
ROMANIA 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  ___/____ 

privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la 

realizarea proiectului internațional EDUBOT în cadrul programului Erasmus+  

 

 

Consiliul Judeţean Harghita; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. ........../........ al vicepreşedintelui 

Bíró Barna-Botond, iniţiat la propunerea Direcţiei generale programe și proiecte, 

Raportul de specialitate nr. ........../...... al Direcției juridice și administrație publică, 

Raportul de specialitate nr. ........../...... al Direcţiei economice, Adresa nr. 104549/ 

2022 primită de la partenerul principal, Interregió Fórum Egyesület din Ungaria, prin 

care se anunță aprobarea finanțării proiectului EDUBOT, Procesul-verbal de afișare a 

proiectului de hotărâre nr. ........./..... și Referatul privind motivarea urgenței nr. 

........../.....; 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei juridice și administrație publică și 

al Comisiei pentru învățământ, cultură;  

În conformitate cu prevederile art. 14, alin. (4) din Legea nr. 273/2006, privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 

......../2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe 

anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026, cu completările și modificările ulterioare; 

Având în vedere art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența deci-

zională în administrația publică, republicată, cu completările și modificările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. e), coroborate cu alin. (7), lit. e) și 

art. 196, alin (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

  



 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 

Art. 1. Se aprobă participarea județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, 

în calitate de beneficiar la proiectul internațional „EDUBOT - Developing Key 

Competencies Through Blended-Learning Methodology Based on AI Supported Chatbot 

Technology” („Dezvoltarea competențelor cheie prin metodologie de învățare mixtă 

bazată pe tehnologia Chatbot susținută de inteligență artificială”) în continuare 

EDUBOT, din cadrul programului Comisiei Europene Erasmus+, subprogramul KA220-

SCH Parteneriate de cooperare în învățământul școlar, pe baza descrierii proiectului din 

Anexa nr. 1, care constituie parte integrantă din prezenta hotărâre, cât și asigurarea 

fondurilor necesare implementării proiectului anterior menționat. 

Art. 2. Se aprobă cooperarea județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita 

cu partenerii proiectului EDUBOT, respectiv cu: Interregió Fórum Egyesület din Ungaria, 

Fundatia Regionet Centru de Dezvoltare Regionala din România, Instytut ADN spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. din Polonia și TANDEM n.o. din Slovacia, pentru 

realizarea proiectului EDUBOT, aprobat la art. 1 din prezenta. 

Art.3. (1) Se aprobă modelul Acordului de parteneriat din Anexa nr. 2, care 

constituie parte integrantă din prezenta hotărâre, cu partenerul principal al proiectului, 

Interregió Fórum Egyesület din Ungaria. 

            (2) Se încredințează dl. Bíró Barna Botond, vicepreședintele Consiliului 

Județean Harghita cu semnarea Acordului de parteneriat menționat la alineatul 

precedent în numele și pe seama județului Harghita. 

Art. 4. (1) Se aprobă bugetul proiectului aferent Consiliului Județean Harghita în 

valoare de 37.290 EUR, din care 37.290 EUR (100%) finanțare din partea Comisiei 

Europene pentru cele 24 de luni de derulare a proiectului EDUBOT. 

  (2) Se aprobă includerea în bugetul de venituri și cheltuieli al județului 

Harghita, la subcapitolul 58.01.02 a sumei de 183,72 mii lei, reprezentând echivalentul la 

37.290 EUR la cursul de schimb BNR din 17.11.2022 de 4.9267 lei / EUR. 

Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

vicepreședintele Bíró Barna-Botond prin Direcţia generală programe și proiecte, şi 

Direcţia economică. 



Art.6. Hotărârea se comunică de Direcția juridică și administrație publică, 

Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Borboly Csaba, 

vicepreședintelui Bíró Barna-Botond, Direcţiei generale programe și proiecte, Direcţiei 

economice precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. 

 

____________________, _______________ 

 

        CONTRASEMNEAZĂ 

    PREŞEDINTE,     Secretarul general al judeţului 

 Borboly Csaba           Balogh Krisztina  


