
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.   /2012 
 
 

privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita  în 
managementul şi implementarea proiectului „Un sistem asociativ pentru conservarea 
biodiversităţii la nivel judeţean - Implementarea managementului integrat, participativ și 
unitar la nivelul ariilor naturale protejate în judeţul Harghita" finanţat din cadrul 
Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4 - Implementarea Sistemelor 
Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii, sesiunea de finanţare 5/2012 și a sumei 
totale aferente, a cheltuielile neeligibile, precum și aprobarea preluării în administrarea 
Consiliului Judeţean Harghita, a unor terenuri/clădiri aflate în domeniul public al localităţilor 
Borsec, Cristuru Secuiesc, Tușnad, Ciumani, Corund, Siculeni, Sâncrăieni, Sândominic, Atid, 
Săcel 

 
Consiliul Judeţean Harghita, 
Având în vedere Expunerea de motive nr. ______/2012 a preşedintelui Borboly Csaba 
iniţiată la propunerea Direcţiei de dezvoltare, prin care se propune aprobarea activităţilor 
cu care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în cadrul proiectului „Un sistem asociativ 
pentru conservarea biodiversităţii la nivel judeţean - Implementarea managementului 
integrat, participativ și unitar la nivelul ariilor naturale protejate în judeţul Harghita" 
finanţat din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4 - 
Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii, sesiunea de 
finanţare 5/2012 și a sumei totale aferente, a cheltuielile neeligibile, precum și aprobarea 
preluării în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, a unor terenuri/clădiri aflate în 
domeniul public al localităţilor Borsec, Cristuru Secuiesc, Tușnad, Ciumani, Corund, Siculeni, 
Sâncrăieni, Sândominic, Atid, Săcel Raportul de specialitate nr. ________/2012 al Direcţiei 
economice şi Raportul de specialitate nr. ______/2012 al Direcţiei administraţie publică 
locală. 
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze economico-sociale, 
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului, agricultură, turism, 
resurse naturale şi dezvoltare rurală, respectiv al Comisiei juridice, pentru administraţie 
publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, 
egalitatea de şanse, minorităţi, petiţii; 
 
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului  Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 
…………………/2012 privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului Operaţional 
Sectorial Mediu Axa Prioritară 4 - Implementarea Sistemelor Adecvate de Management 
pentru Protecţia Naturii, sesiunea de finanţare 5/2012. 

 

 



 

 

În temeiul prevederilor art.91, alin.1, lit.”f” și art.97 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare,  

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 
Art.1. Se aprobă depunerea cererii de finanţare de către Consiliul Judeţean Harghita, 
efectuarea demersurilor și activităţilor necesare implementării proiectului „Un sistem 
asociativ pentru conservarea biodiversităţii la nivel judeţean - Implementarea 
managementului integrat, participativ și unitar la nivelul ariilor naturale protejate în judeţul 
Harghita" finanţat din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4 - 
Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii, sesiunea de 
finanţare 5 al Ministerului Mediului şi Pădurilor în valoare totală de ……………………… lei, 
conform anexei nr. 1, parte integrantă a hotărârii. 
Art.2. Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, a unor 
terenuri/clădiri aflate în domeniul public al localităţilor Borsec, Cristuru Secuiesc, Tușnad, 
Ciumani, Corund, Siculeni, Sâncrăieni, Sândominic, Atid, Săcel, conform anexei nr. 2. parte 
integrantă a hotărârii. 
Art.3. Consiliul Judeţean Harghita se obligă să asigure valoarea cheltuielilor neeligibile care 
apar în cursul implementării proiectului prin cuprinderea acestor sume în bugetul de 
venituri și cheltuieli al judeţului Harghita pe anii 2012- 2013.  
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Președintele Consiliului Judeţean Harghita, prin Direcţia de dezvoltare și Direcţia 
economică. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către Biroul Cancelaria Consiliului Judeţean 
Harghita președintelui Consiliului Judeţean Harghita, Dl. Borboly Csaba, Direcţiei de 
dezvoltare, Direcţiei economice precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. 
 

