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ROMÂNIA          
JUDEŢUL HARGHITA        
CONSILIUL JUDEŢEAN       
Compartimentul petiţii-informaţii publice, secretariat, 
arhivă şi editarea monitoarelor oficiale 
Nr.20939/2008 
 
SE APROBĂ:        DE ACORD:  
 
Borboly Csaba        Egyed Árpád 

 preşedinte          secretarul judeţului 
 
BULETIN INFORMATIV 

cuprinzând informaţiile de interes public 
conform Legii nr. 544/2001 

 

 
În conformitate cu prevederile art.10 alin. 2 din Normele  metodologice aprobate 
prin H.G. nr. 123/2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a 
publica şi de a  actualiza anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile  
prevăzute la art. 5 alin. 1 din Legea nr. 544/2001. 
  
Pct.1.Principalele acte normative care reglementează organizarea şi 
funcţionarea  Consiliului Judeţean Harghita : 
 
Constituţia României –republicată în Monitorul Oficial al României Nr. 758 din 29 
octombrie 2003 – Art.120 – 122 ; 
 
Legea administraţiei publice locale Nr. 215/2001 – republicată în Monitorul 
Oficial   NR. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Hotărârea Guvernului  Nr.1206/2001 – pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale 
de a folosi limba  maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea  
administraţiei publice locale nr. 215/200, publicată în M.O. Nr.781/7 noiembrie 
2001 modificată prin H.G. nr.1415/2002, publicată în M.O. Nr. 936/ 20 decembrie 
2002; 
 



 2 

Legea Nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, Nr. 790 din 12 decembrie 2001, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
Legea Nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici – republicată în 
Monitorul Oficial al României Nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
Legea nr.161/2003 - privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri şi 
prevenirea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial Nr.279 din 21 aprilie 2003  cu 
completările şi modificările ulterioare; 
 
Ordonanţa de Urgenţă Nr. 24/2004 publicată în Monitorul Oficial Nr.365/27 
aprilie 2004 aprobată şi modificată prin Legea nr.601/2004, modificată de  
Ordonanţă de Urgenţă Nr.14 din  3 martie 2005 privind modificarea formularelor 
pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese, publicată în Monitorul 
Oficial  Nr. 200 din 9 martie 2005; 
 
Legea  Nr. 144 /2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial Nr. 359 din 25 mai 2007 cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
Ordonanţa Guvernului Nr. 6/2007  privind reglementarea drepturilor salariale şi 
a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, publicată în Monitorul 
Oficial  Nr. 66 din 29 ianuarie 2007 cu modificările şi completările ulterioare;  
 
Legea Nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul 
Oficial  Nr. 618 din 18 iulie 2006, completată ulterior cu Ordonanţă de Urgenţă  
Nr. 46/2007 pentru completarea art.63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale publicată în Monitorul Oficial  nr. 374 din  1 iunie 2007şi modificată 
prin  Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului  Nr. 64/2007 privind datoria publică, 
publicată în Monitorul Oficial  Nr. 439 din 28 iunie 2007 cu completările şi 
modificările ulterioare; 
 
Legea nr. 213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul  juridic al acesteia, 
publicată în Monitorul Oficial al  României, Partea I. Nr. 448 din 24 noiembrie 
1998, cu completările, modificările ulterioare; 
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Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 - publicată în  Monitorul Oficial 
al României, Partea I. Nr.1154 din 7 decembrie 2004, cu completările şi 
modificările ulterioare; 
 
 
Ordonanţa Guvernului nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor, publicată în  Monitorul Oficial nr. 84 din 1 februarie 2002, 
aprobată prin  Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial  nr. 
296 din 30 aprilie 2002, cu modificările  şi completările ulterioare ; 
 
 
Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 din 30 ianuarie 2002, pentru aprobarea 
Regulamentului cadru de organizare şi  funcţionare a consiliilor locale publicată  
în Monitorul Oficial nr. 90 din 2 februarie 2002, aprobată prin Legea Nr. 
673/2002, publicată Monitorul Oficial Nr.953 din 24 decembrie 2002 ; 
 
Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificările  şi  
completările ulterioare; 
 
Legea nr.52/2003 – privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
publicată în Monitorul Oficial Nr. 70 din 3 februarie 2003; 
 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
republicată  în Monitorul Oficial Nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu completările şi 
modificările ulterioare; 
 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii publicată în Monitorul Oficial  nr.418 din 15 
mai 2006  cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Legea Nr. 109 / 2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, 
publicată în Monitorul Oficial  Nr. 300 din  5 mai 2007; 
 
 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita, 
aprobată prin Hotărârea nr. 215/2008; 
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Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Harghita, aprobată prin Hotărârea nr.158/2008 (vezi sub link-
ul: Acte normative aprobate/Acte normative 2008);  

 

Pct.2. Structura organizatorică, atribuţiile direcţiilor de specialitate (vezi 
Hotărârea nr.158/2008, sub link-ul: Acte normative aprobate/Acte normative 
2008), programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau 
instituţiei publice: 
 
Structura organizatorică a fost aprobată prin Hotărârea  Consiliului Judeţean 
Harghita nr. 158 din 2008, potrivit Organigramei, afişată la panoul de afişaj şi 
publicitate de la intrarea dinspre Nord în clădirea Palatului administrativ 
judeţean al Consiliului Judeţean Harghita, anexată prezentei; 
 
Programul de funcţionare a instituţiei zilnic, care este între orele 7,00 – 15,00 ; 
 
Programul de audienţe al demnitarilor din cadrul conducerii Consiliului Judeţean 
Harghita, care se asigură după programul următor : 
 
 

Nr. 
Crt. 

Numele şi prenumele 

demnitarului 

Ziua Ora Camera 

1. Dl.Preşedinte  
Borboly Csaba 

Luni - Vineri 12,00 – 13,00 138 

2. Dl.Vicepreşedinte  
Petres Sándor 

Joi 12,00 – 13,00 300 

3. Dl.Vicepreşedinte 
Sofalvi László  

  Miercuri 10,00 – 12,00 209 

4. Dl.  Secretar  al  
judeţului 
Egyed Árpád 

 Miercuri 12,30 – 14,00 214 

 
Pct.3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Consiliului Judeţean 
Harghita  
 

- Dl. Borboly Csaba - Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita ; 
- Dl  Petres Sándor – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Harghita ; 
- Dl. Sofalvi László– Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Harghita ; 
- Dl. Egyed Árpád – Secretarul Judeţului Harghita ; 
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Pct.4.Coordonatele de contact ale autorităţii : 
 

Sediul Consiliului Judeţean Harghita – Palatul administrativ – Miercurea Ciuc, 
Piaţa Libertăţii nr. 5 , judeţul Harghita ; 
 
- Registratura generală – parter  nr.14/A 
 
- Birourile nr. 126 – 138 etaj I. 
 
- Birourile nr. 204 – 224 etaj II. 
 
- Birourile nr. 300 – 338 etaj III. 
 
- Numerele de telefon şi fax : 
 
Dl. Preşedinte  Borboly Csaba : 
 
- Cabinet Preşedinte : Telefon:  0266-207.701;  
- Fax : 0266-207703 

Dl. Vicepreşedinte Petres Sándor : 

Telefon: 0266- 207720; Fax : 0266-207722; 

Dl.Vicepreşedinte : Sofalvi László: 

Telefon: 0266-207711;  Fax : 0266-207716 

Dl.Secretar al judeţului Egyed Árpád: 

Telefon:  0266-207704 ; Fax: 0266 – 207709 
 
Adresa e-mail al Consiliului  Judeţean Harghita: info@judetulharghita.ro 

ADRESA WEB: www.judetulharghita.ro 

 
Pct.5. Numele şi prenumele funcţionarilor responsabili cu comunicarea 
informaţiilor publice, numite prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Harghita : 
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Dl.Egyed Árpád - Secretarul Judeţului Harghita- coordonatorul Compartimentului 
petiţii-informaţii publice, secretariat, arhivă şi editarea monitoarelor oficiale; 
 
Vrîncean Klára – consilier la Compartimentul petiţii – informaţii publice, 
secretariat, arhivă şi editarea monitoarelor oficiale - responsabil pentru  a asigura  
accesul la informaţiile de interes public (Dispoziţia nr.847/2006); 
 
Pct.6. Programul de lucru cu publicul: 

   Luni:       9 -  16,30 

   Marţi:     9 -  16,30 

   Miercuri:  9 -  16,30 

   Joi:   9 -  18,30 

   Vineri:              9 -  16,30 

Pct. 7. Sursele financiare,  bugetul şi bilanţul contabil, anexate prezentei: 
 
Hotărârea nr.8/2008  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
judeţului Harghita, pe anul 2008(vezi sub link-ul: Acte normative aprobate/Acte 
normative 2008). 

  

Bilanţ încheiat la data de 31.12.2007 anexat prezentei. 
 
