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H O T A R A R E A Nr. 17
Privind implementarea proiectului: „Biblionet – lumea in biblioteca mea”, in comuna
Coroiesti, judetul Vaslui, realizat prin Programul „Biblionet - lumea in biblioteca
mea”
Consiliul local al comunei Coroiesti, judetul Vaslui;
Analizand prevederile Programului „Biblionet- lumea in biblioteca mea”
Analizand expunerea de motive a primarului comunei Coroiesti, judetul Vaslui, in
calitatea sa de initiator, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului;
Tinand seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale
cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 334/2004 privind bibliotecile, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art.36, alin.2, lit.b), alin.6, lit.a), pct. 4, art 63, alin.1, lit.
c), ale art.45, alin.2, lit a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
cu modificarile si completrarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba implementarea proiectului „Biblionet –lumea in biblioteca mea”,
in comuna judetul Vaslui, realizat prin Programul „Biblionet- lumea in biblioteca mea”;
Art.2 Consiliul local al comunei Coroiesti, judetul Vaslui, in calitataea sa de copartener, se angajeaza de a suporta cheltuielile de mentenanta (abonament internet,
asigurarea echipamentelor donate prin programul Biblionet, plata utilitatilor si
asigurarea securitatii spatiului prin instalartea unor sisteme de siguranta, costurile
transportului si cazarii bibliotecarului pentru participare la cursuri de instruire
organizate de Biblionet), pe o perioada de 5 ani , de la data la care biblioteca va fi data
in exploatare;
Art.3 Primarul comunei Coroiesti, judetul Vaslui va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari, care va fi afisata si comunicata Consiliului Judetean
Vaslui si Institutiei Prefectului Judetul Vaslui, prin grija secretarului comunei.
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