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,LIDETUL ALBA
COMUNA LUNCA MURESULUI
CONSILruL LOCAL

HOTARAREA NR.49
Din 28 septembrie 2012
Privind acceptul si sustinerea participarii Bibliotecii comunale Lunca Muresului la
Programul National BIBLilONET
Consiliul local al comunei Lunca Muresului, judetul Alba ,intrunit in sedinta
publica ordinara in data de 28 SEPTEMBRIE 2}l2,aqluat in dezbatere urmatoarele:
- Proiectul de hotarare insotit de expunerea de motive cu privire la acceptul
si
y1llerea participarii Bibliotecii comunale Lunco Muresului lo programul National
BIBLIONET;
- adresa Bibotecii Judetene si referatul intocmit de catre D-na Zoltan
Angelicabibliotecar in cadrul Bibliotecii comunale Lunca Muregului;
L,raportul de specialitate din partea
compartimentului administratie publica din
cadrul aparatuiui de speciaritate al primarului comunei Lunca
Muregului;
- rapoartele de avizarc a comisiilor de specialitate
din cadrui Consiliului Local din

continutul carora reiese aviz favorabil;
- In conformitate cu dispozitiile art.33 al Legii Bibliotecilor
nr.334 /2ol2republicata,
modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 2e/2006;
- Art'36 alineat 2.lite.ra d si alin(6) ,punctui I si 4 din Legea 2ls/200t privind
administratia publica locala,republicata,cu modificarile
si completaiile ulterioare;
In temeiul art'45 si art.l15 alin.( I ) lit.,,b", din Legea
nr.21'5 l20ol privind administratia
publica locala, republicata;

Art.t.Se acorda
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Bibliotecii comunare Lunca
Muresului la Programul National Biblionet.
Art' 2' Sustine participarea Bibliotecii Comunale Lunca Muresului la programul
National Biblionet prin asigurarea urmatoarelor conditii
:
- mese, scaune ,spatiu minim incalzit,luminat ,ventilat
de 2,5 mp/calcurator;
- achitarea politei de asigurare pentru echipamentele obtinute;
- achitarea abonamentului Internet(Broadband 2MBpS);
- asigurarea securitatii(usi meta!ice,alarma);
- suportarea costului transportului si cazarii bibliotecarului participant la cursul de
instruire cu durata de 5 zile, tinut la Biblioteca Judeteana
Lucian blaga Alba;
- astogurarea accesului publicului la biblioteca timp de minimum
B ore/zilucratoare.
Art'3' Prezenta hotarare se comunica: Institutiei Prefectului
judetului Alba
'Primarului comunei Lunca Muresului ,Bibliotecii Judetene Alba compartimentului
,
Financiar-contabil din cadrul Primariei Lunca Muresului
si se afiseaza la sediul primariei
Lunca Muresului.
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o(zero) voturi
o(zero) voturi (
. Total erlnsilieri 11,
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