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HOTĂRÂREA NR.          /2021 

privind rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 118/2006 privind 

aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la 

realizarea proiectului internațional CD-ETA „Collaborative Digitization of Natural 

and Cultural Heritage” din cadrul Programului Interreg Europe 

 

 

Consiliul Judeţean Harghita; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. ........../2021 a vicepreşedintelui Bíró 

Barna-Botond, iniţiat la propunerea Direcţiei generale programe și proiecte, Raportul 

de specialitate nr. .........../2021 al Direcției juridice și administrație publică, Raportul 

de specialitate nr. .........../2021 al Direcţiei economice, Adresa nr. 55994/09.08.2021 

primită de la partenerul principal al proiectului, organizația Euroregion Pleven-Olt din 

Bulgaria, privind aprobarea unui an suplimentar la perioada de implementare a 

proiectului CD-ETA; 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice și investiții; 

Comisiei pentru protecția mediului, turism; Comisiei juridice și administrație publică; 

În conformitate cu prevederile art. 14, alin. (4) din Legea nr. 273/2006, privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 

52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică, cu 

completările și modificările ulterioare; ale Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; ale Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 59/2021 privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2021 și 

estimările pe anii 2022-2024; 

Având în vedere art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu completările și modificările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. e), coroborate cu alin. 7, lit. a) și 

art. 196, alin (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 



 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă rectificarea Art.3. a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 

118/2006 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean 

Harghita la realizarea proiectului internațional CD-ETA „Collaborative Digitization of 

Natural and Cultural Heritage” din cadrul Programului Interreg Europe, prin 

introducerea a două alineate noi pentru aprobarea perioadei de implementare 

suplimentare a proiectului și a bugetului suplimentar, după cum urmează: 

„Art.3. (1) Se aprobă prelungirea implementării proiectului cu cele 12 
luni suplimentare ale proiectului, începând de 1 octombrie 2021. 

Art. 3. (2) Se aprobă bugetul proiectului aferent Consiliului Județean 
Harghita cu valoarea de 38.800 Euro (100%), din care 32.980 Euro (85%) 
din FEDR şi 5820 Euro (15%) din contribuție națională (din care: 5044 
Euro (13%) din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice și 776 Euro (2%) contribuţia proprie a Consiliului 
Judeţean Harghita) pentru cele 12 luni suplimentare ale proiectului, 
începând de 1 octombrie 2021.” 

Art.2. Se aprobă includerea în bugetul de venituri și cheltuieli al județului 

Harghita, a sumei de 190.628,28 lei la subcapitolul 58.01.01 și subcapitolul 58.01.02, 

reprezentând echivalentul la 38.800 euro, la cursul de schimb BNR din 09.08.2021, de 

4.9131 lei/euro. 

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează vicepreședintele Bíró Barna-Botond prin Direcţia generală programe și 

proiecte şi Direcţia economică. 

Art.4. Hotărârea se comunică de Direcția juridică și administrație publică, 

Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Borboly 

Csaba, vicepreședtelui Bíró Barna-Botond, Direcţiei generale programe și proiecte, 

Direcţiei economice precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. 

 

__________________, ______________2021 
 

 

 

 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

PREŞEDINTE,                  Secretarul general al judeţului 

Borboly Csaba                           Vágássy Alpár           



 

 

 

 

AVIZAT 

Secretarul general al judeţului 

Vágássy Alpár            

 

 

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către vicepreşedintele Consiliului 

Judeţean Harghita Bíró Barna-Botond, la propunerea  

Direcţiei generale programe și proiecte. 

 

 

Vicepreședinte   

           Bíró Barna-Botond 

 

 

  

                      Director general  Director general adjunct                           

Zonda Erika                 Farkas Enikő   

    

 

    

 

VIZA JURIDICĂ: 

Direcţia juridică și administrație publică, 

Pt. Director executiv  

Munteanu Éva 

Director executiv adjunct 

 

 

 

 

Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita 

Coordonator compartiment 

Szabó Zsolt Szilveszter 

 


