R O M Â N I A
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BILBOR
Bilbor nr. 12o * Cod. 537020 * Telefon 0266 – 355004 * Fax 0266 – 355004

HOTĂRÂREA Nr. 7 / 2009
APROBAREA ASOCIERII COMUNEI BILBOR CU JUDEŢUL HARGHITA
ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROGRAMULUI
,, DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE”

Consiliul local al comunei Bilbor întrunit în şedinţă ordinară la data de
28 ianuarie 2009;
Având în vedere :
- raportul compartimentului de specalitate prezentat de secretarul
comunei Bilbor cu privire la realizarea programului ,,Dezvoltarea societăţii
informaţionale” în asociere cu celelalte unităţi administrativ-teritoriale şi judeţul Harghita
;
- Adresa nr. 6549/2008 a Consiliului judeţean Harghita cu privire la
realizarea programului ,,Dezvoltarea societăţii informaţionale” ;
- prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu
modifcările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1007/2001 pentru aprobarea
Startegiei Guvernului privind informatizarea administraţiei publice;
- prevederile Hotărârii nr. 135/2008 a Consiliului judeţean Harghita
privind aprobarea asocierii judeţului Harghita prin Consiliul judeţean Harghita cu
consilile locale din judeţul Harghita, în vederea realizării programului ,, Dezvoltarea
societăţii informaţionale,, din anul 2007;
- raportul de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate de resort ale
consiliului local comunal;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
aministraţia publică;
- prevederile art. 36, art. 45, şi art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală , republicată, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE:
Art. 1. (1) Se aprobă asocierea comunei Bilbor reprezentată prin
primarul acesteia Trif Ilie, cu judeţul Harghita reprezentat prin Consiliul judeţean
Harghita, în vederea realizării programului ,,Dezvoltarea societăţii informaţionale”,
conform modelului ,,Contractului de asociere” din anexa parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Se mandatează Trif Ilie primarul comunei Bilbor, cu încheierea
contractului de asociere.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la Instituţia Prefectului judeşului
Harghita, Consiliului Judeţean Harghita şi Primarului comunei Bilbor.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
Vîlcan Călin-Tudorel

Bilbor, 28 ianuarie 2009

SECRETAR,
Hangan Gavril