 
Miercurea Ciuc………………………/2012 

 
 
             CONTRASEMNEAZĂ 
PREȘEDINTE                   SECRETARUL JUDEȚULUI 
Borboly Csaba                    Egyed Árpád 



VIZAT: 

SECRETARUL JUDEȚULUI, 

Egyed Árpád 

 

 

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de preşedintele  Consiliului Judeţean 

Harghita,  Borboly Csaba, la propunerea Direcţiei de dezvoltare; 

 

 

PREŞEDINTE,        DIRECTOR,    

Borboly Csaba      Szép Róbert    
 
 

 
 

AVIZAT: 
Direcția generală administrație publică locală 

Dósa Szilárd 
Director general adjunct 

 
 
 
 

VIZAT: 
Biroul cancelaria Consiliului Județean Harghita 

Șef birou 
Tankó Éva 

 



ROMÂNIA                                                                                                           Aprobat,                                                                                         

JUDEŢUL HARGHITA                                                                                      Preşedinte       

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcţia de dezvoltare                 

Nr. _______/2011                      Borboly Csaba                                                                                      

                                                                                                 

                         

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea activităţilor prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita  în 
managementul şi implementarea proiectului „Un sistem asociativ pentru conservarea 

biodiversităţii la nivel judeţean - Implementarea managementului integrat, participativ și 
unitar la nivelul ariilor naturale protejate în judeţul Harghita" finanţat din cadrul 

Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4 - Implementarea Sistemelor 
Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii, sesiunea de finanţare 5/2012 al 

Ministerului Mediului şi Pădurilor în valoare totală de ……………………… lei, conform anexei 
nr. 1, parte integrantă a hotărârii, precum și aprobarea preluării în administrarea 
Consiliului Judeţean Harghita, a unor terenuri/clădiri aflate în domeniul public al 

localităţilor Borsec, Cristuru Secuiesc, Tușnad, Ciumani, Corund, Siculeni, Sâncrăieni, 
Sândominic, Atid, Săcel, conform anexei nr. 2. parte integrantă a hotărârii. 

 

Proiectul se înscrie în prevederile Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa 
Prioritară 4 - Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia 
Naturii al Ministerului Mediului şi Pădurilor. 
 

Obiectivul acestui program vizează interconectarea prin crearea de coridoare ecologice 

a tuturor ariilor protejate situate pe teritoriul judeţului Harghita.   

Solicitantul este Consiliul Judeţean Harghita în parteneriat cu Asociaţia de Dezvoltare 

Harghita, și administraţiile publice locale implicate: Borsec, Cristuru Secuiesc, Tușnad, 

Ciumani, Corund, Siculeni, Sâncrăieni, Sândominic, Atid, Săcel. 

Programul de finanţare: 2007-2013 POS MEDIU/Axa prioritară 4 – Implementarea 

Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii 

Perioada de implementare a proiectului va fi 24 de luni. 
 

Scopul proiectului:  Crearea la nivelul judeţului Harghita a unei reţea de arii protejate 

care să cuprindă localităţile pe raza cărora sunt arii protejate şi situri Natura 2000, 

construirea unor centre de management reţea, puncte de informare și un centru de 

vizitare. 

În vederea realizării acestui proiect este necesar preluarea în administrare de către 

Consiliul Judeţean Harghita al terenurilor/clădirilor aflate în domeniul public al 



localităţilor Borsec, Cristuru Secuiesc, Tușnad, Ciumani, Corund, Siculeni, Sâncrăieni, 

Sândominic, Atid, Săcel. 

 

Aceste terenuri/clădiri propuse în acest scop de către consilii locale sunt în curs de 

preluare în administrare de către Consiliul Judeţean Harghita și în curs de obţinere al 

autorizaţiilor conform legislaţiei în vigoare. 

De asemenea Consiliul Judeţean Harghita se obligă să aprobe valoarea totală 
de.……………………lei  a proiectului  și să asigure valoarea cheltuielilor neeligibile care apar 
pe parcursul implementării proiectului prin cuprinderea acestor sume în bugetul de 
venituri și cheltuieli al judeţului Harghita pe anii 2012- 2013.  
 