Pct.8. Programele şi proiectele  care vor fi derulate în anul 2008: 
 

1. Sprijinirea concursurilor profesionale a serviciilor voluntare pentru situaţii 
de urgenţă; 

2. Forumul pedagogilor tineri din judeţul Harghita; 
3. Eurodyssee  (Program. EUROD); 
4. Masterplanning Helth Regions (Program  INTERREG); 
5. Program FOTOMUSEUM; 
6. Gala Sportului Harghitean (Program Gala); 
7. Program Rallye Harghita; 
8. Program privind organizarea competiţiei de sprint cu atelaje canine „CUPA 

BORSEC” ediţia a IV-a (Pogram. CANINE); 
9. Campionatul Naţional Enduro  (Program ENDURO); 
10. Zilele Administraţiei Judeţene; 
11. Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc; 
12. Campionat Naţional de Atelaje (Program ATELAJ); 
13. Tabăra de vară a economiştilor; 
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14. Programul „Ziua Naţională a Tineretului”; 
15. Zilele judeţului Harghita – 2008; 
16. ENV NETWORK (Program  ENV); 
17. Programul – Întâlnirea primarilor; 
18. Întâlnirea Naţională a Tineretului Catolic (Program CATOLIC); 
19. TWINING – Similarităţi ale diferitelor culturi (Program TWINING); 
20. Festivitatea Mileniului Arhidiocezei Romano catolice la Şumuleu; 
21. Programul dreptul pentru toţi (Pogram DREPT); 
22. Programul de protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul jud. 

Harghita (Program  MONUM); 
23. Programul privind realizarea monumentului pentru comemorarea 

mineritului din Judeţul Harghita; 
24. Spectacole folclorice pentru judeţul Harghita (Program FOLCLOR); 
25. Întâlnirea Ansamblurilor Profesionale din Transilvania (Program 

ANSAMBLU); 
26. Academia Artelor Populare (Program ARTEPOP); 
27. Program de colaborare cu culte religioase (Program CULTE); 
28. Săpături arheologice în judeţul Harghita (Pr. SĂPĂTURI); 
29. Programul „Csürdöngölő” (Program  DANSURI); 
30. Culture Bezond Borders/Cultură peste graniţe (Program CULTURE); 
31. Teatru pentru mediul rural (Program TEATRU); 
32. Programul „Casa secuiască modernă” (Program CASASEC.); 
33. Ziua internaţională a persoanelor în vârstă (Program ZIVĂR); 
34. Copilul înainte de toate (Program COPIL); 
35. Program anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu 

handicap din judeţul Harghita ( Program HANDICAP); 
36. Program privind dezvoltarea primului ajutor şi de activităţi umanitare din 

judeţul Harghita (Program UMANITAR); 
37. Nevoia văzută e aproape – Conferinţă jubiliară a programului judeţean de 

îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu (Program CONFÎNGRI); 
38. Program anual de protecţia mediului (Program MEDIU); 
39. Program „Nu ne trebuie gunoiul”; 
40. Program privind promovarea imaginii publice a judeţului Harghita 

(Program IMAGP); 
41. Trecutul, prezentul şi viitorul Program jubiliar al judeţului Harghita 

(Program JUB); 
42. Promovarea construirii terenurilor de joacă (Program TEREN DE JOACĂ); 
43. Program pentru elaborarea strategiei turistice a judeţului Harghita (Pr. 

STRAT); 
44. Tipărirea strategiei turistice a judeţului Harghita (Program TIPĂRIRE); 
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45. Programul de informare, consultanţă şi dezvoltare a relaţiilor cu 
organizaţiile nonguvernamentale din judeţul Harghita (Program ONG); 

46. Program privind dezvoltarea societăţii informaţionale; 
A  Program „Hargita Háló” (Program HALO) 
B Îmbunătăţirea reţelei de comunicaţie în judeţ (Program. COMUN) 

47. Programul privind sprijinirea centrelor de consultanţă pentru intreprinderi 
mici şi mijlocii (Program IMM); 

48. Demararea procesului de creare a imaginii judeţului „Harghita 2014”- 
FORESIGHT (Program. FORES); 

49. Program de colaborare cu Societatea Maghiară Tehnico- Ştiinţifice din 
Transilvania (Program ŞMTŞT); 

50. INEXTEX Schimb de cunoștinţe inovative, experimente şi metode bazate pe 
moştenirea culturală a textilelor (Program TEXTIL); 

51. AQUANET; 
52. Program Leader (Pr. LEADER); 
53. Organizarea consfătuirilor privind dezvoltarea rurală (Program RURAL); 
54. Program privind editarea, traducerea în limba engleză şi multiplicarea 

Ghidului investitorului în judeţul Harghita (Program GHID); 
55. Program privind realizarea lucrului la distanţă, în zonele rurale din judeţul 

Harghita (Program LUCRU); 
56. Program de dezvoltare locală a sistemului de restituire a terenurilor către 

foştii proprietari (Program RESTIT); 
57. Conferinţa Ceangăilor din Ghimeş (Program GHIM); 
58. Program de parteneriat pentru dezvoltarea societăţii harghitene (Program 

PARTENERIAT); 
59. Program privind prezentarea şi demararea strategiilor sectoriale aprobate 

(Program  STRATEGII); 
60. Păstrare, ocrotirea imaginii şi a construcţiilor moştenite din satele 

judeţului Harghita (Program Sate); 
61. Conferinţa Internaţională „Creşterea capacităţii administrative a 

autorităţilor publice locale” (Program CONFERINŢĂ); 
62. Proiectul internaţional ROBINWOOD II din cadrul Programului Interreg IV C 

(Program ROBIN); 
63. Proiectul internaţional CONTACT – TIC din cadrul Programului Interreg VI C 

(Program CONTAC); 
64. Crearea unui sistem de arhivare-digitalizare privind valorile tradiţionale ale 

vieţii din mediul rural (Program TRADIŢII); 
65. Ştiri agricole (Program AGRIC) în loc de Program RENTĂ; 
66. Program Caravana PAC (Program PAC); 
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67. European Centre of Excellence for Water Management (Program 
EXCELLENCE); 

68. Program de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi 
regiunile din afara ţării (Program ÎNFR) 

69. Introducerea sistemului de supraveghere radar la drumurile judeţene şi 
principalele puncte intrare/ieşire a judeţului (Program DRUM); 

70. Program de colaborare cu asociaţiile din domeniul turismului din judeţul 
Harghita (Program TURIS); 

71. Program privind turismul montan în siguranţă (Program  MONTAN). 
 
Pct. 9. Strategii: 
 
1. Strategia de turism regional si local; 
2. Strategia de tineret; 
3. Strategia învăţământului si a culturii; 
4. Strategia dezvoltării microregiunilor; 
5. Strategia de agricultura si dezvoltare rurala; 
6. Strategia de asistenta sociala a judeţului Harghita; 
7. Strategia judeţeană antidrog; 
8. Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Harghita 
 
Pct. 10. Lista cuprinzând documentele de interes public: 
 
1.Expunerile de motive, rapoartele de specialitate, avizele şi alte documente de 
fundamentare, conform legii, a hotărârilor Consiliului Judeţean ; 
 
2.Hotărâri ale Consiliului Judeţean Harghita ; 
 
3.Evidenţa componenţei Consiliului Judeţean Harghita şi a Comisiilor de  
specialitate, evidenţa nominală, numerică, după formaţiunile  politice pe care le 
reprezintă consilierii aleşi, Regulamentul de  organizare şi funcţionare al 
Consiliului Judeţean Harghita ; 
 
4.Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean cu referatele sau rapoartele de 
specialitate ; 
 
5.Instrucţiuni , norme tehnice , regulamente şi circulare cu caracter  metodologic, 
primite de la autorităţile centrale ale administraţiei  publice; 
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6.Studii şi propuneri privind organizarea administrativ teritorială a judeţului, de 
însuşire  a însemnelor heraldice ale judeţului, schimbarea  unor denumiri de 
obiective de interes judeţean, obiectivele istorice şi turistice ; 
 
7.Date statistice privind înregistrarea corespondenţei  la registratura  generală ; 
 
8.Propuneri, sesizări şi reclamaţiile în interes public ale cetăţenilor împreună cu 
întreaga  documentaţie, de analiză , cercetare şi răspuns ; 
 
9.Rapoartele misiunilor internaţionale ; 
 
10.Programe şi strategii promovate în cadrul acordurilor, parteneriatelor şi 
înfrăţirilor cu parteneri externi ; 
 
11.Documentele privind relaţiile cu partidele politice (formaţiuni politice), 
sindicate, organizaţii neguvernamentale ; 
 
12.Dări de seamă contabile ; 
 
13.Situaţii  privind urmărirea realizării programelor de dezvoltare  economico – 
socială la nivelul judeţului ; 
 
14.Statele de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate  şi a instituţiilor din 
subordinea  Consiliului Judeţean Harghita ; 
 
15.Evidenţa monumentelor istorice şi lucrărilor referitoare la protejarea  şi 
conservarea acestora ; 
 
16.Evidenţa eliberării certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de  construire – 
desfiinţare ; 
 
17.Rapoarte, informări, sinteze referitoare la controlul privind activitatea de 
urbanism ; 
 
18.Proiecte, avize privind  finanţarea şi executarea obiectivelor  socio-culturale ; 
  
