CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
Nr. 4458 din 02.05. 2017

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind îmbunătăţirea activităţii desfăşurată de biblioteca comunală

Consiliul Local al comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi ;
Având în vedere raportul cu privire la activitatea desfăşurată de biblioteca
comunală în anul 2016 - 2017;
În baza prevederilor Legii nr.334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de avizele favorabile primite din partea comisiilor de specialitate
ale consiliului local comunal;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. d), alin.(6) lit. a), pct.4. şi art.45
alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă PROGRAMUL DE MĂSURI privind îmbunătăţirea
activităţii desfăşurată de biblioteca comunală,în conformitate cu anexa nr.1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Copii de pe prezenta se vor înainta Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşipentru controlul legalităţii, primarului comunei, bibliotecarului comunal și pe site-ul
instituției www.primariatibanesti.ro pentru aducere la cunoştinţă publică.
Nr.______

Dată astăzi,_____ 2017

INIȚIATOR PROIECT
PRIMAR
Ing.ec. Aurica Cobuz

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul comunei Țibănești
Liliana Tiron

PRIMĂRIA COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
JUDEŢUL IAŞI

Anexa nr.1 la HCL
nr. ___ din 25 mai 2017

PROGRAM DE MĂSURI
privind îmbunătăţirea activităţii desfăşurată de biblioteca comunală
Nr.
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Măsura propusă

Termen de
execuţie
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1
Cu ocazia zilelor festive sau aniversare se vor
organiza activităţi la biblioteca comunală, menite să permanent
atragă un număr cât mai mare de cetăţeni şi în special
din rândul populaţiei şcolare şi al tinerilor din comună.
Se vor organiza sesiuni de informare pentru permanent
instruirea utilizatorilor în vederea folosirii programelor
pe calculator.
În cadrul bibliotecii comunale se vor organiza,în
colaborare cu Poliţia Comunală Ţibăneşti,conducerile
unităţilor de învăţământ din comună, preoţii parohi şi
medicii de familie acţiuni de combatere a consumului permanent
de droguri şi a alcoolismului care să ducă la
convingerea tinerilor împotriva acestor practici
dăunătoare pentru sănătatea lor.
Şi în continuare se va acţiona pentru mărirea
numărului de cititori la biblioteca comunală prin permanent
folosirea măsurilor specifice de atragere a populaţiei la
lectură.
Primarul comunei Ţibăneşti va asigura fondurile
necesare în vederea achiziţionării de carte la biblioteca permanent
comunală, care să mulţumească toate categoriile socioprofesionale din comună.
În vederea atragerii spre lectură şi informare,
bazată în prezent şi pe informarea activă, se vor lua
măsuri de aprovizionare a bibliotecii comunale cu permanent
publicaţii cotidiene, cu enciclopedii, materiale de
referinţă ş.a.
Primarul comunei Ţibăneşti va asigura condiţiile
materiale necesare pentru ca timpul petrecut de
utilizatori în bibliotecă să fie petrecut în mod util şi permanent
civilizat.
Se va face o mediatizare cât mai bună a
cetăţenilor comunei Ţibăneşti supra funcţionării permanent
Centrului Biblionet de la Biblioteca Comunală Ţibăneşti,
judeţul Iaşi.
Bibliotecarul împreună cu referentul cultural se vor
02.
ocupa de organizarea activităților culturale ce vor avea
07.
loc de ,, Zilele Comunei Țibănești,,
2017
Primarul
comunei
Ţibăneşti
va
asigura
combustibilul necesar bunei funcţionări a bibliotecii
comunale, pentru perioada sezonului rece.
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R O M Â N I A
PRIMĂRIA COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
e-mail :primaria_tibanesti@yahoo.com
Nr. 4459 din 02.05.2017

ANUNȚ
Aducem la cunoștință publicului

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
cu privire la îmbunătățirea activității desfășurate de Biblioteca comunală Țibănești.

Proiectul de hotărâre este însoţit de o notă de fundamentare privind
necesitatea adoptării actului normativ propus precum şi textul complet al proiectului.
Afişarea s-a făcut în conformitate cu prevederile art.2 și art.7 din Legea
nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi art.83 din
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, cu modificările şi completările ulterioare, la locurile autorizate de afişare a
problemelor de interes public care urmează a fi dezbătute de autorităţile
administraţiei publice locale, a proiectelor de acte normative şi a actelor normative
emise sau adoptate de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală.
În termen de 10 zile de la afișare ( începând cu data 02.05.2017 ), cei
interesaţi pot înainta în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de
recomandare care vor fi înaintate secretarului comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi,
în zilele de luni-vineri între orele 8,00-14,00 ; la telefoanele
326400;326401,tel./fax
326269
sau
pe
e-mail
la
adresa
primăria_tibanesti@yahoo.com.

PRIMAR,
Ing.e ec. Aurica Cobuz

SECRETAR,
Liliana Tiron

