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     H O T Ă R Â R  E  A    Nr. 19 
din 20 septembrie  2012 

 
privind susţinerea Programului „BIBLIONET-LUMEA ÎN  BIBLIOTECA MEA “pentru Biblioteca Comunală 

Rîciu, judeţul Mureş 
 

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  20 septembrie 2012, 
urmare a dispoziţiei de convocare nr. 245 din 14.09.2012, emisă, de către primarul comunei Rîciu, 

Analizând:  
-Adresa nr. 1062/06.09.2012 a Bibliotecii Judeţene Mureş, prin care ne aduce la cunoştinţă  faptul că Biblioteca 

Comunală Rîciu, alături de Biblioteca Judeţeană Mureş  a fost selectată să participe în Programul „Biblionet-lumea în 
biblioteca mea“; 

-Expunerea de motive nr. 3567 din 13.09.2012 a primarului comunei Rîciu privind participarea la acest program; 
Avînd în vedere rapoartele de avizare ale: 
-Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

                 -Comisiei pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, 
protectie copii, tineret si sport 

În baza prevederilor: 
                - art.8 alin. 1 şi 2, art.33 şi art.69 din Legea Bibliotecilor nr.334/2002, cu modificările şi completările  ulterioare, 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice cu 
modificările şi completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. d), art.45 alin.2 lit e), art. 115 alin.(1) lit.b), precum si pe 
cele ale art. 126 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.  Se aprobă necesitatea si oportunitatea investiţiei privind proiectul „Biblionet – lumea in biblioteca mea” 
                 Art.2.  Se aprobă instrumentarea proiectului „Biblionet – lumea in biblioteca mea” 
                 Art.3. În calitate de co-partener în programul Biblionet, Consiliul Local Rîciu 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. 

             Art.4. Consiliul Local Rîciu  se angajează să finanţeze costului transportului şi cazării  bibliotecarului pentru 
participarea la cursurile de instruire organizate de Biblionet, la Biblioteca Judeţeană Mureş. 

             Art.5. Se aprobă angajamentul comunei Rîciu de a  încheia lucrările de renovare, modernizare necesare 
deschiderii noilor servicii de acces public garatuit la Internet până la data de 1 noiembrie 2012. 
                 Art.6. Biblioteca comunală prin intermediul bibliotecarei va funcţiona 8 (opt) ore pe zi, conform orarului afişat. 

             Art.7 Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: 
 Instituţiei Prefectului - JudeţulMureş; 
 Bibliotecii Judeţene Mureş; 
 Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
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