
          R O M Â N I A                                         
JUDEłUL HUNEDOARA                                                           
   MUNICIPIUL BRAD                                                        
   CONSILIUL LOCAL      
         

H O T Ă R Â R E A  NR.48/2010* 

pentru sprijinirea Programului ,,Biblionet – lumea în biblioteca mea” 
la Biblioteca municipală Gheorghe Pârvu Brad  

 
 

            Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 

propune  sprijinirea Programului ,,Biblionet – lumea în biblioteca mea” la Biblioteca municipală 
Gheorghe Pârvu Brad. 

łinând cont de adresa nr. 6114/2010 a Bibliotecii ,,Ovid Densuşianu” Hunedoara Deva. 
łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local 
al municipiului Brad. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2002 privind bibliotecile, republicată.  
În temeiul prevederilor art. 36 alin 6 lit. ,,a” pct. 4 şi art. 45 din Legea administraŃiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1 – Se aprobă sprijinirea Programului ,,Biblionet – lumea în biblioteca mea” la 

Biblioteca municipală Gheorghe Pârvu Brad prin: 
- suportarea costurilor aferente administrării spaŃiului din Biblioteca municipală unde vor 

funcŃiona 6(şase) calculatoare cu acces public  la internet 
- suportarea contravalorii abonamentului la internet 
-  întreŃinerea echipamentelor donate prin programul Biblionet 
- suportarea contravalorii utilităŃilor şi asigurarea securităŃii spaŃiului prin instalarea unor 

sisteme de siguranŃă 
- asigurarea transportului bibliotecarilor la cursurile de instruire la Biblioteca JudeŃeană 

,,Ovid Densuşianu” Deva  
- suportarea cheltuielilor pentru modernizarea sălilor din cadrul Bibliotecii unde vor funcŃiona 

calculatoarele cu linie de internet gratuit 
- stabilirea şi afişarea unui program de lucru de 8 ore  pentru bibliotecare  
Art. 2- Prezenta hotărâre se comunică:  

- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara; 
- Primarului municipiului Brad; 
- Serviciului buget, finanŃe, contabilitate – Primăria Brad 
-    Biblioteca municipală ,,Gheorghe Pârvu” Brad 
-    Biblioteca ,,Ovid Densuşianu” Hunedoara Deva 

 
        BRAD, 27.04.2010   
 
  PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ               Contrasemnează                

Kiszely Fabius Tiberiu                                            SECRETAR 
                        Epure Agnes 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 17 voturi ,,pentru”  

 


