
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. ______/2022
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 121/2010 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi a statului de 
funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Harghita cu modificările și completările ulterioare și schimbarea încadrării instituției 

în instituție de spectacole de proiecte

Consiliul Judeţean Harghita;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 750/2022 al preşedintelui Borboly 

Csaba, iniţiat la propunerea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Harghita, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi 
funcţionare, organigramei şi statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, cu modificările și 
completările ulterioare;
Raportul de specialitate nr.________/2022 al Direcţiei juridice și administraţie publică;
Raportul de specialitate nr. ________/2022 al Direcţiei economice; 
Raportul de specialitate nr. __________/2022 al Direcţiei resurse umane și 
comunicare.
Luând în considerare avizul favorabil al: Comisiei pentru învățământ, cultură;
Comisiei economice, investiții; Comisiei juridice și administraţie publică
avizul Ministerului Culturi nr…………………../2022
Procesul verbal nr. 752/2022 încheiat cu ocazia afișării proiectului de hotărâre.
Hotărârea nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare, organigrame şi a statului de funcţii ale instituției cu modificările și 
completările ulterioare 
În conformitate cu prevederile:
- Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța 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;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și
desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare;



- Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor și Patrimoniului Național nr. 2323/2009 
privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a registrului artelor,
spectacolului pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a
așezămintelor culturale;
- Normele metodologice privind desfășurarea activităților specifice așezămintelor
culturale, aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor, nr. 2883/2003;
- Anexa nr. 5 din Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2193/2004, pentru 
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a așezămintelor 
culturale;
- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- În conformitate cu prevederile art.173 alin.1 lit. a) coroborat cu alin. 2 litera c). art.196
alin. 1 litera a).
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE

Art.I. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare cuprins în 
Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.121/2010, privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, 
cu modificările și completările ulterioare, prin înlocuirea acesteia cu Anexa nr. 1. 
privind Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre și care constituie forma republicată a Anexei nr.1 a Hotărării 
Consiliului Județean Harghita nr.121/2010.
Art.II. Se aprobă modificarea Organigramei cuprins în Anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului
Județean Harghita nr.121/2010, prin înlocuirea cu Anexa nr.2. Organigrama, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. Se aprobă modificarea Statului de funcții cuprins în Anexa nr.3 a Hotărârii
Consiliului Județean Harghita nr.121/2010, prin înlocuirea cu Anexa nr.3. Stat de 
funcții, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. IV. Se aprobă încadrarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Harghita în instituție de spectacole de proiecte.
Art.V. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.



Art.VI. Hotărârea se comunică de către Direcţia juridică și administrație publică –
Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Consiliului
Judeţean Harghita Borboly Csaba, vicepreşedinţilor: Barti Tihamér, respectiv Biró Barna 
Botond, Direcţiei generale programe și proiecte, Direcţiei resurse umane și 
comunicare, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Harghita, precum şi Prefectului Judeţului Harghita.

____________________________________ 2022

CONTRASEMNEAZĂ:
PREŞEDINTE SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Borboly Csaba Balogh Krisztina



AVIZAT:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Balogh Krisztina

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

PREŞEDINTE MANAGER
             Borboly Csaba Bartalis Izabella

VIZA JURIDICĂ
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Vágássy Alpár
DIRECTOR EXECUTIV

VIZAT
Compartiment Cancelarie CJH

Szabó Zsolt Szilveszter
Coordonator compartiment
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HOTĂRÂREA NR. ______/2022

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





Consiliul Judeţean Harghita;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 750/2022 al preşedintelui Borboly Csaba, iniţiat la propunerea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, cu modificările și completările ulterioare;

Raportul de specialitate nr.________/2022 al Direcţiei juridice și administraţie publică;

Raportul de specialitate nr. ________/2022 al Direcţiei economice; 

Raportul de specialitate nr. __________/2022 al Direcţiei resurse umane și comunicare.

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

Comisiei economice, investiții; Comisiei juridice și administraţie publică 

avizul Ministerului Culturi nr…………………../2022

Procesul verbal nr. 752/2022 încheiat cu ocazia afișării proiectului de hotărâre.

Hotărârea nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigrame şi a statului de funcţii ale instituției cu modificările și completările ulterioare 

În conformitate cu prevederile:

- Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu

modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța 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;

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și

desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor și Patrimoniului Național nr. 2323/2009 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a registrului artelor, spectacolului pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale;

- Normele metodologice privind desfășurarea activităților specifice așezămintelor

culturale, aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor, nr. 2883/2003;

- Anexa nr. 5 din Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2193/2004, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale;

- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- În conformitate cu prevederile art.173 alin.1 lit. a) coroborat cu alin. 2 litera c). art.196

alin. 1 litera a).

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor

normative, cu modificările și completările ulterioare.







HOTĂRĂŞTE







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

Art.II. Se aprobă modificarea Organigramei cuprins în Anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.121/2010, prin înlocuirea cu Anexa nr.2. Organigrama, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III. Se aprobă modificarea Statului de funcții cuprins în Anexa nr.3 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.121/2010, prin înlocuirea cu Anexa nr.3. Stat de funcții, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV. Se aprobă încadrarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita în instituție de spectacole de proiecte.

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

Art.VI. Hotărârea se comunică de către Direcţia juridică și administrație publică –

Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Consiliului

Judeţean Harghita Borboly Csaba, vicepreşedinţilor: Barti Tihamér, respectiv Biró Barna Botond, Direcţiei generale programe și proiecte, Direcţiei resurse umane și comunicare, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, precum şi Prefectului Judeţului Harghita.



____________________________________ 2022



CONTRASEMNEAZĂ:

PREŞEDINTE 						SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Borboly Csaba 							Balogh Krisztina



































































AVIZAT:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Balogh Krisztina







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













PREŞEDINTE 								MANAGER

             Borboly Csaba 							Bartalis Izabella













VIZA JURIDICĂ

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Vágássy Alpár

DIRECTOR EXECUTIV















VIZAT

Compartiment Cancelarie CJH

Szabó Zsolt Szilveszter

Coordonator compartiment

