
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr. ________/2020

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2010 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de 

funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Harghita,cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Judeţean Harghita,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 135/2020,a vicepreşedintelui domnul 
Bíró Barna Botond, iniţiată la propunerea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, privind aprobarea modificării Hotărârii 
Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, cu modificările şi 
completările ulterioare,

Raportul de specialitate al Direcţiei generale administraţie publică locală nr. 
_____________/2020;

Raportul de specialitate nr. _______________/ 2020, al Direcției generale 
programe, proiecte și achiziții publice;

Raportul de specialitate al Direcţiei generale economice nr._____________/2020;
şi Raportul de specialitate al Direcţiei generale management nr. 

_____________/2020.
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economică, juridică, Comisiei 

pentru învățământ, cultură; 
Proces verbal nr.136/ 04.02.2020 încheiat cu ocazia afișării proiectului de hotărâre.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,ale Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 
cultură, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului 
Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2883/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale, ale Ordinului 
Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru 
de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale, ale art. 41, alin. (2), din 
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioară, precum şi ale Legii nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 
21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și 
desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin 



Legea nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările 
ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „a” coroborat cu prevederile alin. (2) lit. 
„c”, al aceluiaşi articol, respectiv art. 196, alin. (1), lit. „a” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrative cu modificările și completările 
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. I. Se aprobă modificareaRegulamentului de organizare şi funcţionare cuprins 
în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr.121/2010 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale 
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, cu 
modificările și completările ulterioare, prin înlocuirea acesteia cu Anexa nr. 1 privind 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care 
constituie forma republicată a Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 
121/2010.

Art. II. Se aprobă modificarea OrganigrameiCentrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionalecuprins în Anexa nr. 2 a Hotărârii 
Consiliului Județean Harghita nr. 121/2010prin înlocuirea cu Anexa nr. 2 Organigramei 
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale care face 
perte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Se aprobă modificarea Statul de Funcții Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale prin înlocuirea acesteia cu Anexa nr. 3 a 
Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 121/2010 prin înlocuirea cu Anexa nr. 3 Statul 
de Funcții Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
care face perte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

Art. V. – Prezenta hotărâre se comunică de către Direcţia generală administraţie 
publică locală, Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita, preşedintelui 
Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, respectiv vicepreşedinţilor, Barti Tihamér 
şi Bíró Barna Botond, administratorului public al Județului Harghita Szabó Barna, 
Direcției generale programe, proiecte coordanarea unitățiilor subordonate și achiziții 
publice,  Direcției generale management, Direcţiei generale economice și Centrului 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, precum şi 
Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita.

,__________________2020

                   Contrasemnează:
PREŞEDINTE PENTRU SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI
Borboly Csaba Vágássy Alpár

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT



AVIZAT,
Ptr. SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Vágássy Alpár

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de VicepreşedinteluiConsiliului 
Judeţean Harghita, la propunerea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Harghita.

VICEPREȘEDINTE MANAGER 
Bíró Barna BotondBartalis Izabella

VIZA JURIDICĂ
DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

Ptr.DIRECTOR GENERAL
Antal Renáta

Consilier juridic

VIZAT
Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita

Szabó Zsolt Szilveszter
Coordonator compartiment
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HOTĂRÂREA Nr. ________/2020

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita,  cu modificările și completările ulterioare



Consiliul Judeţean Harghita,



Având în vedere Referatul de aprobare nr. 135/2020, a vicepreşedintelui domnul Bíró Barna Botond, iniţiată la propunerea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, cu modificările şi completările ulterioare,

 Raportul de specialitate al Direcţiei generale administraţie publică locală nr. _____________/2020;

Raportul de specialitate nr. _______________/ 2020, al Direcției generale programe, proiecte și achiziții publice;

Raportul de specialitate al Direcţiei generale economice nr._____________/2020;

şi Raportul de specialitate al Direcţiei generale management nr. _____________/2020.

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economică, juridică, Comisiei pentru învățământ, cultură; 

Proces verbal nr. 136/ 04.02.2020 încheiat cu ocazia afișării proiectului de hotărâre.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2883/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale, ale Ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale, ale art. 41, alin. (2), din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioară, precum şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „a” coroborat cu prevederile alin. (2) lit. „c”, al aceluiaşi articol, respectiv art. 196, alin. (1), lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrative cu modificările și completările ulterioare;





HOTĂRĂŞTE



Art. I. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare cuprins în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, cu modificările și completările ulterioare, prin înlocuirea acesteia cu Anexa nr. 1 privind Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care constituie forma republicată a Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 121/2010.

Art. II. Se aprobă modificarea Organigramei Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale cuprins în Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 121/2010 prin înlocuirea cu Anexa nr. 2 Organigramei Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale care face perte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III.  Se aprobă modificarea Statul de Funcții Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale prin înlocuirea acesteia cu Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 121/2010 prin înlocuirea cu Anexa nr. 3 Statul de Funcții Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale care face perte integrantă din prezenta hotărâre.

	Art. IV. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

	Art. V. – Prezenta hotărâre se comunică de către Direcţia generală administraţie publică locală, Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita, preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, respectiv vicepreşedinţilor, Barti Tihamér şi Bíró Barna Botond, administratorului public al Județului Harghita Szabó Barna, Direcției generale programe, proiecte coordanarea unitățiilor subordonate și achiziții publice,   Direcției generale management, Direcţiei generale economice și Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita.



                                                                     ,__________________ 2020





							                   Contrasemnează:

PREŞEDINTE				               PENTRU SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Borboly Csaba						Vágássy Alpár

							DIRECTOR GENERAL ADJUNCT







AVIZAT,

Ptr. SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Vágássy Alpár







	Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, la propunerea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.









VICEPREȘEDINTE	                                                                   	MANAGER 

Bíró Barna Botond                                                                     Bartalis Izabella











VIZA JURIDICĂ

DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

Ptr. DIRECTOR GENERAL

 Antal Renáta

Consilier juridic

















VIZAT

Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita

Szabó Zsolt Szilveszter

Coordonator compartiment