19.Planul urbanistic general, Planul urbanistic zonal, Planul urbanistic  de detaliu 
şi studiile aferente elaborate de consiliile locale şi consiliul judeţean ; 
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20.Studii, rapoarte, avize şi alte acte referitoare la atribuirea şi schimbarea de 
denumiri ale unităţilor administrativ – teritoriale, ale  localităţilor componente, 
evidenţa denumirilor ; 
 
21.Planul de amenajare a teritoriului şi studiile aferente elaborate de  consiliile 
locale ; 
 
22.Documentele privind procedurile de achiziţii publice pentru atribuire de lucrări 
şi achiziţii de bunuri ; 
 
23.Evidenţa drumurilor judeţene şi a întregii infrastructuri privind căile  de 
comunicaţii, evidenţa lucrărilor de întreţinere  drumurilor şi podurilor ; 
 
24.Corespondenţă, circulare adresate consiliilor locale în problemele de  
administraţie publică cu scopul  coordonării autorităţilor locale în vederea 
realizării serviciilor de interes judeţean ; 
 
25.Strategii propuse şi programe de dezvoltare ; 
 
26.Evidenţa bunurilor care constituie domeniul public al judeţului ; 
 
27.Evidenţa – inventarul bunurilor care constituie domeniul privat al  judeţului ; 
 
28.Convenţiile de colaborare, Contractele  de dare în administrare , concesionare 
şi închiriere a bunurilor proprietate publică, contractele  de atribuire  în 
executare a lucrărilor publice, contractele de prestări  servicii; 
 
29.Documente privind  exercitarea drepturilor de acţionariat  la societăţile  
comerciale înfiinţate  sub autoritatea consiliului judeţean ; 
 
30.Programele acţiunilor culturale, a activităţilor educativ – ştiinţifice şi sportive, 
sprijinite şi susţinute  prin coofinanţarea din partea  consiliului judeţean ; 
 
31.Evidenţa instituţiilor de ocrotire şi asistenţă socială şi a serviciilor  publice 
aferente ; 
 
32.Documentele privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor 
publice ; 
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33. Declaraţiile de avere, de interese pentru funcţionarii publici şi pentru 
consilierii judeţeni. 
 

11. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, 
potrivit Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes 
public: 
 

PREŞEDINTE: 
 

Cabinet preşedinte: 
 
Corespondenţă internă (referat de necesitate, scrisori informative, 
invitaţii,adrese); 
 
Corespondenţă externă ; 
 
Documentele proprii ale cabinetului ; 
 
Comunicate de presă; 
 
Registrul de evidenţă al audienţelor; 
 
Monitorizarea proiectelor; 
 
Alte documente. 
 
 

VICEPREŞEDINTE 
 
Compartiment relaţii cu instituţiile subordonate 
 
 

VICEPREŞEDINTE  
 
Compartiment relaţii cu mediul de afaceri 
 
Aparat permanent – Biroul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita 
 

Hotărâri ale Consiliului Judeţean Harghita  din anul 2008, de la  nr. 1-245; 
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Minuta şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Judeţean 
Harghita;  
 
Procese verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean Harghita; 
 
Procese verbale ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Harghita; 
 
Fişa de evaluare anuală a implementării Legii nr.52/2003 privind transparenţa  
decizională în administraţia publică ; 
 

Alte materiale de şedinţă ( procese verbale de afişare etc. ). 
 

ADMINISTRATORUL PUBLIC 
 
SECRETARUL JUDEŢULUI 
 
SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS: 

 
Compartiment avizări acte administrative şi contracte 
Compartiment juridic contencios 
 
Legi, decrete, O.U.G., O.G., H.G., Instrucţiuni, Regulamente, Ordine, 
Norme metodologice si alte acte normative emise de autorităţile publice 
centrale,cuprinse în Monitorul Oficial al României, Partea I; 
 
Referate, note, procese – verbale cu privire la verificarea conformităţii cu 
dispoziţiile legale si avizării actelor administrative interne precum şi cele care 
angajează răspunderea patrimoniala a Consiliului Judeţean Harghita, a 
contractelor, a documentelor din domeniul achiziţiilor publice; 
 
Referate, rapoarte, informări, note de constatare etc., în diferite probleme 
repartizate pentru clarificare sau soluţionare; 
 
Corespondenta privind inventarierea si evidenta bunurilor din domeniul 
public si domeniul privat al judeţului; 
 
Corespondenta în legătura cu aplicarea Legii nr. 10/2001, precum si cele cu 
privire la masurile reparatorii în general; 
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Lucrări referitoare la procesele civile, penale, litigii economice si de munca în fata 
instanţelor judecătoreşti civile, de contencios administrativ, evidenta acestora si 
a termenelor acordate, precum şi sentinţele, deciziile instanţelor judecătoreşti; 
 
Registrul de evidenta al cauzelor ; 
osarele cu lucrări de procedura, privind reprezentarea si apărarea intereselor 
Consiliului Judeţean Harghita în cauzele civile, având ca obiect desfăşurarea 
procedurilor de declarare a insolvenţei si lichidarea judiciara a unor societăţi 
comerciale debitoare; 
 
Registrul de evidenta a notificărilor depuse în baza Legii nr.10/2001,situaţiile 
lunare, procesele verbale ale Comisiei interne de analiza a notificărilor; 
 
Note de fundamentare a proiectelor de acte normative iniţiate de Consiliul 
Judeţean în vederea elaborării proiectelor de Hotărâri de Guvern; 
 
Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Harghita si dispoziţii ale 
preşedintelui (expuneri de motive, referate, rapoarte de specialitate); 
 
Lucrări privind evoluţia sistemului de reglementari legislative cu implicării supra 
aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita; 
 
Documente referitoare la relaţiile cu parteneri sociali, relaţii instituţionale proprii 
– atribuţii, competente, performanta; 
 
Evidenta respectării si a modului de îndeplinire al actelor administrative 
proprii; 
 
Hotărâri, dispoziţii, circulare, ordine si alte acte cu caracter normativ sau 
orientativ emise de Consiliul Judeţean Harghita, Instituţia Prefectului, care prevăd 
sarcini pentru Serviciul juridic; 
 
Acte privind gestionarea bibliotecii juridice a instituţiei. 
 
Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Harghita iniţiate de către 
preşedintele Consiliului Judeţean la propunerea secretarului judeţului sau  la 
propunerea Serviciului juridic, contencios(expuneri de motive,referate,rapoarte, 
de specialitate); 
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 Corespondenta, actele si dosarele privind urmărirea creanţelor bugetului 
consolidat al judeţului; 
 
Rapoarte si referate de specialitate întocmite în legătura cu activitatea de 
verificare a documentaţiilor de urbanism depuse în vederea eliberării 
certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de construcţii; 
 
 
Compartimentul petiţii-informaţii publice, secretariat, arhivă, relaţii şi informaţii 
publice: 

 
Registru special  pentru înregistrarea şi e evidenţa a soluţionării petiţiilor primite 
de la persoanele fizice şi juridice şi răspunsurile acordate la aceste petiţii  cât  şi al 
cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public , 
respectiv redirecţionarea cererilor către instituţiile competente pentru 
soluţionare; 
 
Corespondenţa cu direcţiile compartimentele de specialitate cât şi cu instituţiile 
la care au fost direcţionate petiţiile şi cererile pentru soluţionare; 
 
Petiţiile clasate conform prevederilor art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 
 
Buletin informativ ; 
 
Fişa de evaluare anuală a  implementării Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public; 
 
Rapoartele semestriale şi anuale privind implementarea Legi nr.544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public cât şi a implementării Ordonanţa 
Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor; 
 
Declaraţiile de avere , declaraţiile de interese şi declaraţiile de interes personal al 
consilierilor judeţeni ; 
 
Registrele de înregistrare şi predare a corespondenţei la compartimentele de 
specialitate ; 
 



 16 

Registrele de evidenţă a dispoziţiilor emise de preşedintele Consiliului Judeţean 
Harghita ; 
 
Registrele cu deplasările din cadrul cabinetului secretar general şi al direcţiei;  
 
Registrele de audienţă ţinute de Secretarul general al judeţului în care se 
consemnează problemele ridicate de cetăţenii, cu urmărirea soluţionării acestora, 
de către persoanele desemnate (şefii de cabinete sau funcţionarii publici); 
 
Dispoziţiile emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita , în original; 
 
Adrese de depunere a dispoziţiilor către Instituţia Prefectului  judeţului Harghita ; 
 
Evidenţa corespondenţei cu Guvernul României; 
 
Evidenţa corespondenţei cu diverse organe, instituţii, adresate de către 
Secretarul general al judeţului ; 
 
 
Nomenclatorul documentelor de arhivă create la nivelul compartimentelor de 
specialitate din cadrul aparatului propriu ; 
 
Registrul de evidenţă a intrărilor şi ieşirilor arhivistice ; 
 
Evidenţa numerelor de Monitor Oficial al Judeţului Harghita editate; 
 
Evidenţa persoanelor fizice şi/sau juridice care au solicitat  Monitorul Oficial al 
Judeţului Harghita; 
 
Registru de predare-primire a exemplarelor de Monitor Oficial al Judeţului 
Harghita în cadrul instituţiei; 
 
Hotărâri, dispoziţii, circulare, ordine şi alte acte cu caracter  normativ sau orientativ 
emise de Consiliul Judeţean Harghita, Instituţiei Prefectului, care prevăd sarcini 
pentru activitatea de petiţii-informaţii publice secretariat,arhivă şi de editare a 
monitoarelor oficiale. 
 
