ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRĂMEŞTI

HOTĂRÂRE
privind acceptul şi susţinerea participării Bibliotecii Comunale Grămeşti la Programul „Biblionet –
lumea în biblioteca mea”
Consiliul Local al comunei Grămeşti, judeţul Suceava ;
Având în vedere :
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Grămeşti, judeţul Suceava, dl. Şuleap
Vasile, înregistrată sub nr. 1319 / 27.03.2013 ;
- Raportul prezentat de către doamna Lazurcă Cristina-Loredana, bibliotecar din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Grămeşti, judeţul Suceava ;
- Raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi
social-culturale, culte, protecţie copii, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local Grămeşti,
judeţul Suceava;
- Adresa nr. 794/2013 a Consiliului Judeţean Suceava – Biblioteca Bucovinei „I.G.SBIERA”
Suceava ;
- Prevederile art. 8, art. 22, art. 23 şi art.33 din Legea Bibliotecilor nr. 334/2002, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ;
- În baza prevederilor art. 4, lit.”b” şi ale art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică ;
În temeiul prevederilor art. art. 36, alin. (6) şi ale art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :
Art.l.

Se

aprobă participarea Bibliotecii Comunale Grămeşti, judeţul Suceava la Programul

„Biblionet – lumea în biblioteca mea”.
Art.2. În calitate de co-partener în programul Biblionet, Consiliul Local al comunei Grămeşti se
angajează să suporte costurile aferente administrării spaţiului din biblioteca locală unde vor funcţiona
calculatoarele cu acces public gratuit la Internet ( abonamentul Internet, asigurarea echipamentelor donate
prin programul Biblionet, plata utilităţilor şi asigurarea securităţii spaţiului prin instalarea unor sisteme de
siguranţă), respectiv costul transportului/cazării bibliotecarei pentru participarea la cursurile de instruire
organizate de Biblionet, la Biblioteca Bucovinei „I.G.SBIERA” Suceava.
Art.3. (1) Până la data de 15.06.2013 se vor încheia lucrările de renovare/modernizare necesare
deschiderii noilor servicii de acces public gratuit la Internet din spaţiul bibliotecii publice conform
angajamentului semnat în scrisoarea de intenţie.
(2) Programul de lucru al bibliotecarului va fi de 8 ore/zi lucrătoare, conform orarului stabilit
şi afişat.

-2Art.4. Primarul comunei Grămeşti şi Biroul buget,finanţe,contabilitate,taxe şi impozite locale
din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Contrasemnează,
BEJINARIU CRISTIAN
Secretarul comunei
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