
 

 
 

HOTĂRÂRE nr.27 
cu privire la participarea Bibliotecii publice or`]ene]ti B`ile Ol`ne]ti  

la Programul Na\ional BIBLIONET 
 
 
            Consiliul Local al oraşului Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă 
ordinară din data de 24.05.2013, la care au participat un număr de 11 consilieri locali din 
totalul de 13 în funcţie, lipsă fiind dl.consilier local Baicu Vasile şi dl. consilier local 
Traşcă Flavius Iulian. 

În conformitate cu art. 35 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, a fost aleasă, cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, preşedinte de şedinţă 
dna Nicolaesca Sanda Lucia. 

Având în vedere  referatul nr.4957/16.05.2013  întocmit de Administrator Public 
Noaje Claudiu ]i bibliotecar Mesea Maria, prin care se propune acceptul ]i sus\inerea 
particip`rii Bibliotecii Publice or`]ene]ti B`ile Ol`ne]ti la Programul Na\ional 
BIBLIONET; 
          - expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti; 
           - avizul de legalitate al secretarului Oraşului Băile Olăneşti ]i rapotul de avizare al 
comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
            În conformitate cu: 
        -prevederile legii 334/2002, republicat` cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, art.8, 
alin. (2), art 22, 23 ]i 32, 

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a dou` treimi a consilierilor [n func\ie, 
respectiv voturi "pentru"=11; 
         În temeiul art. 14 şi  art. 36 , alin.(2) lit d şi alin (6), pct 4 , art. 45 alin (2)  lit ,,d” din 
Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum ]i ale Legii nr.52/2003 privind transparen\a decizional`, 
Consiliul Local al Oraşului Băile Olăneşti,adopt` urm`toarea 

 
HOTĂRĂRE  

Art.1 Acord` acceptul pentru participarea Bibliotecii Publice or`]ene]ti B`ile 
Ol`ne]ti la Programul Na\ional BIBLIONET. 

Art.2  Sus\ine participarea Bibliotecii Publice or`]ene]ti B`ile Ol`ne]ti la Programul 
Na\ional BIBLIONET, prin asigurarea urm`toarelor condi\ii; 
 -6 mese ]i scaune, spa\iu minim [nc`lzit, iluminat,ventilat de 2,5 m2/calculator; 
 -achitarea poli\ei de asigurare pentru echipamentele ob\inute; 
 -achitarea abonamentului internet (broatband 2MBPS); 
 -asigurarea securit`\ii (paz`/supraveghere video/u]i metalice/alarm`-dup` caz); 
 -suportarea costului transportului ]i caz`rii bibliotecarului, participant la cursul de instruire 
cu durata de cinci zile, \inut la Biblioteca jude\ean` V@lcea; 
 -asigurarea accesului publicului la bibliotec` timp de minimum 8 ore/zi lucr`toare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL  ORA}ULUI    B~ILE    OL~NE}TI 
Str.1 Decembrie,   nr.1,   B`ile Ol`ne]ti,   jude\ul V@lcea, Tel/fax: 

0250/775099; 0250/775012, E-mail: conclocbaileolanesti@yahoo.com 



Art.3  Se împuterniceşte Primarul Oraşului Băile Olăneşti, să asigure aducerea la 
îndeplinire a prevederilor pr zentei hotărâri.  

Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicată de către Secretarul Oraşului Băile 
Olăneşti aparatului de specialitate al ora]ului, Bibliotecii Judeţene Vâlcea,  în vederea 
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, precum şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Vâlcea. 
  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicolăescu Sanda-Lucia 

 
                Contrasemnează, 

                                                                          Secretar 
                                                                           jr.Nocolae Gorgan 

 
 
Băile Olăneşti, 24 mai 2013 