 
Compartimentul de activitate autoritate tutelară judeţeană  
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Acte privind efectuarea  demersurilor legale necesare pentru evidenţa cazurilor, 
redactarea proiectelor de dispoziţie şi a tuturor actelor juridice în numele şi 
pentru Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita în vederea exercitării 
drepturilor şi obligaţiilor părinteşti privind persoana copilului, respectiv bunurile 
acestuia, executând toate operaţiunile necesare, conform legii cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal  şi libera circulaţie a acestor date, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv documentele care conţin 
informaţii clasificate şi sunt marcate cu indicativele  corespunzătoare acestor 
categorii de documente;  
 
Corespondenţa cu Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al 
Judeţului Harghita şi transmite la sub formă de circulare adresele provenite de la 
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi sau de la alte autorităţi ale 
administraţiei publice centrale, prin care se trasează anumite sarcini curente pe 
linia aplicării legislaţiei acestui serviciu comunitar. 
 
Evidenţa corespondenţei Comisiei judeţene pentru protecţia copilului ; 
 
Legislaţia, formularele privind asigurarea aplicării prevederilor legale privind 
declaraţiile de avere, de interese şi de interese personale a consilierilor judeţe. 

 
SERVICIUL MANAGEMENT 

 
Compartiment relaţii cu mass media: 
 
Comunicatele, informările de presă, interviuri sau briefinguri; 
 
Rapoartele conferinţelor de presă; 
 
Informaţiile si semnalările preluate si sistematizate din presa scrisă si audio –
vizual, care se referă la Consiliul Judeţean Harghita; 
 
Răspunsurile, interviurile si concluziile rezultate din desfăşurarea unor întâlniri, 
consfătuiri, simpozioane, forumuri naţionale sau internaţionale, la care a 
participat conducerea Consiliului Judeţean Harghita sau consilierii judeţeni; 
 
Compartiment de comunicare şi organizare evenimente: 

 
Programul anual al principalelor lucrări si activităţi din judeţ; 
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Actele referitoare la programele de dezvoltare economico-socială a judeţului; 
 
Actele privind implementarea sistemului de management al calităţii în cadrul 
 
Consiliului Judeţean Harghita; 
 
Corespondenţă internă (referat de necesitate, scrisori informative, 
invitaţii,adrese); 
 
Corespondenţă externă; 
 
Documentele proprii ale cabinetului; 
 
Comunicate de presă; 
 
Registrul de evidenţă al audienţelor; 
 
Alte documente. 
 
Compartiment relaţii internaţionale: 
 

Hotărârile privind aprobarea contractelor si convenţiilor de colaborare,încheiate 
între Consiliul Judeţean Harghita si autorităţi din alte ţări, judeţe înfrăţite, 
organismele europene din care face parte, autoritatea administraţiei publice 
judeţene, Adunarea Regiunilor Europene, Euroregiunea Carpatica etc.; 
 
Evidenţa relaţiilor internaţionale, acţiuni si programe comune stabilite cu 
parteneri externi, invitaţiile şi programele în legătură cu derularea şi întreţinerea 
relaţiilor de parteneriat; 
 
Programul cadru al relaţiilor internaţionale; 
 
 Strategii de dezvoltare, politici de dezvoltare regională, dezvoltare rurală şi 
dezvoltare economică al Consiliului Judeţean; 
 
Lucrările necesare participării reprezentanţilor Consiliului Judeţean Harghita în 
diferite comisii (ARE, Euroregiunea Carpatica, etc.); 
 
Rapoartele despre deplasările în străinătate. 
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Biroul resurse umane: 
 
Organigrama si state de funcţii cadru, pentru aparatul propriu de specialitate si a 
instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean; 
 
Rapoarte, informări sinteze referitoare la controlul privind activitatea serviciului 
de organizare salarizare; 
 
Studii, rapoarte, avize şi alte acte referitoare privind funcţiile si funcţionarii 
publici; 
 
Corespondenta, circulare adresate consiliilor locale în problemele de personal; 
 
Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean si dispoziţii ale Preşedintelui (note de 
fundamentări, avizări ); 
 
Hotărâri, decizii, dispoziţii, circulare, ordine si alte acte cu caracter normativ sau 
orientativ emise de Consiliul Judeţean, Instituţia Prefectului Judeţului Harghita, 
care prevăd sarcini pentru Compartimentul organizare, salarizare; 
 
Regulamentul de organizare si funcţionare al aparatului propriu al Consiliului 
Judeţean Harghita si ale instituţiilor subordonate; 
 
Regulamentul de ordine interioară al aparatului propriu al Consiliului Judeţean 
Harghita; 
 
Evidenţa corespondenţei cu Guvernul României, Agenţia Naţională al 
Funcţionarilor Publici; 
 
Evidenţa corespondenţei cu diverse organe , instituţii; 
 
Evidenţa privind participarea salariaţilor la cursurile de perfecţionare; 
 
Anunţuri, condiţii de participare, bibliogarafia, privind ocuparea posturilor 
vacante pentru personalul contractual si pentru funcţionari publici de execuţie si 
de conducere; 
 

SERVICIUL COORDONARE CONSILII LOCALE ŞI ACTIVITĂŢI DIN ŢINUTUL 
SECUIESC 
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Comportament coordonare consilii locale şi activităţi din Ţinutul Secuiesc: 
 
Adrese întreţinerea relaţiilor cu autorităţile  şi instituţiile publice din Ţinutul 
Secuiesc; 
 
Documente privind activitatea din domeniul administraţiei publice locale, 
desfăşurate de consiliile locale şi primăriile din judeţul Harghita; 
 
Documente privind promovarea reformei în administraţia publică locală - instruiri 
periodice ale primarilor, viceprimarilor şi consilierilor  locali din Ţinutul Secuiesc; 
 
Scrisorile, reclamaţiile, sesizările şi problemele ridicate de câtre cetăţeni în 
audienţe; 
 
Documente privind urmărirea, derularea procesului de accesare a fondurilor 
europene la nivelul judeţului, prin Programul Operaţional Regional şi Programele 
Operaţionale Sectoriale; 
 
Documente privind colaborarea cu toate compartimentele şi direcţiile din 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita pentru asigurarea 
eficienţei serviciilor prestate către consiliile locale şi cetăţeni; 
 
Propunerea şi punctele de vedere ale cetăţenilor privind îmbunătăţirea serviciilor 
oferite de administraţia publică. 
 
Compartiment relaţii cu autorităţile şi instituţiile publice centrale 

 
Compartiment de informare şi Autoritatea Tutelară de Ordine Publică(ATOP): 

 
Corespondenţă internă şi externă ATOP; 
 
Materialele plenului ATOP; 
 
Materialele celor trei comisii  ATOP; 
 
Plângeri şi reclamaţii adresate ATOP –ului; 
 
Registru de evidenţă al audienţelor ATOP; 
 
Programele de audienţă difuzate către presă; 
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Alte documente. 

 
Compartiment EU CENTER 

 
Broşuri realizate de către Compartiment Centrul de Informare Europa; 
 
Uniunea Europeana pe internet; 
 
Date privind Instituţiile Uniunii Europene; 
 
Programele de finanţare ale Uniunii Europene; 
 
Dicţionar explicativ în trei limbi; 
 
Dezvoltarea rurala si regionala în România; 
 
CD- Baza de date despre UE; 
 
Gazeta Europeana; 
 
Agricultura Ecologica; 
 
Broşuri referitoare la oportunităţile de finanţare; 
 
Alte pliante, broşuri despre Uniunea Europeana; 
 
Corespondenta cu instituţiile, cu scoli, cu persoane fizice, Delegaţia din 
România, etc.; 
 
Înregistrarea vizitatorilor din Registrul vizitatorului; 
 
Situaţia centralizatoare din datele Registrului. 
 

BIROUL DE AUDIT INTERN 
 
Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern; 
 



 22 

Norme proprii privind exercitarea auditului public intern elaborată pe baza 
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 38/2003, modificată cu Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 423/2004; 
 
Raporturile anuale a activităţii biroului public intern; 
 
Planurile anuale de audit public intern ordine de servicii; 
 
Declaraţii de independenţă; 
 
Fişele de identificare şi analiza problemelor; 
 
Formulare de constatare a iregularităţilor; 
 
Programele de audit; 
 
Notificările privind declanşarea misiunii de audit public intern; 
 
Minutele şedinţei de deschidere; 
 
Minutele reuniunii de conciliere; 
 
Minutele şedinţei de închidere; 
 
Corespondenţele cu entitatea/ structura auditată; 
 
Reguli, regulamente şi legi aplicabile; 
 
Materiale despre entitatea/ structura auditată; 
 
Copii xerox a documentelor justificative, care confirmă şi sprijină concluziile 
auditorilor interni; 
 
Tabele privind punctele tari şi punctele slabe; 
 
Programele preliminare ale intervenţiilor la faţa locului; 
 
Chestionare (teste); 
 
Notă centralizatoare a documentelor de lucru; 
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Proiectele rapoartelor de audit; 
 
Rapoartele finale de audit public intern; 
 
Adresele de transmitere a rapoartelor de audit public intern; 
 
Fişele de urmărire a recomandărilor. 
 
