
 
ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea implementării programului „Biblionet – lumea în biblioteca 

mea” la Biblioteca comunală Unţeni 
 
 Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
 analizând propunerile primarului comunei Unţeni cu expunerea de motive 
nr.3405/2012,  
 ţinând cont de adresa nr.1139/20.08.2012 a Consiliului Judeţean Botoşani – 
Biblioteca Judeţeană „ Mihai Eminescu” Botoşani, 

având în vedere rapoartele: 
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi 
turism, servicii şi comerţ; 

-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 
cetăţenilor; 

-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, 
culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 
 văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei cu nr.3406/2012, 
 ţinând cont că au fost respectate prevederile din Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, 

în baza prevederilor: 
- art.36, alin. (2), litera e) şi lain. (6), litera a) punctul 4. din Legea 

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

- art.22, alin. (2) şi art.33 din Legea bibliotecilor nr.334/2002 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

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

modificările şi completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e :  
 

 Art.1. –  Aprobă implementarea programului „Biblionet – lumea în biblioteca 
mea” în biblioteca comunală Unţeni în calitate de co-partener al acestui program, 
angajându-se în sprijinirea acestui proiect. 
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 Art.2. -  Aprobă alocarea unui spaţiu corespunzător în Biblioteca comunală 
Unţeni în suprafaţă de 15 metri pătraţi, dotat cu instalaţii de iluminat, încălzire şi 
alimentare cu energie electrică dimensionată corespunzător şi plata facturilor 
corespunzătoare. 
 Art.3. – Aprobă alocarea mobilierului necesar, plata abonamentului la Internet, 
asigurarea echipamentelor primite contra distrugerii şi furtului, asigurarea securităţii 
spaţiului prin instalarea unor sisteme de siguranţă. 
 Art.4. – Ne angajăm cu finanţarea costului transportului şi cazării 
bibliotecarului pentru participarea la cursurile de instruire organizate de Biblioteca 
Judeţeană Botoşani. 
 Art.5. - Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin 
pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Fortoeş V. Costel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNA UNŢENI, 
28 septembrie 2012 
Nr.25. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
PENTRU LEGALITATE, 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 
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