
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA SECUIENI 

CONSILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂREA 

Nr. 36/18.10.2012 

privind aprobarea susținerii Programului  

”BIBLIONET – lumea în biblioteca mea” 

 

Consiliul Local Secuieni , judetul Bacau; 

Având în vedere: 

 adresa Bibliotecii Județene ”C Sturdza” Bacău, înregistrată la nr.3349/8.10.2012, 

prin care ne solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local pentru susținerea 

financiară, materială și umană a programului ”BIBLIONET – lumea în biblioteca 

mea”, ca urmare a selecției și includerii bibliotecii comunei Secueini în acest 

program; 

  art. 67 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 expunerea de motive a Primarului comunei  Secueini, şi rapoartele comisiilor de 

specialitate ale Consiliul Local Secuieni; 

În temeiul, art. 17, al art. 36, alin. (2), lit. „a”, alin. (3) lit. ”c” şi ale art. 45 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1 – Se aprobă susținerea Programului ”BIBLIONET – lumea în biblioteca mea”, pe 

întreaga perioadă de derulare a acestuia, prin asigurarea finanțării la Biblioteca comunală 

Secuieni; 

Art. 2 – În calitate de co-parteneri în programul BIBLIONET, Consiliul Local Secuieni se 

angajează să suporte următoarele costuri aferente administrarii spatiului din biblioteca 

comunala unde vor functiona calculatoare cu acces public gratuit la internet: 

1. plata abonamentului de internet; 

2. asigurarea echipamentelor donate prin programul BIBLIONET; 

3. plata utilităților publice și asigurarea securității centrului de internet; 

4.plata cheltuielilor de transport și cazare ocazionate de participarea bibliotecarului la 

cursurile de instruire organizate în cadrul programului; 

Art. 3 – Primarul Comunei Secuieni şi serviciul financiar - contabil din cadrul aparatului 

de specialitate a primarului va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 4 – Secretarul comunei Secuieni  va respecta prevederile art. 117, lit. „e”, din 

Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată , cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

Președinte de ședință,                                                                        Contrasemnează 

Consilier, HURMUZACHI DANIEL                   Secretar, SANDU GILDA-VASILICA 