 DIRECŢIA PROGRAME ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 
 
Compartimentul relaţii cu societatea civilă: 
 
Evidenţa organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Harghita; 
 
 Note interne; 
 
 Documente privind clarificarea sau rezolvarea problemelor sau a unor 
situaţii legate de organizaţiile neguvernamentale; 
 
Documente legate de derularea programelor privind organizaţiile 
neguvernamentale; 
 
Publicaţii proprii; 
 
Raportul anual de activitate al compartimentului; 
 
Corespondenţa de specialitate. 
 
Compartiment finanţări nerambursabile 
 
Hotărâri ale Consiliului Judeţean Harghita; 
 
Contracte de finanţare nerambursabile; 
 
Contracte de colaborare; 
 
Acorduri de asociere; 
 
Cereri de finanţare nerambursabile; 
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Procese verbale de evaluare a proiectelor depuse; 
 
Dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita; 
 
Sinteze; 
 
Corespondenţe interne şi externe; 
 
Decontări ; 
 
Note de fundamentare; 

 
Compartimentul cultură şi culte şi învăţământ 
 
Documentele primite pentru decontarea sumelor din cadrul programului „lapte-
corn” conform Ordonanţei de Urgenţe al Guvernului nr. 96/2002; 
 
Documentele referitoare la întocmirea pontajului lunar şi a decontărilor orelor 
suplimentare; 
 
Documentele primite pentru întocmirea calendarului evenimentelor; 
 
Documentele primite din partea şcolilor, răspunsuri, adrese trimise la 
Inspectoratul Şcolar; 
 
Alte acte primite spre rezolvare de la preşedinte, vicepreşedinte, directorul sau 
şeful de serviciu din cadrul direcţiei ; 
 
Documente privind programele, proiectele, acţiunile culturale; 
 
Documente privind programul „Teatru pentru mediul rural”; 
 
Documente privind programul „Spectacole folclorice pentru judeţul Harghita”; 
 
Hotărâri, dispoziţii; 
 
Procese verbale, documentaţia cursurilor şi seminarilor profesionale de formare 
în domeniul educaţiei permanente a adulţilor; 
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Corespondenţă cu instituţiile, sindicatele, organizaţii de tineret, I.Şc. Judeţean;  
 
Centre Culturale, unităţi de învăţământ, ONG-uri, precum şi cu persoane fizice, în 
realizarea proiectelor culturale şi de învăţământ; 
 
Contracte de colaborare, finanţare, documentaţia procedurii de angajare, 
lichidare, ordonanţare şi plată (ALOP)  a contractelor încheiate. 
 
Compartiment programe proprii: 
 
Lista  programelor şi proiectelor care vor fi derulate de către Consiliul Judeţean 
Harghita în anul 2008 ( vezi pct.8. din Buletin informativ); 
 
Fişa programelor proprii derulate de către Consiliul Judeţean Harghita; 
 
Cerere de finanţare privind programele proprii ale Consiliului Judeţean 
Harghita gestionate de către DPDR; 
 
Contracte de finanţare nerambursabile privind programele proprii ale 
Consiliului Judeţean Harghita gestionate de către DPDR; 
 
Corespondenţa de specialitate. 
 
Compartiment probleme sociale si de sănătate : 
 
Documente privind rezolvarea reclamaţiilor şi sesizărilor din domeniul de 
specialitate; 
 
Documente referitoare la problemele sociale din judeţ, colaborare cu Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Asociaţia Handicapaţilor 
Fizici; 
 
Documente privind corespondenţa cu consiliile locale din judeţ şi alte instituţii în 
domeniul de specialitate; 
 
Documente privind rezolvarea problemelor de sănătate din judeţ; 
 
Documente din domeniul agriculturii; 
 
Corespondenţa de specialitate. 
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Serviciul  de dezvoltare rurală: 
 
Compartiment relaţii cu structurile agricole şi silvice 
Compartiment dezvoltare rurală 
 
 
Corespondenţă cu autorităţile administraţiei publice locale; 
 
Corespondenţă cu organismele şi organizaţiile neguvernamentale de profil 
agricol, de vânătoare, de creşterea bovinelor,  şi altele; 
 
Corespondenţă cu asociaţiile de dezvoltare microregionale; 
 
Actele rezultate din relaţiile de colaborare al Consiliului Judeţean Harghita cu 
toate agenţiile şi instituţiile din domeniul agricol, silvic, zootehnic, cu serviciile 
publice ale Ministerelor agriculturii, a mediului, din judeţ şi cu organele centrale 
de profil; 
 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE 
 

Compartimentul elaborare strategii: 
 
Strategii de dezvoltare, politici de dezvoltare regionala, dezvoltare rurală si 
dezvoltare economică al Consiliului Judeţean; 
 
Hotărârile privind aprobarea contractelor si convenţiilor de colaborare, încheiate 
între Consiliul Judeţean Harghita si autorităţi din alte tari, comisiile Europene 
finanţatoare de proiecte, etc.; 
 
Evidenta strategiilor elaborate, sau aflate în curs de preparare; 
 
Rapoartele despre acţiunile organizate; 
 
Răspunsurile, interviurile si concluziile rezultate din desfăşurarea unor întâlniri, 
consfătuiri, simpozioane, forumuri naţionale sau internaţionale organizate de 
acest compartiment; 
 
Programul anual al principalelor lucrări si activităţi al compartimentului; 
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Hotărâri, dispoziţii; 
 
Procese verbale întocmite în urma organizării conferinţelor publice, dezbateri, 
simpozioane; 
 
Documente privind colaborarea cu Centrele de Dezvoltare în Afaceri din judeţul 
Harghita; 
 
Documente privind înfiinţarea parcurilor industriale din judeţul Harghita; 
 
Documente, propuneri de dezvoltare a regiunii „CENTRU”; 
 
Documente privind Programul Operaţional Regional 2007-2013; 
 
Strategiile sectoriale ale judeţului Harghita, după cum urmează: 
 
Strategia de turism regional si local; 
Strategia de tineret; 
Strategia învăţământului si a culturii; 
Strategia dezvoltării microregiunilor; 
Strategia de agricultura si dezvoltare rurala; 
Strategia de asistenta sociala a judeţului Harghita; 
Strategia judeţeană antidrog; 
Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Harghita; 
 
Programe de dezvoltare economico-sociala ale judeţului; 
 
Corespondenta de specialitate. 
 
Compartiment de dezvoltare economică 

 
Hotărârile privind aprobarea contractelor si convenţiilor de colaborare, încheiate 
între Consiliul Judeţean Harghita si comisiile Europene finanţatoare de proiecte, 
etc. 
 
Actele referitoare la programele de dezvoltare economico-sociala a judeţului; 
 
Programul cadru al proiectelor de dezvoltare; 
 
Rapoartele despre stadiul şi realizările proiectelor de dezvoltare; 
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Răspunsurile, interviurile si concluziile rezultate din desfăşurarea unor întâlniri, 
consfătuiri, simpozioane, forumuri naţionale sau internaţionale organizate de 
acest compartiment ; 
 
Programul anual al principalelor lucrări si activităţi al compartimentului; 
 
Hotărâri, dispoziţii; 
 
Procese verbale, documentaţia cursurilor si seminarilor profesionale de formare 
în domeniu;  
 
Procese verbale întocmite în urma organizării conferinţelor publice, dezbateri, 
simpozioane; 
 
Informări rapoarte, note, sinteze, analize si concluzii, situaţii operative privind 
dezvoltarea judeţului; 
 
Corespondenta de specialitate; 
 
Documente privind colaborarea cu Centrele de Dezvoltare în Afaceri din judeţul 
Harghita; 
 
Documente privind înfiinţarea parcurilor industriale din judeţul Harghita; 
 
Documente, propuneri de dezvoltare a regiunii „CENTRU”; 
 
Raportul anual de activitate al Direcţiei de dezvoltare. 
 
