
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 
HOTĂRÂREA Nr.           /2012 

 
privind aprobarea documentaţiei Studiu de fezabilitate pentru 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 
 
 
 

Consiliul Judeţean Harghita, 
 Având în vedere Expunerea de motive iniţiată de președintele Borboly Csaba la 

propunerea Direcţiei de dezvoltare, înregistrată cu nr.            /2012, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Studiu de fezabilitate pentru 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 – pentru terenurile/clădirile aflate în administrarea 
Consiliului Judeţean Harghita, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita 
nr…………./2012, Raportul de specialitate nr. …………./2012 al Direcţiei economice şi 
Raportul de specialitate nr. …………/2012 al Direcţiei generală administraţie publică locală; 

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei tehnico-economice nr.________/2012; 
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; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii 
Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi 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. b) coroborat cu alin. (3), lit. f), 
respectiv art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 



 

 

 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă documentaţia Studiu de fezabilitate conform anexei nr.1., care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre pentru 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 – pentru terenurile/clădirile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, 
conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr…………./2012. 

 
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: Direcţia de 

dezvoltare, sub coordonarea preşedintelui Borboly  Csaba şi Direcţia economică. 
 

 Art. 3. Hotărârea se comunică de către Biroul Cancelaria Consiliului Judeţean 
Harghita: preşedintelui Borboly Csaba, Direcţiei de dezvoltare, Direcţiei economice, 
precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Harghita. 
 
 Miercurea-Ciuc, ………………………../ 2012 

 
  
 PREŞEDINTE CONTRASEMNEAZĂ 
  SECRETARUL JUDEŢULUI 
 Borboly Csaba Egyed Árpád 



 

 

VIZAT: 

SECRETARUL JUDEŢULUI, 

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 
JUDEŢUL HARGHITA            de acord 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcţia de dezvoltare Borboly Csaba  
Nr. …………….. /2011 preşedinte 
  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea documentaţiei Studiu de fezabilitate pentru 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 finanţare5/2012– pentru terenurile/clădirile aflate în administrarea 
Consiliului Judeţean Harghita, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita 
nr…………./2012 
 

În prezent este în curs de realizare proiectul cu titlul „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 – pentru terenurile/clădirile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, 
conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr…………./2012. 

 

 

 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare privind aprobarea investiţiilor publice, 
aceste documentaţii se aprobă de către Consiliul Judeţean. 
 
 

 

Deoarece documentaţia amintită, Studiu de fezabilitate pentru 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 – pentru terenurile/clădirile aflate în administrarea 
Consiliului Judeţean Harghita, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita 
nr…………./2012 este necesară în vederea întocmirii și depunerii proiectului, propunem 
aprobarea acesteia, conform anexei nr.1., care face parte din prezenta hotărâre. 
 

 
Miercurea Ciuc, ……………………. 2012  
 
 
Birtalan József                      Szép Róbert 
Administrator public     Director executiv 
 
KS., 1ex. 


