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HOTĂRÂREA NR.         /2022 
 

privind avizarea tarifelor pentru serviciile oferite de Biblioteca 
Judeţeană “Kájoni János” pentru anul 2022 

 
Consiliul Judeţean Harghita 
Având în vedere: 
Referat de aprobare nr.  284 /2022 a preşedintelui Consiliului Judeţean 
Harghita, domnul Bolrboly Csaba, iniţiată la propunerea Bibliotecii 
Judeţene “Kájoni János”, privind avizarea tarifelor pentru serviciile        
Bibliotecii   Judeţene    “Kájoni János”,       pentru anul 2022, 
Procesul verbal de afişare nr.     285    /2022,  
Raportul de specialitate nr.                                /2022 al Direcţiei generale 
administraţie publică locală și  
Raportul de specialitate      nr.                     /2022 al Direcţiei generale 
economice; 
 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economică și 
investiții; 
            Avizul favorabil al Comisiei învățământ și cultură; 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2); art. 68 lit.”c”., art. 70 
alin. (4), (5), (6) ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 67 alin. (1) lit.”a” şi art. 71 
ale Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 
completările şi modificările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii nr. 
170/2003 a Consiliului Judeţean Harghita, privind înfiinţarea de activitãţi 
integral finanţate pe lângă Biblioteca Judeţeană “Kájoni János”; 

În conformitate cu prevederile art.173 alin (1) lit, (f.), coroborat 
cu art.196 alin (1) lit.a.) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 



 
 

 
                  AVIZAT 

                                     SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 
Balogh Krisztina 

 
 
 
 
 

Prezentul proiect de hotărâre a fost inițiat de către președintele Borboly 
Csaba la propunerea Bibliotecii Județene „Kájoni János”. 

 
 
 
 
PREŞEDINTE                  Biblioteca Judeteană Kájoni János 
Borboly Csaba        Gyulai Arthur 

     
      
 
 

 
 

VIZA JURIDICĂ 

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
 DIRECTOR EXECUTIV 

Vágássy Alpár  

 
 

        VIZAT 
Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean 

Szabó Zsolt Szilveszter 
Coordonator compartiment 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. – (1) Se avizează tarifele pe anul fiscal 2022 pentru serviciile 
oferite de Biblioteca Judeţeană “Kájoni János”, prevăzute în Anexa nr.1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  (2) Tarifele avizate, conform prevederilor art.1., sunt scutite de 
taxa pe valoare adăugată, potrivit legii şi vor fi valabile pe anul 2022 şi  
vor fi utilizate pentru finanţarea activităţilor prevăzute în anexa nr.1., 
precum şi pentru, amenajarea şi dezvoltarea spaţiilor de bibliotecă, 
inclusiv pentru informatizarea şi dotarea cu documente şi echipamente 
specifice. 

 
Art.2. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se încredinţează d-ul Gyulai Arthur, managerul Bibliotecii 
Judeţene “Kájoni János” şi Direcţia generală programe şi unităţi 
subordonate, achiziţii publice, sub coordonarea preşedintelui Borboly 
Csaba. 
 

Art. 3. Hotărârea se comunică de către Direcția generală 
administrație publică locală prin Compartimentul Cancelaria Consiliului 
Judeţean Harghita: preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, 
administratorului public,  Direcţiei generale programe proiecte și achiziți 
publice, Direcţiei generale management, Bibliotecii Judeţene „Kájoni 
János”, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. 

 

________________, ________2022. 
   
                                                                                           CONTRASEMNEAZ     
PREŞEDINTE                        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 
  Borboly Csaba                                                             Balogh Krisztina                                
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