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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                           
HOTĂRÂREA NR. 14

din 21.09.2012

privind acceptul și susținerea participării Bibliotecii comunale Beica de Jos la programul ,,Biblionet 

- lumea în biblioteca mea" 

            Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

21.09.2012;

            Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos, județul Mureș privind acceptul și 

susținerea participării Bibliotecii comunale Beica de Jos la programul ,,Biblionet - lumea în 

biblioteca mea" precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate;

- adresa Bibliotecii Județene Mureș nr. 1062/06.09.2012;

- dispoziţiile art. 8 alin. (2), art. 22 și art. 23 litera d) din Legea nr. 334/2002 - legea 

bibliotecilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) litera b), d), e), alin. (4) litera a), alin. (6) litera a) pct. 

4, alin. (7) litera a) precum şi ale art. 45 alin. (1) și alin. (2) litera a) coroborat cu art. 115 alin. (1) 

litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se acceptă participarea Bibliotecii comunale Beica de Jos la programul ,,Biblionet -

lumea în biblioteca mea".

Art.2. (1) Se aprobă susținerea participării Bibliotecii comunale Beica de Jos la programul 

,,Biblionet - lumea în biblioteca mea", prin suportarea costurilor aferente administrării spațiului din 

biblioteca locală unde vor funcționa calculatoarele, plata abonamentului la internet, asigurarea 
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echipamentelor donate prin programul Biblionet, plata utilităților și asigurarea securității spațiului 

prin instalarea unui sistem de siguranță, suportarea costurilor transportului și cazării bibliotecarului 

pentru participarea la cursurile de instruire organizate de Biblionet la Biblioteca Județeană Mureș.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) vor fi suportate din bugetul local.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Primarul comunei 

Beica de Jos.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-Județul Mureș, Bibliotecii 

Județene Mureș, Primarului comunei Beica de jos și se afișează.

                     

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

               Gheorghe Alexandru Vladimir                                                                       

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                                                                                                     Pop Silvestru-Vasile




