
ROMÂNIA 
JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 36 
privind unele măsuri în vederea implementării Programului „Biblionet” la nivel local  

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi; 
 Având în vedere: 
- Programul „Biblionet” implementat de International Research and Exchanges Board (IREX) în 
parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), 
autorităţile naţionale şi locale şi bibliotecile publice din ţară; 
- Adresa înregistrată sub nr. 1885/2010 a Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi prin care se confirmă că 
Biblioteca Răducăneni a fost selectată pentru a beneficia de Programul „Biblionet”;  
- faptul că în calitate de co-partener la programul amintit, Consiliul Local al Comunei Răducăneni are 
obligaţia asigurării unor servicii şi activităţi aferente administrării viitorului Centru de Internet pentru 
Public din Biblioteca Răducăneni; 
- Referatul înregistrat sub numărul 3165/2010 al primarului comunei prin care propune asigurarea şi 
finanţarea unor servicii şi activităţi aferente implementării  Programului „Biblionet”; 
- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 3491/2010 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 
al comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 3451/2010 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. „d” şi alin. (6), lit. „a”, pct. 1 şi 4 din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată şi actualizată;  
 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,   
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1 – Consiliul Local al Comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, în calitate de co-partener în 
Programul „Biblionet”, se angajează să asigure următoarele servicii şi activităţi aferente administrării 
Centru de Internet pentru Public din Biblioteca Răducăneni:  

 
a. se va asigura conexiune la Internet în bandă largă; 
b. se vor încheia poliţe de asigurare pentru echipamentele donate prin program; 
c. se va asigura plata utilităţilor; 
d. se va asigura securitatea Centrului de Internet prin instalarea unor sisteme de siguranţă sau prin pază; 
e. se va asigura finanţarea costul transportului şi, dacă este cazul, al cazării bibliotecarului pentru 
participarea la cursurile de instruire organizate de Biblionet şi Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi. 
   
 Art. 2 - Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  
                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre contabilităţii, Bibliotecii 
Răducăneni, Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi,  tuturor persoanelor interesate precum şi Instituţiei 
Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

Dată astăzi 13 iulie 2010. 

 
 

                                       Preşedinte de şedinţă,    
                                         

                                    Consilier   
 
                             DUMITRU MATEI                             
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                   Contrasemnează  
                                                                                                                                                Secretarul comunei 
 
                                                                                                                                                  Bumbaru Cătălin     