 
Compartiment turism şi protecţia mediului şi naturii 

 
Evidenta corespondenţei Compartimentului turism, protecţia mediului şi naturii; 
 
Rapoartele despre activităţile Compartimentului turism, protecţia mediului şi 
naturii; 
 
Răspunsurile, interviurile si concluziile rezultate din desfăşurarea unor întâlniri, 
consfătuiri, simpozioane, forumuri naţionale sau internaţionale organizate de 
acest compartiment; 
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Procese verbale, documentaţia cursurilor si seminarilor profesionale de formare 
în domeniul protecţiei mediului şi naturii; 
 
Procese verbale întocmite în urma organizării conferinţelor publice, dezbateri, 
simpozioane; 
 
Corespondenta cu întreprinderile, instituţiile, sindicatele, organizaţii, ONG- uri, 
precum si cu persoane fizice, în realizarea proiectelor, programelor privind 
turismul, protecţia mediului şi naturii; 
 
Documentaţia întocmirii propunerilor de dezvoltare a turismului, în vederea 
elaborării Programului anual de dezvoltare al turismului, Programului anual de 
protecţia mediului, a proiectelor privind dezvoltarea zonelor, staţiunilor, 
localităţilor turistice; 
 
Documentele care reies din promovarea ofertelor turistice ale judeţului în ţară şi 
în străinătate, participare la conferinţe, expoziţii turistice, târguri interne şi 
internaţionale, prezentarea valorilor turistice ale judeţului Harghita  în cadrul 
acestor evenimente; 

 
Documentele inventarierii resurselor turistice din judeţ; 
 
Baza de date turistice locale şi judeţene, rezervaţiile naturale, zonele naturale 
protejate locale şi judeţene; 
 
Actele înfiinţării birourilor de informare turistică; 
 
Avize, certificate în domeniul protecţiei mediului. 

 
Compartiment evidenţa locurilor de muncă 
 

 
Evidenta corespondenţei Compartimentului evidenţa locurilor de muncă; 
 
Rapoartele despre activitatea Compartimentul evidenţa locurilor de muncă; 
 
Răspunsurile, interviurile si concluziile rezultate din desfăşurarea unor întâlniri, 
consfătuiri, simpozioane, forumuri naţionale sau internaţionale organizate de 
acest compartiment; 
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Programul anual al principalelor lucrări si activităţi al compartimentului; 
 
Hotărâri, dispoziţii; 
 
Actele rezultate din colaborarea permanentă cu AJOFM Harghita; 
 
Documentele cu privire la promovarea lucrului la distanţă în judeţul Harghita în 
vederea înfiinţării locurilor noi de muncă în zonele rurale şi combaterea 
şomajului; 
 
Documentele privind urmărirea derulării procesului de accesare a fondurilor 
europene la nivelul judeţului; 
 
Documente cu privire la înfiinţarea centrului de perfecţionare la nivelul judeţului 
Harghita; 
 
Documente rezultate din colaborarea cu Consorţiul Regional al Regiunii Centru, 
colaborarea cu Compartimentul cultură, culte, învăţământ din cadrul Consiliului 
Judeţean Harghita. 
 
Serviciul managementul proiectelor interne şi internaţionale 
 
Compartimentul proiecte ale Uniunii Europene: 

 
Hotărâri şi dispoziţii; 
 
Actele privind funcţionarea si atribuţiile Consiliului Judeţean, regulamentul de 
organizare si funcţionare; 
 
Răspunsurile, interviurile si concluziile rezultate din desfăşurarea unor întâlniri, 
consfătuiri, simpozioane, forumuri naţionale sau internaţionale organizate de 
acest compartiment; 
 
Programul anual al principalelor lucrări si activităţi al compartimentului; 
 
Procese verbale întocmite în urma organizării conferinţelor publice, dezbateri, 
simpozioane; 
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Actele fundamentării, elaborării şi implementării proiectelor din fonduri 
internaţionale de finanţare pentru dezvoltarea şi modernizarea judeţului,  
proiecte de hotărâri întocmite; 
 
Documentele care reies din derularea procesului de accesare a fondurilor 
europene la nivelul judeţului, prin Programul Operaţional Regional şi Programele 
Operaţionale Sectoriale, din colaborarea permanentă cu consiliile locale din 
judeţ; 
 
Actele privind participarea la elaborarea şi derularea proiectelor Consiliului 
judeţean, finanţate prin intermediul Programului Operaţional Regional şi 
Programele Operaţionale Sectoriale; 
 
Documentaţia elaborată, necesară accesării fondurilor internaţionale, pentru 
proiectele Consiliului Judeţean Harghita; 
 
Documente cu privire la colaborarea cu băncile şi alte organisme finanţatoare, în 
vederea garantării contribuţiei proprii a consiliilor locale la unele investiţii 
finanţate în cadrul unor programe ale U.E. sau altor organisme naţionale sau 
internaţionale; 
 
Documentele programelor de finanţare internaţională şi a proiectelor proprii ale 
Consiliului judeţean cu finanţare externă sau naţională; 
  
Rapoartele scrise cu ocazia schimburilor de experienţă în regiuni din ţară şi 
străinătate. 

 
Compartiment proiecte judeţene şi regionale (interjudeţene): 
 
Hotărâri şi dispoziţii; 
 
Actele privind funcţionarea si atribuţiile Consiliului Judeţean, regulamentul de 
organizare si funcţionare; 
 
Răspunsurile, interviurile si concluziile rezultate din desfăşurarea unor întâlniri, 
consfătuiri, simpozioane, forumuri naţionale sau internaţionale organizate de 
acest compartiment; 
 
Programul anual al principalelor lucrări si activităţi al compartimentului; 
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Procese verbale întocmite în urma organizării conferinţelor publice, 
dezbateri,simpozioane; 
 
Analizele şi documentele privind încadrarea propunerilor de proiecte sectoriale în 
concordanţă cu fiecare componentă a programului de dezvoltare a judeţului; 
 
Documentaţia necesară solicitării de finanţare pentru proiectele proprii regionale 
şi interjudeţene ale Consiliului judeţean; 
 
Documentele care reies din asigurarea asistenţei tehnice autorităţilor 
administraţiei publice locale şi instituţiilor publice subordonate în acţiunea de 
întocmire a cererilor de finanţare pentru  proiecte de dezvoltare proprii; 
 
Documentele acţiunii de reprezentare a intereselor judeţului Harghita în relaţia 
cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională  „CENTRU”; 
 
Monitorizarea implementării proiectelor regionale şi interjudeţene aflate în 
derulare; 
 
Actele rezultate din colaborarea cu instituţiile subordonate şi serviciile de 
specialitate ale Consiliului judeţean în supravegherea lucrărilor în cadrul 
proiectelor cu finanţare europeană aflate în derulare. 

 
 

Compartiment derulare proiecte în parteneriat: 
 

Hotărâri şi dispoziţii; 
 
Corespondenţa, materialele interviurilor si concluziilor rezultate din desfăşurarea 
unor întâlniri, consfătuiri, simpozioane, forumuri naţionale sau internaţionale 
organizate de acest compartiment; 
 
Programul anual al principalelor lucrări si activităţi al compartimentului,procese 
verbale întocmite în urma organizării conferinţelor publice, dezbateri, 
simpozioane; 
 
Actele privind identificarea surselor şi programelor de finanţare externă, 
managementul, implementarea şi derularea concretă a proiectelor selectate, 
diseminarea obiectivelor şi rezultatelor proiectelor, şi urmărirea atingerii prin 
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aceste proiecte a obiectivelor strategiei de dezvoltare a judeţului Harghita în 
privinţa proiectelor în parteneriat; 
 
Documentaţia susţinerii relaţiilor de parteneriat cu toţi factorii de promovare 
economică şi socială ale judeţului, persoane fizice, juridice sau alte instituţii, şi 
asigurarea cooperării între partenerii unor proiecte şi urmărirea finalizării 
acestora; 
 
Stadiul proiectelor în parteneriat ale Consiliului Judeţean Harghita; 
 
Documentaţia cu privire la monitorizarea implementării proiectelor aflate în 
derulare şi raportarea către autorităţile contractante; 
 
Proiectele de hotărâri privind stadiul de implementare ale  programelor şi 
proiectelor derulate în parteneriat; 

 
DIRECTIA PATRIMONIULUI 

 
Serviciul administrarea patrimoniului: 
 
Cartea tehnică a construcţiei; 
 
Documente privind proiectarea, executarea, recepţia, urmărirea comportării în 
timp a construcţiilor; 
 
Documente privind achiziţia de servicii, lucrări si bunuri; 
 
Proiecte de hotărâri de Guvern, hotărâri de consiliu, dispoziţii, referate legate de 
administrarea patrimoniului; 
 
Inventare cu modificările survenite în urma diferitelor hotărâri de Guvern sau 
consiliu, sau datorită modificării inventarului ca urmare a achiziţiilor, donaţiilor, 
etc.; 
 
Corespondenţa şi circulare adresate consiliilor locale, instituţiilor publice, etc.; 
 
Documentaţii privind închirierea si concesionarea patrimoniului; 
 
Contracte de comodat, închiriere, concesiune si dare în administrare; 
 



 34 

Expunerile de motive, rapoartele de specialitate, avizele si alte documente de 
fundamentare a hotărârilor Consiliului Judeţean. 
 
Compartimentul de registratură : 
 
Evidenţa documentelor înregistrate în programul Pubrel în cadrul instituţiei; 
 
Evidenta corespondenţei trimise pe baza de Borderou de expediţie; 
 
Evidenta privind procurarea si gestionarea timbrelor poştale; 
 
Evidenţa poştei secrete pe bază de Borderou de expediţie; 
 
Rapoarte , documente , situaţii , studii referitoare la activitatea 
compartimentului; 
 
Compartimentul informatică :  
 
Propuneri în ceea ce priveşte dotarea cu aparate şi echipamente de calcul al 
instituţiei; 
 
Documentaţia şi caietele de sarcini pentru achiziţia publică a echipamentelor de 
calcul;  
 
Rapoarte, documente , situaţii , studii referitoare la activitatea compartimentului; 
 
Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean şi dispoziţii ale preşedintelui legate 
de activitatea compartimentului .  
 
