
                                     ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA                             

 H O T Ă R Â  R E
privind susţinerea programului “Biblionet-lumea în biblioteca mea”de către Comuna Gheorghe Doja, judeţul 

Ialomiţa, în calitate de co-partener, alături de Bibioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- prevederile art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 334 din 2002 a Bibliotecilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii  Consiliului Local  al comunei Gheorghe Doja privind  rectificarea  bugetului local pe 

anul 2012;
- adresa nr. 494 din 17.08.2012  a Bibliotecii  Judeţene „Ştefan Bănulescu” -Ialomiţa;
- scrisoarea  de angajament pentru Bibioteca comunală Gheorghe Doja, înregistrată la  Biblioteca Judeţeană 

„Ştefan  Bănulescu” -  Ialomiţa  sub  nr.  499 din 21.08.2012,   prin  care    Comuna Gheorghe Doja,  în  calitate  de 
copartener se angajează să asigure spaţiul, mobilierul şi condiţiile propice desfăşurării activităţilor specifice;

Examinând:
- expunerea de motive nr. 2054 din 21.08.2012  a primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;
-  raportul  nr.  2053 din 21.08.2012 al bibiotecarei din cadrul   la Bibliotecii  comunale  Gheorghe Doja, de 

prezentare a necesităţii şi oportunităţii  susţinerii programului “Biblionet - lumea in  biblioteca mea”;
 -  raportul   nr.   2055  din  21.08.2012    al  comisiei  pentru   agricultură,  activităţi  economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

- raportul nr. 2056 din 21.08.2012  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţămant, sănătate şi  
familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,

În temeiul prevederilor art 36 alin. (1),  alin. (2)  lit”d” şi ”e” şi alin (6) lit.”a”, pct.1 şi pct.4,  art. 45 alin. (2) 
lit. a)  şi art. 115 alin. (1)  lit. b)  din   Legea nr. 215/2001  privind  administraţia publică locală, republicată,   cu 
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

     Art. 1  - Se aprobă susţinerea programului “Biblionet - lumea în biblioteca mea” de către Comuna 
Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa, în  calitate  de  co-partener,  alături de  Bibioteca  Judeţeană   „Ştefan 
Bănulescu” - Ialomiţa. 

Art. 2
(1) – Comuna Gheorghe Doja,  va suporta costurile  aferente  administrării spaţiului din bibioteca 

comunală,   unde  vor  funcţiona calculatoarele  cu  acces  public  gratuit  la  INTERNET,  abonamentul 
INTERNET, asigurarea echipamentelor donate prin programul “Biblionet - lumea în biblioteca mea”, plata 
utilităţilor şi  asigurarea  securităţii spaţiului prin  asigurarea  unui  sistem de  siguranţă (gratii) precum  şi 
asigurarea contravalorii transportului bibliotecarei pentru participarea la cursurile de instruire organizate de 
Biblionet, la Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” - Ialomiţa. 

(2) - Cheltuielile aferente susţinerii programului “Biblionet - lumea în biblioteca mea”, menţionate la 
art.2 alin.(1) din prezenta hotărâre, sunt cuprinse  la cap. 67020302-Biblioteca comunală - din  bugetul local 
pe anul 2012.

Art. 3 - Primarul comunei,  compartimentul  contabilitate şi bibliotecarul  din  cadrul aparatului de 
specialitate  al primarului comunei Gheorghe Doja, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, primarului comunei Gheorghe Doja, 
compartimentului contabilitate, bibliotecrului din cadrul Bibliotecii comunale Gheorghe Doja,   Bibiotecii 
Judeţene  „Ştefan Bănulescu” - Ialomiţa precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa şi o va aduce la 
cunoştinţă  publică  prin  afişare  la  sediul  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja  şi  pe  site  
www.gheorghedojail.ro.

              Preşedinte,                                                           Contrasemnează pentru legalitate
                                   Simoiu Stelian                                                                             Secretar,  
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