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Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita 

din data de 29 aprilie 2011 
 
Aprobarea introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
transmiterii DJ 135, km 63+100 – 74+210, de la DJ 136B până la Cobăteşti (DN 13C), 
proprietatea publică a județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean 
Harghita în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pe 
perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Național de 
Dezvoltare a Infrastructurii, din capitolul Diverse. 
Rezultatul votului: 25 Da. 
 
Votul privind scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii nr. 224/2010 privind unele măsuri de reorganizarea 
managementului şi înființarea Consiliului de administrație al Spitalului Județean de 
Urgență Miercurea Ciuc şi al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş, cu modificările 
ulterioare. 
Rezultatul votului: 25 Da. 

 
Aprobarea ordinii de zi modificate – prin schimbarea ordinii proiectelor de hotărâri: 
punctul 43 devenind 1, punctul 11 devenind 7, punctul 23 devenind 8, punctul 24 
devenind 9, punctul 28 devenind 10, punctul 29 devenind 11, punctul 30 devenind 
12, punctul 31 devenind 13, punctul 32 devenind 14, punctul 33 devenind 15, punctul 
34 devenind 16, punctul 41 devenind 17, punctul 42 devenind 18, punctul 36 
devenind 19, punctul 10 devenind 20, punctul 12 devenind 21, punctul 13 devenind 
22, punctul 14 devenind 23, punctul 15 devenind 24, punctul 16 devenind 25, punctul 
17 devenind 26, punctul 18 devenind 27, punctul 19 devenind 28, punctul 20 
devenind 29, punctul 21 devenind 30, punctul 22 devenind 31, punctul 25 devenind 
32, punctul 26 devenind 33, punctul 27 devenind 34, punctul 7 devenind 35, punctul 
8 devenind 36, 9 devenind 37, punctul 37 devenind 38, punctul 38 devenind 39, 
punctul 39 devenind 40, punctul 40 devenind 41 și punctul 1 devenind 42.  
Rezultatul votului: 25 Da. 

 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii DJ 135, km 63+100 
– 74+210, de la DJ 136B până la Cobăteşti (DN 13C), proprietatea publică a județului 
Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pe perioada realizării proiectelor 
prioritare din cadrul Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii 
Rezultatul votului: 25 Da. 

 



Rezultatul votului secret privind desemnarea domnului Csiszér Botond Benedek, 
având funcția de director executiv în cadrul Consiliului Județean Harghita, ca 
reprezentatnt al Consiliul Județean Harghita în relația cu Unitatea de Implementare a 
P.N.D.I.: 24 voturi Da. 

 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 
2010 asupra execuției bugetare al Consiliului Județean Harghita; 
Rezultatul votului: 18 Da, 2 Nu, 5 Abţineri. 
 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri 
și cheltuieli al județului Harghita la 31 martie 2011; 
Rezultatul votului: 18Da, 2Nu, 5 Abţineri.  
 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă la dispoziția Consiliului 
Județean Harghita, pe anul 2011; 

 
Rezultatul votului pentru art 1: 25 Da. 
Rezultatul votului pentru art 2: 25 Da. 
Rezultatul votului pentru art 3: 25 Da. 
Rezultatul votului pentru art 4: 25 Da. 
Rezultatul votului pentru art 5: 25 Da. 
Rezultatul votului pentru art 6: 25 Da. 
Rezultatul votului pentru art 7: 25 Da. 
Rezultatul votului pentru art 8: 25 Da. 
Rezultatul votului pentru art 9: 25 Da. 
Rezultatul votului pentru art 10: 25 Da. 
Rezultatul votului pentru art 11: 25 Da. 
 

Rezultatul votului pentru întregul proiect de hotărâre: 25 Da. 
 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea de ajutor financiar din fondul de 
rezervă bugetară, prevăzut în buget la dispoziția Consiliului Județean Harghita, în 
valoare de 10.000 lei, pentru comuna Feliceni, județul Harghita, în vederea reparării 
școlii generale cu predare pentru clasele I-IV; 
Rezultatul votului: 25 Da. 

 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind alocarea pe localități a sumelor de la 
bugetul de stat pentru lucrările de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar și de 
construire a băncilor de date urbane, pentru lucrări aferente anului 2011;  
Rezultatul votului: 25 Da. 
 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc; 



Rezultatul votului: 25 Da. 
 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 
Județean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcționare, organigramei şi statului de funcții ale Centrului Cultural Județean 
Harghita; 
Rezultatul votului: 25 Da. 

 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea  modificării anexelor nr 1 şi nr. 2 
la  Hotărârea nr. 205/2010 a Consiliului Județean Harghita, cu privire la stabilirea 
numărului de posturi prin reorganizarea aparatului de specialitate  al Consiliului 
Județean Harghita, aprobarea organigramei şi a statului de funcții ale aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Harghita, precum şi a numărului maxim de posturi 
pentru instituțiile subordonate Consiliului Județean Harghita; 
Rezultatul votului: 25 Da. 
 
Aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea listei lucrărilor pe anul 2011 din 
cadrul programului privind „Realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de 
canalizare menajeră în localitățile din județul Harghita care au sub 300 de locuitori în 
perioada 2008-2012” conform Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 172/2008; 
Rezultatul votului: 25 Da. 
 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea programului „Realizarea 
investițiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităților neelectrificate sau 
parțial neelectrificate din județul Harghita, în perioada 2011-2012”; 
Rezultatul votului: 25 Da. 
 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public al județului 
Harghita a cotei-parte de 35% din obiectul de investiții denumită „Extinderea rețelei 
electrice pârâul Diacului”, comuna Tulgheș; 
Rezultatul votului: 25 Da. 
 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind darea în administrarea comunei Tulgheş a  
obiectivului de investiții „Extinderea rețelei electrice pârâul Diacului, comuna 
Tulgheş” realizat în cadrul programului „Realizarea investițiilor privind alimentarea cu 
energie electrică a localităților neelectrificate sau parțial neelectrificate din județul 
Harghita, în anul 2010”; 
Rezultatul votului: 25 Da. 

 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice privind aprobarea documentației tehnico – economică pentru lucrarea 
„Electrificare Şicasău, comuna Zetea (zona centrală)”; 
Rezultatul votului: 25 Da. 

 



Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea lucrării de instalare a traseelor 
de fibre optice şi stabilirea tarifului pentru utilizarea domeniului public din incinta 
Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc; 
Rezultatul votului: 25 Da. 
 
Aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Harghita nr. 89/2009 privind aprobarea documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții pentru investiția „Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea  
și dotarea ambulatoriului integrat la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, a 
cererii de finanțare a Programului Operațional Regional și a alocării contribuției locale 
pentru acest proiect; 
Rezultatul votului: 25 Da. 
 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr. 194/2009 privind asocierea Județului Harghita prin Consiliul Județean 
Harghita cu Asociația pentru Județul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület în 
vederea constituirii unei societăți comerciale cu răspundere limitată, având 
denumirea de  S.C. Proiect Consulting Harghita S.R.L., cu modificările ulterioare; 
Rezultatul votului: 22 Da, 3 Abţineri. 
Rezultatul votului secret privind mandatarea d-nei Drócsa Mária cu reprezentarea 
intereselor județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în Adunarea Generală 
a Asociaților a S.C. Proiect Consulting Harghita S.R.L: 22 Da, 2 Nu. 

 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr. 260/2010 privind aprobarea solicitării transmiterii în administrarea 
Consiliului Județean Harghita a unor bunuri imobile supuse executării silite, situate în 
Miercurea Ciuc, str. Harghitei nr. 98, identificate prin C.F. nr. 52449; 52442 respectiv 
52443, care fac obiectul cererii de trecere în proprietatea publică a statului; 
Rezultatul votului: 25 Da. 
 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 
Județean Harghita nr.160/2004 privind  organizarea şi funcționarea Direcției Generale 
de Asistență Socială şi Protecția Copilului Harghita, cu modificările şi completările 
ulterioare şi  a  modificării şi completării Regulamentului  de  organizare şi 
funcționare, a anexelor sale, a  organigramei şi a statului de funcții; 
Rezultatul votului: 25 Da. 

 
 

Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de 
organizare și funcționare, al organigramei și al Statului de funcții al Serviciului Public 
de Pază al obiectivelor de interes județean al Consiliului Județean Harghita; 
Rezultatul votului: 25 Da. 
 



Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean 
Harghita la  realizarea proiectului internațional CLEAR (Cultural values and Leisure 
Environments Accessible Roundly - for All) din cadrul Programului de Cooperare 
Transnațională Sud Estul Europei; 
Rezultatul votului: 25 Da. 

 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean 
Harghita la  realizarea proiectului internațional RECULTIVATUR din cadrul Programului  
de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei; 
Rezultatul votului: 25 Da. 
 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării Programului Dreptul 
pentru toți al CJHR pe anul 2011; 
Rezultatul votului: 25 Da. 
 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de 
sprijinire a dansului și a obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul 2010; 
Rezultatul votului: 25 Da. 
 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean 
Harghita la derularea programului județean „Spectacole folclorice pentru județul 
Harghita”, pe anul 2011; 
Rezultatul votului: 25 Da. 

Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean 
Harghita la derularea „Programului de sprijinire a filarmonicilor şi orchestrelor de 
cameră din județul Harghita”pe anul 2011; 

Rezultatul votului: 25 Da. 
 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării Programului Sprijinirea 
concursurilor profesionale al Serviciilor voluntare pentru situații de urgență în anul 
2011; 
Rezultatul votului: 25 Da. 
 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind derularea „Programului Forumul 
Pedagogilor Tineri din județul Harghita cu unele organizații neguvernamentale din 
zonele: Ciuc, Gheorgheni și Odorhei” pe anul 2011; 
 Rezultatul votului: 25 Da. 
 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare  al 
Consiliului Județean Harghita în vederea sprijinirii unor  activități ale cultelor 
religioase, pe anul 2011; 
Rezultatul votului: 25 Da. 

 



Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea programului „Program de 
sprijinire a culturii și vieții sociale a rromilor în anul 2011”; 
Rezultatul votului: 25 Da. 

 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 
61/2011 a CJHR privind derularea programului „Promovarea valorilor familiare și 
culturale” pe anul 2011; 
Rezultatul votului: 25 Da. 
 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea programului „Reprezentanța de 
promovare şi desfăşurare a activităților internaționale a județului Harghita pe lângă 
instituțiile UE” pe anul 2011; 
Rezultatul votului: 25 Da. 

 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea încheierii Înțelegerii de 
colaborare între județul Harghita din România, şi Regiunea Autonomă Ningxia Hui din 
Republica Populară Chineză; 
Rezultatul votului: 24 Da, 1 Abșinere. 
 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor anuale aferente 
drepturilor  de care beneficiază copiii şi  tinerii ocrotiți de Direcția Generală de 
Asistență Socială şi Protecția Copilului Harghita, mamele protejate în centrele 
maternale precum şi copiii dați în plasament la asistenți maternali profesionişti, pe 
anul 2011, în județul Harghita; 
Rezultatul votului: 25 Da. 
 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia 
Tehnică de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Harghita, emise în luna aprilie 
2011; 
Rezultatul votului: 25 Da. 
 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind constituirea  Comisiei tehnice de 
amenajarea teritoriului şi urbanism, ca organ consultativ cu atribuții de analiză, 
expertizare tehnică şi consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului 
arhitectului şef;  
Rezultatul votului: 25 Da. 
Rezultatul votului secret pentru: Chiorean Adrian Alexandru: 23 Da, Berszán 
Carmen Ruxandra:24 Da, Bogos Ernő: 24 Da, Márton Ildikó: 24 Da, Albert Homonnai 
Márton: 24 Da, Albert Márton: 24 Da, Máthé Zoltán: 24 Da, Köllő Miklós: 23 Da, 
Mirk Lilla: 24 Da, Korodi Szabolcs: 24 Da, Lukács Péter: 24 Da, Csák László: 24 Da, 
Demeter László: 24 Da, Szép Róbert: 24 Da, Orbán Béla: 24 Da, Csiszér Botond: 24 
Da. 
 



Aprobarea proiectului de hotărâre privind reorganizarea Comisiei speciale pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al Județului 
Harghita; 
Rezultatul votului: 25 Da. 
Rezultatul votului secret pentru: Borboly Csaba 24 Da,  
Egyed Árpád 24 Da,  
Gábor László 24 Da,  
Birta Antal 24 Da,  
Orbán Béla 24 Da,  
Csiszér Botond 24 Da,  
Fülöp Ottilia 24 Da,  
Romfeld Mária Magdolna 24 Da,  
Bara Lenke 24 Da.  
 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului Ziua națională a 
Tineretului în județul Harghita pe anul 2011; 
Rezultatul votului: 25 Da. 
 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării Programului Zilele 
Ținutului Seciuesc în județul Harghita al CJHR pe anul 2011; 
Rezultatul votului: 25 Da. 
 
Aprobarea proiectului de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr. 109/2009 privind aprobarea înființării distincției cu denumirea ”Distincție 
de excelență” pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita; 
Rezultatul votului: 25 Da. 

 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea Hotărârii nr 53/2011, privind 

aprobarea modificării Hotărârii nr. 20/2010 a Consiliului Județean Harghita privind 

aprobarea activităților prin care va fi implicat Consiliul Județean Harghita  în 

managementul şi implementarea proiectului „Promovarea apelor minerale” finanțat 

din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. 

”Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, DMI 5.3. „Promovarea potențialului 

turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivității României ca 

destinație turistică”, Operațiunea ”Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin 

sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice” şi a 

obligației asigurării resurselor financiare ale Județului Harghita legate de acest 

proiect; 

Rezultatul votului: 25 Da. 
 
Aprobarea procesului verbal al şedinței extraordinare al Consiliului Județean Harghita 
din data de 14 aprilie 2011;  



Rezultatul votului: 25 Da. 
 

Miercurea Ciuc, 2 mai 2011 
 
 

SECRETARUL JUDEŢULUI                                  ȘEF BIROU CANCELARIE            
            Egyed Árpád     Tankó Éva-Mária 

 
                                      
 
 
 