Compartimentul pentru situaţii de urgenţă :  
 
Planurile privind strategiile de asigurare a condiţiilor de supravieţuire a populaţiei 
afectate de urmările calamităţilor naturale şi celorlalte situaţii de protecţia civilă ;  
 
Planurile, programele strategiile privind apărarea împotriva incendiilor, protecţiei 
împotriva inundaţiilor  şi alte calamităţi naturale ce se produc în raza 
administrativ teritorială a judeţului Harghita; 
 
Planurile de analiză şi acoperire a riscurilor privind apărarea împotriva incendiilor; 
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Rapoarte , documente , situaţii , studii referitoare la activitatea 
compartimentului. 
 
Serviciul administrativ gospodăresc : 
 
Notele justificative , pentru cheltuielile de investiţii propuse de Direcţia 
patrimoniului; 
 
Documente privind achiziţia de servicii, lucrări si bunuri; 
 
Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean şi dispoziţii ale preşedintelui legate 
de activitatea serviciului ;  
 
Contractele de închirieri , de comodat , de servicii; 
Rapoarte , documente , situaţii , studii referitoare la activitatea serviciului. 
 
Personal de deservire. 
 
 
 DIRECŢIA  ECONOMICĂ 
 
Compartiment buget: 

 
 Bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Harghita şi a 
instituţiilor subordonate; 
 
Instrucţiuni, norme tehnice, regulamente şi circulare cu caracter metodologic, 
primite de la autorităţile centrale ale administraţiei publice; 
 
Expunerile de motive, rapoartele de specialitate şi alte documente de 
fundamentare a hotărârilor Consiliului Judeţean; 
 
Corespondenta, circulare adresate consiliilor locale în problemele de buget, venit; 
 
Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean şi dispoziţii a Preşedintelui (note de 
fundamentări); 
 
Hotărâri, dispoziţii, circulare, ordine şi alte acte cu caracter normativ sau 
orientativ emise de Consiliul Judeţean, Prefectura Judeţeana, care prevăd sarcini 
pentru compartimentul buget; 
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Evidenţa corespondenţei cu diverse organe de specialitate, instituţii adresate prin 
compartimentul buget; 
 
Documentele de instrucţiuni, circulare primite de la organele centrale în legătura 
cu activitatea de elaborare a bugetelor de venituri şi cheltuieli; 
 
Situaţiile privind monitorizarea cheltuielilor de personal – lunar, trimestrial, 
anual; 
 
Compartiment venit şi încasare creanţe: 
 
Instrucţiuni, norme tehnice, regulamente şi circulare cu caracter metodologic, 
primite de la autorităţile centrale ale administraţiei publice; 
 
Expunerile de motive, rapoartele de specialitate şi alte documente de 
fundamentare a hotărârilor Consiliului Judeţean; 
 
Situaţiile financiare şi anexele - trimestriale şi anuale; 
 
Corespondenta, circulare adresate consiliilor locale în problemele de venituri; 
 
Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean şi dispoziţii a Preşedintelui (note de 
fundamentări); 
 
Hotărâri, dispoziţii, circulare, ordine şi alte acte cu caracter normativ sau 
orientativ emise de Consiliul Judeţean, Prefectura Judeţeana, care prevăd sarcini 
pentru compartimentul venit şi încasare creanţe; 
 
Evidenţa corespondenţei cu diverse organe de specialitate, instituţii adresate prin 
compartimentul venit şi încasare creanţe; 
 
Rapoarte, informări sinteze referitoare la activitatea de urmărire venituri; 
 
Lista cu datornici; 
 
Corespondenta, somaţii, titluri executoriu adresate societarilor comerciale; 
Contul de execuţie a bugetului creditelor interne – cheltuieli şi detalierea 
cheltuielilor – lunar; 
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Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local  
– cheltuieli şi detalierea cheltuielilor – lunar. 
 
Compartimentul financiar- contabil: 
 
Expunerile de motive , rapoartele de specialitate, avizele şi alte documente de 
fundamentare a hotărârilor Consiliului Judeţean; 
 
Contul de execuţie al bugetului local; 
 
Evidenta bunurilor care constituie domeniul public al judeţului; 
 
Evidenta – inventarul bunurilor care constituie domeniul privat al judeţului; 
 
Situaţiile financiare anuale şi anexele acestora. 
 
Compartiment angajare, lichidare,ordonanţare şi plata: 
Nu este cazul. 
 
Compartiment evidenţă şi urmărire contracte şi achiziţii publice: 
 
Evidenta contractelor de colaborare şi economice; 
 
Rapoarte, informări sinteze referitoare la activitatea de evidenţă şi urmărire 
contracte; 
 
Expunerile de motive, rapoartele de specialitate, avizele şi alte documente de 
fundamentare a hotărârilor Consiliului Judeţean; 
 
Hotărâri, decizii, dispoziţii, circulare, ordine şi alte acte cu caracter normativ sau 
orientativ emise de Consiliul Judeţean, Instituţia Prefecturii, care prevăd sarcini 
pentru compartimentul de evidenţă şi urmărire contracte; 
 
Contracte economice. 
 
ARHITECT SEF 
 
Compartiment urbanism: 
 
Certificate de urbanism ; 
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Avizul structurii de specialitate ; 
 
Acordul unic ; 
 
Autorizaţii de construire /demolare. 
 
 
Compartiment amenajarea teritoriului si disciplina în construcţii: 
 
Planurile urbanistice ale localităţilor judeţului; 
 
Planurile urbanistice zonale aferente localităţilor judeţului; 
 
Planurile urbanistice de detaliu; 
 
Planul de amenajare al teritoriului judeţului; 
 
Lista zonelor de protecţie. 
 
Compartimentul protecţia monumentelor istorice: 
 
Lista monumentelor istorice. 
 

DIRECŢIA DE DRUMURI  JUDEŢENE ŞI TRANSPORT ÎN COMUN 
 
Serviciul drumuri 
 
Compartiment drumuri judeţene: 
 
Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcţiei 

drumuri judeţene şi transport comun; 
 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei drumuri judeţene şi 
transport comun; 
 
Atribuţiile consilierilor, referenţilor din cadrul direcţiei; 
 
Programul de funcţionare; 
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Programul de relaţii cu publicul; 
 
Numele şi prenumele consilierilor, referenţilor, ale salariaţilor şi ale celorlalte 
persoane din conducerea Direcţiei drumuri judeţene şi transport comun; 
 
Programele şi strategiile proprii privind administrarea şi dezvoltarea drumurilor 
din administrare; 
 
Denumirea actelor normative şi, după caz, conţinutul acestora, care stau la baza 
întocmirii documentaţiilor tehnico economice pentru îndeplinirea programelor 
anuale. 
 
Coordonatele de contact ale Direcţiei drumuri judeţene şi transport comun, 
respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, faxul, adresa de e-mail; 
 
Sursele financiare; 
 
Programul lucrărilor de reparaţii şi întreţinere pe drumurile judeţene din diferite 
fonduri alocate; 
 
Informaţiile privind stadiul de realizare a proiectelor şi a lucrărilor din programul 
anual aprobat de Consiliul Judeţean; 

 
Compartiment alte drumuri publice şi alternative: 
 
Programul cu privire la lucrările de construire, reabilitare, reparaţii pe drumurile 
de interes local şi pe drumurile alternative ; 
 
Sursele financiare disponibile; 
 
Propuneri cu privire la programul lucrărilor de reparaţii şi întreţinere pe 
drumurile de interes local şi pe drumurile alternative; 
 
Informaţiile privind stadiul de realizare a proiectelor şi a lucrărilor din programul 
anual aprobat de Consiliul Judeţean; 
 
Datele statistice trimestriale şi anuale privind activitatea desfăşurată pe 
drumurile de interes local şi pe drumurile alternative; 
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Constatările şi măsurile dispuse în urma activităţilor de urmărire şi control 
desfăşurate de angajaţii proprii şi de reprezentanţii autorităţilor locale. 
 
Compartiment siguranţa circulaţiei autorizării şi control al drumurilor: 
 
Acord prealabil pentru construcţiile preconizat a fi proiectate in zona drumurilor 
judeţene; 
 
Autorizaţii de amplasare şi acces la drum pentru construcţiile de orice gen ce 
urmează a fi amplasate în zona drumurilor judeţene; 
 
Autorizaţii de sub/supratraversarea drumurilor judeţene; 
 
Autorizaţie de închidere a circulaţiei pe sectoare de drum judeţean; 
 
Autorizaţie de restricţii de circulaţie; 
 
Autorizaţia specială de transport pentru transporturile agabaritice; 
 
Editarea încadrării drumurilor judeţene(redactarea, ţinerea la zi); 
 
Verificare trafic transport agabaritic cu instalaţia de cântărire electronică, 
montată pe autoturism; 
 
Proiecte de hotărâri de consiliu judeţean şi de guvern pentru reîncadrarea 
drumurilor judeţene şi comunale; 
 
Întocmirea tarifelor legate de exploatarea drumurilor judeţene; 

 
Derularea contractelor de închiriere din zona drumurilor judeţene; 
 
Activitatea de colaborare cu Ministere,consiliile locale, Inspectoratul de poliţie; 
 
Corespondenţa legată de activităţile de mai sus. 
 
