.1.1 „Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI
și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru
potențialii beneficiari FESI” de către U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita
în calitate de Partener nr.2, în parteneriat cu U.A.T. Municipiul Miercurea Ciuc, în calitate de
Lider de parteneriat, Universitatea Sapientia - Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane
și Inginerești și Asociația Csíki Vállalkozók Egyesülete – Asociația Întreprinzătorilor din Ciuc,
Art. 2. Se aprobă formularul Model ”ACORD DE PARTENERIAT” care va fi încheiat între U.A.T.
Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în calitate de Partener nr.2, în parteneriat cu
U.A.T. Municipiul Miercurea Ciuc, în calitate de Lider de parteneriat, Universitatea Sapientia Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești și Asociația Csíki Vállalkozók
Egyesülete – Asociația Întreprinzătorilor din Ciuc, cu scopul depunerii spre finanțare al Fișei
proiectului de investiție cu titlul ”Realizare D.A.L.I. pentru investiția Centru de Cercetare
Dezvoltare Inovare Incubare si Transfer Tehnologic – CENTRU-CDIITT” în cadrul Programului
Operaţional Asistență Tehnică (P.O.A.T.) 2014-2020, Axa prioritară 1 “Întărirea capacității
beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea
informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectivul Specific 1.1 „Întărirea capacității
beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature”,

Acțiunea 1.1.1 „Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii
POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”,
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita ca Partener 2, în parteneriat cu
U.A.T. Municipiul Miercurea Ciuc ca Partener Lider de proiect, se obligă să asigure, în procent
de 50%-50% fiecare în parte, toate costurile conexe care pot surveni în perioada
implementării proiectului ”Realizare D.A.L.I. pentru investiția Centru de Cercetare Dezvoltare
Inovare Incubare si Transfer Tehnologic – CENTRU-CDIITT”, prin cuprinderea în bugetul de
venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul bugetar 2021.
Art. 4. Se împuternicește pe d-ul Borboly Csaba, președinte Consiliul Județean Harghita să
semneze toate actele necesare depunerii Fișei proiectului de investiție, Acordul de
parteneriat în numele Consiliului Județean Harghita.
Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele
Consiliului Județean Harghita, prin Direcția economică și Vicepreședintele prin Direcția
generală programe și proiecte.
Art. 6 Hotărârea se comunică de Direcția juridică și administrație publică,
Compartimentul Cancelaria Consiliului Judetean Harghita: președintelui Consiliului
Județean Harghita Borboly Csaba, vicepreședintelui Consiliului Județean Harghita Biró
Barna Botond, secretarului general al județului Harghita Antal Renáta, Direcției
economice, Direcției generale programe și proiecte, precum și lnstituției Prefectului
județului Harghita.
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la propunerea Direcției generale programe și proiecte.
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