
  

R O M Â N I A 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CIUMANI 

 
 

    H O T Ă R Â R E A nr.28/2023  
privind aprobarea participării comunei Ciumani în proiectul  

”Harghita biblio digital Hub (HbdH)” ce se va depune în cadrul  
apelului de proiecte PNRR/2022, Componența 7 Transformarea digitală 

Operațiunea D.Competențe digitale, Capital uman și utilizarea Internetului  
Investiția 117.Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri  

de dezvoltare a competențelor digitale 
 

           Consiliul Local Ciumani, 
Având în vedere: 

         - Proiectul de hotărâre  și referatul de aprobare nr. 24/2023 privind aprobarea participării 

comunei Ciumani în proiectul  ”Harghita biblio digital Hub (HbdH)” ce se va depune în cadrul  

apelului de proiecte PNRR/2022, Componența 7 Transformarea digitală Operațiunea D.Competențe 

digitale, Capital uman și utilizarea Internetului ,Investiția 117.Scheme de finanțare pentru biblioteci 

pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale 

          - raportul de specialitate nr.24/2023 a compartimentului biblioteca comunală din cadrul 

Primăriei comunei Ciumani, 

          - avizul consultativ favorabil al comisiei de specialitate pentru activități social-culturale, culte, 

învăţământ, sport, sănătate, familie, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului nr.24/2023, 

        Luând în considerare prevederile: 

         -Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 

2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență și ale Deciziei de punere în aplicare a 

Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al 

României; 

        -Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi 

financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi 

rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar 

României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare şi rezilienţă; 

        -Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului 

instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul 

de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi 

rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 

cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă; 

      - Ordinului nr.21791/2022 al Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării privind aprobarea 

Ghidului solicitantului  privind ”Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a 

competențelor digitale”, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul II, 

Componența 7- Transformare digitală, Investiția I17.”Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a 

deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” 



       -Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.4/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli general consolidat al comunei Ciumani pe anul 2023, 
       În temeiul dispozițiunilor prevăzute de art. 129 alin. (2). literele b) şi d) şi alin. (4) litera d), 

alin. (7) lit. k, art. 139 alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 627 alin (1) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 
H O T Ă R E Ş T E: 

 
 
 
         Art.1. Se aprobă participarea comunei Ciumani în proiectul ”Harghita biblio digital Hub 

(HbdH)” ce se va depune de Consiliul Județean Harghita în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022, 

Componența 7 Transformarea digitală Operațiunea D.Competențe digitale, Capital uman și utilizarea 

Internetului  Investiția I17.Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de 

dezvoltare a competențelor digitale. 

 
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 

Ciumani. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al  comunei, se comunică Primarului 

comunei Ciumani, Consiliului Județean Harghita, Instituției Prefectului Județului Harghita și se aduce 
la cunoștință publică. 
 
 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                 Contrasemnează pentru legalitate 

         Sándor Szilveszter Secretar general: Balogh Zita 

 

 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de  28 februarie 2023 cu respectarea 
prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 12 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi 
împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 12  consilieri prezenţi la şedinţă. 


