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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 106

din 24 septembrie 2009
 

privind acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru alocarea fondurilor necesare accesării şi derulării
programului “Biblionet – lumea în biblioteca mea”, finanţat de Fundaţia Bill&Melinda Gates în parteneriat cu IREX, Fundaţia EOS ca

furnizor de formare IT şi Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România
 
 

            Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 septembrie 2009,
            Având în vedere:
            - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr.16142/2009;

- Raportul Serviciului venituri şi cheltuieli al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr.16143/2009;
- Raportul Biroului proiecte cu finanţare internaţională şi informare europeană, al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la

nr.161442009;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Scrisoarea de angajament nr. 8742 / 15.05.2009 pentru Biblioteca locală Câmpulung Moldovenesc;
- Adresa nr.675 / 29.07.2009 a Bibliotecii “I.G. Sbiera” Suceava;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct.4,  art. 45 şi art. 47 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1. Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc îşi dă acordul cu privire la alocarea fondurilor necesare accesării şi derulării
programului ”Biblionet – lumea în biblioteca mea”, finanţat de Fundaţia Bill&Melinda Gates în parteneriat cu IREX, Fundaţia EOS ca furnizor de formare
IT şi Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecile Publice din România.

Art.2.  În calitate de co-partener Biblionet, Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc se angajează să suporte următoarele costuri
aferente administrării Centrului de Internet pentru Public din biblioteca locală: abonament Internet, asigurarea echipamentelor donate prin programul
Biblionet, plata utilităţilor precum şi finanţarea costului transportului şi cazării bibliotecarilor pentru a participa la cursurile de instruire organizate prin
programul Biblionet, la biblioteca „I.G. Sbiera” Suceava.

Art.3. Pentru susţinerea cheltuielilor prevăzute la art. 2 se aprobă plata sumei de 7000 lei din bugetul local.
Art.4. Se împuterniceşte Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc să semneze toate documentele necesare pentru continuitatea

desfăşurării programului Biblionet.
            Art.5. Primarul municipiului, prin Serviciul venituri şi cheltuieli, Compartimentul proiecte cu finanţare internaţională şi informare europeană şi
Biblioteca Municipală a Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Piticari Ioan

              Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
 
              Toader Mîndrilă
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