ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
PROIECT DE HOTARARE
privind sustinerea programului în cadrul Programului « Biblionet – lumea în
biblioteca mea » Runda a –V-a
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe, jude ul Ialomita ,intrunit in
sedinta ordinara din data de…..
Având în vedere:
- adresa nr. 169 din 28.03.2013, a Bibliotecii Jude ene “Stefan Banulescu ”
Ialomita prin care se comunică că Biblioteca comunală a fost selectată în
Programul Na ional “Biblionet – lumea în biblioteca mea”Runda a- V-a i
este necesar suportarea unor costuri aferente administerării spa iului din
biblioteca locală;
- adresa nr.171/01.04.2013 a Bibliotecii Jude ene “Stefan Banulescu ” Ialomita
referitoare la necesitatea adoptarii hotararii privind sustinerea programului
Biblionet pana la data de 15 mai 2013;
Examinand:
- raportul de avizare al comisie de specialitate inregistrat la nr……/……
- avizul secretarului comunei nr. …../…….
In conformitate cu :
- prevederile art.33 din Legea nr.334/2004 a bibliotecilor, republicata, modificata
si completata ulterior;
- prevederile art.20, alin. (1), litera “e” din Legea nr. 273/2006, privind finan ele
publice locale nr. 273/2006, cu modificările i completările ulterioare;
În temeiul dispozi iilor art.36 alin. (6) litera „a”, pct. 4, precum i ale
art.45, alin.(1) din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, republicată
cu modificările i completările ulterioare;
H O T A R A S T E:
Art.1. – (1) În calitate de co-partener în programul Biblionet, Consiliul Local al
comunei Sfantu Gheorghe se angajează să suporte următoarele costuri aferente
administrării spa iului din biblioteca comunala, unde vor func iona calculatoarele cu
acces public gratuit la Internet : abonamentul Internet, asigurarea echipamentelor
donate prin programul Biblionet,plata utilitatilor si asigurarea securitatii spa iului prin
instalarea unor sisteme de siguranta.
(2) Consiliul local Sfantu Gheorghe se angajează să asigure programul de
lucru al bibliotecarului de 8 ore/zi,conform orarului afisat, sa finanteze costul
transportului pentru participarea la cursurile de instruire organizate la Biblioteca
Jude eană” Stefan Banulescu „Ialomita.
Art.2.– Primarul comunei, prin compartimentul financiar-contabil, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar secretarul comunei va comunica i
înainta prezenta hotărâre persoanelor i institu iilor interesate.
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