
Consiliul Judeţean Harghita 

 RO-530140 Miercure-Ciuc, P-ţa Libertăţii Nr. 5 
 Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@judetulharghita.ro, www.judetulharghita.ro 
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Stimată doamnă,  

stimate domnule! 

 

Consiliul Județean Harghita a anunțat concursul de proiecte pentru finanțarea 

nerambursabilă pentru activitățile nonprofit de interes general ale organizațiilor non-

guvernamentale, aferente anului 2020, data limită de depunere a proiectelor la 

registratura Consiliului Județean Harghita fiind 26 martie a.c., ora 12:00, iar la birourile 

teritoriale ale Consiliului Județean Harghita 26 martie 2020, ora 10:00.  

Având în vedere prevederile Decretului nr. 195/16 martie 2020 privind instituirea 

stării de urgență pe teritoriul României, Consiliul Județean Harghita în ședința din data 

de 19 martie 2020 a aprobat unele modificări privind depunerea proiectelor, după 

cum urmează:  

- Cererile de finanțare și ofertele culturale, semnate, se vor transmite în format 

electronic (format scanat pdf) la adresa de email info@judetulharghita.ro, respectiv 

la adresa responsabilului de program; 

- Nu solicităm să depuneți extrasul din registrul special al asociațiilor și 

fundațiilor aflat la Grefa Judecătoriei; 

- La cererea de finanțare sau la oferta culturală puteți anexa bilanțul contabil 

pe anul 2018 ștampilat/vizat la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 

Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita sau la Agenția 

Națională de Administrare Fiscală, iar bilanțul pe anul 2019 va fi prezentat ulterior 

până la încheierea contractului. 

Vă rog să respectați aceste prevederi începând de astăzi. Totodată vă atragem atenția 

că data limită de depunere a proiectelor nu s-a schimbat, fiind în continuare 26 

martie 2020, orele 12,00. 

După cum se știe, prezența Corona virusului este o problemă globală, iar pentru 

prevenirea răspândirii acestuia în primul rând este necesar să avem o conduită socială 
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responsabilă. Prin urmare, vă rugăm să vă conformați normelor de siguranță emise de 

autorități și să aveți grijă de sănătatea proprie și a celor dragi.  

Vă mulțumim pentru înțelegere, 

 

Cu stimă, 

 

Vicepreședinte     Director general 

Bíró Barna Botond     Zonda Erika 

 

 

 

Miercurea Ciuc, 19 martie 2020.  

 