Compartiment transport în comun judeţean: 
 
Lista cu traseele curselor de transport de persoane prin curse regulate judeţene; 
 
Activitatea de colaborare cu Ministere; 
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Traseele şi programele de transport noi în funcţie de cerinţele de deplasare ale 
populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean; 
 
Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de 
transport public local de persoane; 
 
Licenţă pentru transporturi speciale. 
 
Compartiment relaţii cu structurile interjudeţene: 
 
 Lista structurilor similare din alte judeţe 
 
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
 

Compartiment alimentare cu apă şi canalizare 
 
Alocări bugetare pentru finanţarea programelor privind alimentarea cu apă a 
satelor; 
 
Documentaţii tehnice specifice programelor guvernamentale de alimentare cu 
apă şi canalizare 
 
Situaţii operative privind lucrările de alimentare cu apă şi canalizare finanţate de 
la bugetul de stat; 
 
Liste de lucrări în derulare; 
 
Propuneri pentru finanţare;  
 
Raportări privind realizările lunare, situaţii trimestriale; 
 
Informări privind derularea programelor de alimentări cu apă şi canalizare; 
 
Deconturi anuale privind volumul sumelor cheltuite de la bugetul de stat; 
 
Convenţii încheiate cu consiliile locale în vederea finanţării lucrărilor de 
alimentare cu apă şi canalizare; 
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Dosare cu programe, proiecte pentru obţinere de finanţări externe din POS 
Mediu; 
 
Documentaţii tehnice specifice proiectului «Reabilitarea şi modernizarea 
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Harghita»; 
 
Corespondenţă specifică proiectului «Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Harghita» cu consiliile locale teritoriale, 
cu ministere, cu instituţii de specialitate, precum şi cu consorţiul de consultanţă 
privind asistenţa tehnică acordată în vederea implementării proiectului; 
 
Informaţii privind stadiul de realizare ale programelor şi proiectelor; 
 
Corespondenţă cu consiliile locale teritoriale, cu instituţii finanţatoare şi cu alte 
instituţii; 
 
Documente cu urmărirea execuţiei şi recepţiei lucrărilor. 
 
Compartiment gestionarea deşeurilor 
 
Documentaţii tehnice specifice proiectului de mediu „Sistem integrat de 
management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”; 
 
Documente instituţionale specifice proiectului (acte de constituire ADI); 
 
Corespondenţă de specialitate cu consiliile locale teritoriale şi cu Consiliul 
Judeţean Covasna, cu ministere, cu instituţii de specialitate, precum şi cu 
consorţiul de consultanţă privind asistenţa tehnică acordată în vederea 
implementării proiectului; 
 
Planul Judeţean de Gestionare al Deşeurilor. 
 

Compartiment gaze naturale, energie electrică, comunicaţii şi alte investiţii 
 
Corespondenţă de specialitate cu autorităţile publice locale din judeţ, cu instituţii 
de specialitate, cu ministere; 
 
Studii de fezabilitate, proiecte tehnice în domeniul gazelor naturale, energiei 
electrice, comunicaţiilor şi altor investiţii; 
 
Documentaţii pentru avize şi acorduri; 
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Contracte (servicii de proiectare, supraveghere, execuţie); 
 
Liste de lucrări în derulare a serviciilor de gaze naturală, energiei electrice, 
comunicaţiilor şi altor investiţii; 
 
Propuneri pentru finanţare; 
Raportări trimestriale privind execuţia lucrărilor şi situaţia cheltuielilor fondurilor 
alocate pentru finanţarea Programului Electrificare 2007-2009; 
 
Informări privind derularea programelor de alimentari cu energie electrică şi gaze 
naturale; 
 
Documente cu urmărirea execuţiei lucrărilor; 
 
Documentaţiile depuse pentru finanţare (SF, PT, şi alte documente). 
 

Serviciul investiţii publice 
 

Compartiment de investiţii şi achiziţii publice 
 
Programul anual al investiţiilor; 
 
Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare integrala sau parţială de la buget; 
 
Sursele financiare; 
 
Informaţii privind stadiul de realizare a proiectelor si a lucrărilor din 
programul anual aprobat de Consiliul Judeţean; 
 
Liste de lucrări în derulare; 
 
Propuneri pentru finanţare; 
 
Raportări privind realizările lunare, situaţii trimestriale; 
 
Programul anual al achiziţiilor publice; 
 
Documentaţiile de atribuire aferente procedurilor de achiziţii publice; 
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Rapoarte ale procedurilor de achiziţii publice; 
 
Contracte încheiate prin achiziţie publică; 
 
Dosarele achiziţiilor publice; 
 
Datele statistice trimestriale şi anuale privind activitatea desfăşurata de la 
Compartimentul investiţii, achiziţii publice. 
 
 
Compartiment servicii publice locale 
 
Proiectele de H.G. elaborate; 
 
Alocări bugetare pentru finanţarea programelor privind construirea de locuinţe 
sociale; 
 
Situaţii operative privind lucrările de construire de locuinţe sociale finanţate de la 
bugetul de stat; 
 
Liste de lucrări în derulare; 
 
Propuneri pentru finanţare; 
 
Raportări privind realizările lunare, situaţii trimestriale; 
 
Informări privind derularea programelor de construire de locuinţe sociale; 
 
Datele statistice trimestriale şi anuale privind activitatea desfăşurata de 
Compartimentul servicii publice locale. 
 
Pct.12. LISTA INFORMAŢIILOR EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES AL 
CETĂŢENILOR: 
 
Serviciul juridic, contencios: 
 
Lucrările referitoare la procesele civile, de contencios administrativ, 
penale sau de muncă, care se află în faza de judecare, până la soluţionarea 
definitive si irevocabilă a acestora; 
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SERVICIUL MANAGEMENT 
 
Compartimentul resurse umane: 
 
Statele de funcţii şi personal şi statele de salarii; 
 
Orice informaţie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date;  
 
Actele de control, procesele verbale de constatare;  
 
Notele de serviciu cu caracter intern. 

 
 

ARHITECT ŞEF 
 
Compartiment urbanism: 
 
Petiţiile înregistrate la compartiment; 
 
Notele de serviciu cu caracter intern; 
 
Orice alte informaţii care intră sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv orice 
informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. 
 
Compartiment amenajarea teritoriului si  disciplina în construcţii: 
 
Petiţiile înregistrate la compartiment; 
 
Actele de control; 
 
Procesele verbale de constatare si sancţionare a contravenţiilor ; 
 
Notele de serviciu cu caracter intern; 
 
Documentele care conţin informaţii care intră sub incidenţa Legii nr. 677/2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal si libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările 
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ulterioare, respectiv documentele care conţin informaţii clasificate si sunt 
marcate cu indicativele corespunzătoare acestor categorii de documente. 
 
Compartimentul protecţia monumentelor istorice: 
 
Notele de serviciu cu caracter intern; 
 
Documentele care conţin informaţii care intră sub incidenţa Legii nr. 677/2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal si libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările 
ulterioare, respectiv documentele care conţin informaţii clasificate si sunt 
marcate cu indicativele corespunzătoare acestor categorii de documente. 
 
DIRECŢIA ECONOMICĂ: 
 
 Orice informaţie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date; 
 
Actele de control, procesele verbale de constatare; 
 
Notele de serviciu cu caracter intern. 
 
Compartimentul financiar - contabil: 
 
Actele de control, procesele verbale de constatare; 
 
Notele de serviciu cu caracter intern; 
 
Actele contabile de înregistrare efectuate prin intermediul programului 
informatic de contabilizare; 
 
Orice informaţie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date; 
 
Declaraţia privind obligaţiile de plată ale Consiliului Judeţean Harghita la bugetul 
consolidat. 
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Pct.13. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice  
în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces 
la informaţiile de interes public solicitate: 
 
Împotriva refuzului prevăzut la art.21, alin. 1 din Legea nr.544/2001, se poate 
depune reclamaţie la conducătorul  autorităţii sau instituţiei respective în termen 
de 30 de zile de la  luarea la cunoştinţă de către persoana lezată; Dacă după 
cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se 
transmite persoanei lezate în termen  de 15 zile de la  depunerea reclamaţiei şi 
va conţine atât  informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea  
sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat ; 
 
În conformitate cu art. 22, alin. 1 din lege, în cazul în care o persoană se consideră 
vătămată în drepturile sale, aceasta poate  face plângere la Secţia de contencios – 
administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază 
teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice .  
 
Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la 
art. 7 din Legea nr. 544/2001 cu modificările şi completările ulterioare ; 
 
Hotărârea instanţei de contencios – administrativ poate fi atacată prin recurs la 
Curtea de Apel. Decizia Curţii de Apel rămâne  definitivă şi irevocabilă; 

 
 
 
 

                                                                       Întocmit, 
             Vrîncean Klára                                  

 
 
 



 

 



 

 


