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CONSILIUL LOCAL AMARA                                                                                      

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind susţinerea  programului „Biblionet – lumea în biblioteca mea” 

 

 

 

              Consiliul local al Amara, judeţul Ialomiţa; 

Având în vedere: 

- adresa Bibliotecii Judeţene „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa prin care se solicită adoptarea unei hotărâri a 

consiliului local pentru susţinerea financiară, materială şi umană a programului „Biblionet – lumea în 

biblioteca mea” ca urmare a selecţiei şi includerii Bibliotecii oraşului Amara în acest program; 

- dispoziţiile art. 67 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local; 

-prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) si alin. (6) lit. a) pct. 4 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

              În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.(1) Se aproba susţinerea programului „Biblionet – lumea în biblioteca mea”, pe 

întreaga perioada de derulare a acestuia, prin asigurarea finanţării la Biblioteca orăşenească Amara pentru: 

a)plata abonamentului Internet; 

b)asigurarea echipamentelor donate prin programul Biblionet; 

c)plata utilitaţilor publice; 

d)asigurarea securitaţii spaţiului prin instalarea unor sisteme de siguranţă; 

e)participarea bibliotecarului la cursurile de instruire organizate în cadrul programului 

Biblionet (transport, cazare, etc.); 

f)lucrarile de renovare/modernizare, dotare mobilier si conectare la Internet a spaţiului 

dedicat programului; 

g)programul de lucru de 8 ore/zi a bibliotecarului; 

h)alte cheltuieli necesare derularii programului. 

(2) Finanţarea cheltuielilor pentru susţinerea programului „Biblionet – lumea în biblioteca mea” se asigura 

din bugetul local al oraşului Amara. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza primarul orasului, seful serviciului 

contabilitate si bibliotecarul oraşului. 

Art.3. Prezenta hotarâre va fi adusa la cunostinţa publica si celor interesaţi prin grija secretarului oraşului. 
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