
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA         

Direcţia generală programe și proiecte                              Vicepreședinte 

Nr _________/2021                   Bíró Barna-Botond 

          

Referat de aprobare 

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 

 

Având în vedere Adresa nr. ........./2021 primită de la partenerul principal al 

proiectului, organizația Euroregion Pleven-Olt din Bulgaria, cu privire la faptul că a 

fost aprobat un an suplimentar la perioada de implementare a proiectului CD-ETA, 

este necesară 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,  pentru aprobarea 

perioadei de implementare suplimentară a proiectului și  includerea bugetului 

suplimentar al proiectului în bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean 

Harghita pe anul 2021. 

Continuarea implementării proiectului CD-ETA a fost depusă și aprobată în 

cadrul apelului nr. 5 restricționat al Programului Interreg Europe.  

 Durata perioadei suplimentare de implementare a proiectului CD-ETA este de 

12 luni, începând de 1 octombrie 2021. 

Bugetul aferent Consiliului Județean Harghita pentru cele 12 luni suplimentare 

ale proiectului este 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), şi se detaliază în felul următor:  

a) cheltuieli personale: 32.000 EUR 

b) cheltuieli de administrare: 4.800 EUR 

c) cheltuieli pentru expertiză externă și servicii: 2.000 EUR. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre 

privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la 

realizarea proiectului CD-ETA. 

 

Miercurea Ciuc, 30 august 2021 

 

 Director general     Director general adjunct  Întocmit: 

 Zonda Erika     Farkas Enikő    Borbáth Csilla 

                                                                                                                 consilier



 

CD-ETA 

Nr. CJH 55994/09.08.2021           Interreg Europe 

Nr. înreg. 55994/09.08.2021 
 
 
 
Către Consiliul Județean Harghita 
În atenția domnului Borboly Csaba, Președinte 
 
Stimate Domnule Președinte, 
 
Din partea Asociației Euroregion Pleven-Olt din Bulgaria, partener principal al 
proiectului CD-ETA, dorim să vă informăm cu mare plăcere că proiectului CD-ETA a 
fost aprobat un an suplimentar de implementare, în cadrul apelului de finanțare nr. 5 
restricționat al programului Interreg Europe (vezi Anexa 1). 
Conform scrisorii de notificare privind aprobarea activităților suplimentare, data 
oficială a începerii perioadei suplimentare de implementare a proiectului este de 1 
octombrie 2021. Durata activităților suplimentare este de un an, plus perioada 
necesară pentru încheierea administrativă a proiectului. Contractul de finanțare 
original al proiectului rămâne în vigoare, astfel fiind valabilă pentru perioada 
suplimentară de implementare a proiectului. 
Consiliul Județean Harghita fiind partenerul nr. 2 în proiectul CD-ETA are un buget 
total de 38.800 EUR pentru perioada suplimentară a proiectului, din care 32.980 EUR 
finanțare FEDR. Bugetul partenerului nr. 2 se detailează în felul următor:  

Cheltuieli personale: 32.000 EUR 

Cheltuieli de administrare: 4.800 EUR 

Cheltuieli pentru expertiză externă și servicii: 2.000 EUR 

Cheltuieli de deplasare 0 EUR 

Cheltuieli de echipamente 0 EUR 

TOTAL: 38.800 EUR 

FEDR: 32.980 EUR. 

 

Formularul de aplicare aprobat va fi încărcat în sistemul iOLF la sfârșitul lunii august 

2021 unde va fi accesibil după această dată. 

 

Anexe: Anexa nr. 1. Scrisoarea de notificare pentru aprobarea formularului de aplicare 

în cadrul apelului nr.5  - PGI00008 – CD-ETA 

 

 

Cu stimă, 

Stiliyan Varbanov 

Director executiv al Asociației Euroregion Pleven-Olt, Bulgaria 

Partener principal al proiectului CD-ETA, Interreg Europe 


