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JUD. CLUJ 

ORASUL HUEDIN 

CONSILIUL LOCAL                                                                  

 

 

H O T Ă R Â R E 

 privind  aprobarea  asigurării  costurilor aferente  implementării programului ,, 

Biblionet – Lumea în bilioteca mea,,   

 

  Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.05.2010 

 Având în  vedere adresa nr. 491/2010 înaintată de  Consiliul Judetean Cluj prin 

Biblioteca Judeţeană ,, O.Goga,, Cluj, prin care solicită aprobarea asigurării unor costuri 

aferente administrării spaţiului din cadrul Bibliotecii orăşeneşti în care va fi amenajat 

sectorul destinat accesului gratuit la internet în cadrul programului ,, Biblionet – Lumea in 

biblioteca mea,,  proiect accesat de Biblioteca Judeţeană ,, O. Goga,, Cluj. 

 Tinând seama de proiectul de hotărâre nr. 4955/2010 înaintat de primar şi avizat de 

comisia de cultură la şedinţa din data de 20.05.2010. 

 Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, e alin.6, lit.a, pct.1, 4,  alin.7, 

lit.c, şi  art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu 

Legea 286/2006. 

  

     H O T A R A S T E 

 

 

 Art.1. In calitate de co-partener în programul,, Biblionet – Lumea în biblioteca mea,, 

Consiliul Loca Huedin se angajează să suporte următoarele costuri aferente administrării 

spaţiului din Biblioteca Orăşenească Huedin, unde vor funcţiona calculatoarele cu acces 

gratuit la internet: 

- Abonamentul internet 

- Asigurarea echipamentelor donate prin programul ,, Biblionet – Lumea in biblioteca 

mea,,. 

- Plata utilităţilor şi asigurarea securităţii spaţiului prin instalarea unor sisteme de 

siguranţă. 

Art.2. Se aprobă asigurarea finanţării costului transportului şi a cazării 

bibliotecarelor pentru participarea la cursurile de instruire in cadrul Programului 

Biblionet – Lumea în biblioteca mea, la Biblioteca Judeţeană Cluj. 

 Art.3. Până la data de 01.07.2010 se vor finaliza renovările, modernizările şi 

lucrările necesare deschiderii noilor servicii de acces public la internet. 

 Art.4. Se va asigura  un program zilnic de 8 ore pentru funcţionarea bibliotecii in 

cadrul  programului ,,Biblionet- Lumea în biblioteca mea,, . 

 Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

compartimentul contabilitate din cadrul Primariei Huedin şi Biblioteca orăşenească 

Huedin. 

 

 

            

Nr. 73/27.05.2010     Consilieri total:  15 

       Consilieri prezenti:  15 

       Votat pentru:   15 

 

Preşedinte de şedinţă, 

    Farkaş Marius      Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 


