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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA NR.108
din 29.07.2010

privind aprobarea participării Consiliului Local Nădlac în calitate de
co-partener în cadrul programului „Biblionet- lumea în biblioteca mea”, precum şi

cofinanţarea costurilor aferente acestuia

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa ordinară din data de
29.07.2010,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7158/2010
- referatul Bibliotecii orăşeneşti Nădlac nr.6717/23.06.2010
- adresa Bibliotecii Judeţene „A.D. Xenopol” Arad nr.518/01.06.2010,

înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.7151/07.07.2010
- prevederile art.11, alin.1 şi 2, art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.1 al Legii

nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii,
tineret şi sport

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. În calitate de co-partener în cadrul programului « Biblionet- lumea în
biblioteca mea », Consiliul Local Nădlac se angajează să suporte următoarele costuri
aferente administrării spaţiului din biblioteca locală unde vor funcţiona
calculatoarele cu acces gratuit la Internet: abonament Internet, asigurarea
echipamentelor donate prin programul Biblionet, plata utilităţilor şi asigurarea
securităţii spaţiului prin instalarea unor sisteme de siguranţă. De asemenea,
Consiliul Local Nădlac se angajează să finanţeze costul transportului şi cazării
bibliotecarului/bibliotecarilor pentru participarea la cursurile de instruire organizate
de Biblionet, la Biblioteca Judeţeană « A.D. XENOPOL » Arad.

Art.2. În vederea semnării tuturor documentelor necesare accesării şi
implementării programului « Biblionet- lumea în biblioteca mea », se mandatează
primarul oraşului Nădlac, d-l Vasile Ciceac.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:



JURIDIC 02.08.2010 2

• primarul oraşului Nădlac

• compartimentul contabilitate-casierie din cadrul primăriei

• Bibliotecii orăşeneşti Nădlac

• Bibliotecii Judeţene „ A.D. XENOPOL” Arad

• Instituţia Prefectului- judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor,
Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii
Actelor şi Contencios.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
HUSZARIK ALEXANDRINA NICOLETA SECRETAR

ALEXANDRU GROS