 

Ca urmare, propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

 ADMINISTRATOR PUBLIC                                                         DIRECTOR EXECUTIV 

               Birtalan József                                                                          Szép Róbert 

 

 
 
Miercurea Ciuc,  ………………………….2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL JUDEŢEAN      Anexa nr.1 la  

         Hotărârea nr.______/2010 

 

 

Descrierea Proiectului 

 

Titlul proiectului:  „Un sistem asociativ pentru conservarea biodiversităţii la nivel 
judeţean - Implementarea managementului integrat, participativ și unitar la nivelul 
ariilor naturale protejate în judeţul Harghita" finanţat din cadrul Programului 
Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4 - Implementarea Sistemelor Adecvate de 
Management pentru Protecţia Naturii, sesiunea de finanţare 5/2012  
 

Solicitantul: Consiliul Judeţean Harghita în parteneriat cu Asociaţia de Dezvoltare 

Harghita, și administraţiile publice locale implicate: Borsec, Cristuru Secuiesc, Tușnad, 

Ciumani, Corund, Siculeni, Sâncrăieni, Sândominic, Atid, Săcel. 

 

Încadrare: 

Proiectul va fi depus în cadrul  Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4 
- Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii al 
Ministerului Mediului şi Pădurilor. 
 

Obiectivul proiectului:  acest proiect vizează interconectarea prin crearea de coridoare 

ecologice a tuturor ariilor protejate situate pe teritoriul judeţului Harghita.   
 

Scopul proiectului:  Crearea la nivelul judeţului Harghita a unei reţea de arii protejate 

care să cuprindă localităţile pe raza cărora sunt arii protejate şi situri Natura 2000, 

construirea unor centre de management reţea, puncte de informare și un centru de 

vizitare. 

În vederea realizării acestui proiect este necesar preluarea în administrare de către 

Consiliul Judeţean Harghita al terenurilor/clădirilor aflate în domeniul public al 

localităţilor Borsec, Cristuru Secuiesc, Tușnad, Ciumani, Corund, Siculeni, Sâncrăieni, 

Sândominic, Atid, Săcel. 

 

Activităţi eligibile ale proiectului: 

A. Consultanţă, studiu de fezabilitate 

B. Realizarea investiţiilor conform studiului de fezabilitate  

C. Elaborarea sau revizuirea planurilor de management 



 

Aspecte financiare ale proiectului: 

 

Valoare totală: ……………………. lei, precum și cheltuielile neeligibile care apar în cursul 
implementării acestuia. 
 

Durata de implementare: 

Perioada de implementare a activităţilor proiectului (perioada cuprinsă între data 

semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul 

proiectului). 

 

 

________________________________________________________________________ 

Miercurea Ciuc,                              /2012 

 

 

 

PREŞEDINTE,       DIRECTOR,    

Borboly Csaba      Szép Róbert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ROMÂNIA                     Anexa nr. 2  
JUDEŢUL HARGHITA   la Hotărârea nr................/2012                   
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
Proiectul: „Un sistem asociativ pentru conservarea biodiversităţii la nivel judeţean - 
Implementarea managementului integrat, participativ și unitar la nivelul ariilor naturale 
protejate în judeţul Harghita" finanţat din cadrul Programului Operaţional Sectorial 
Mediu, Axa Prioritară 4 - Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru 
Protecţia Naturii, sesiunea de finanţare 5/2012 
 
 

Nr. 
crt. 

Consiliul Local  Proiectul Suprafata 
terenului (mp) 

Nr. și data 
Hotărârii 

Consiliului Local  

1. Borsec  Amenajare punct de 
informare 

41 mp  

2. Cristuru Secuiesc Amenajare punct de 
informare 

70 mp  

3. Tușnad Amenajare punct de 
informare 

64,55 mp  

4. Ciumani  Amenajare centru de 
management, zona 
Gheorgheni 

140 mp  

5. Corund Amenajare centru de 
management reţea 

142 mp  

6. Siculeni Amenajare punct de 
informare 

70 mp  

7. Sâncrăieni Amenajare centru de 
management, zona Ciuc 

173 mp  

8. Sândominic Amenajare centru de 
vizitare 

950 mp  

9. Atid Amenajare centru de 
management, zona 
Odorhei 

171 mp  

10. Săcel Amenajare punct de 
informare 

64 mp  

 
________________________________________________________________________ 
Miercurea- Ciuc,                         /2012 
 

 
PREŞEDINTE,                                              DIRECTOR, 
Borboly Csaba                                   Szép Róbert  


