
              ROMANIA  

   JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL LOCAL GAESTI   

 

 PROIECT   DE  HOTÃRÂRE 

privind aprobarea  raportul  de activitate pe anul 2018 şi al  programului 

de activitate pentru anul 2019, cat si al consiliului  stiintific al bibliotecii ,, Aurel Iordache ,, 

Gaesti 

 

 

Consiliul local al Orasului  Gaesti  , judeţul Dâmboviţa ; 

Având în vedere ; 

   -  expunerea de  motive a domnului primar  , Gheorghe Grigore  ; 

   -  raportul compartimentului de specialitate prin care se propune adoptarea unei hotărâri cu 

privire la necesitatea aprobării raportul  de activitate pentru anul 2017 şi aprobarea programului 

de activitate pentru anul 2019 al bibliotecii ,, Aurel Iordache ,, Gaesti    ; 

-   avizul Comisiei pentru pentru invatamant , cultura , protectie sociala din cadrul Consiliului 

Local Gaesti ; 

  In conformitate cu  : 

           - Prevederile art. 36 alin(2), lit. d) şi alin.(6) lit.a) pct.1 şi  pct.4   din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală , republicată, cu  modificările  şi completările  ulterioare: 

           - prevederile art.1 lit. a) şi e) , art.2 alin.(2), art.33 , art. 68 lit. b), art.71 alin.(1) şi art.73 

alin.(2)  din Legea nr.334/2002- Legea Bibliotecilor, republicată privind bibliotecile , modificată 

prin Ordonanţa de Guvern nr. 26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii  bibliotecilor 

nr.334/2002; 

                       În temeiul : 

- art. 45 alin.(1) şi art. 115, alin.(1) lit. b)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală , republicată,  cu modificarile  şi completarile  ulterioare :. 

 

 



HOTARASTE   : 

 

 

      Art.1 - Se aprobă  Raportul de activitate pe  anul 2018 conform anexei nr. 1 şi aprobarea  

programului de activitate pe anul 2019 conform anexei nr. 2  , cat si al consiliului  stiintific al 

bibliotecii. ,, Aurel Iordache ,, Gaesti    , care fac parte din prezenta hotărâre . 

     Art.2 Cu ducerea la îndeplinire se obligă d-na Tufescu  Valentina  bibliotecar responsabil   

al bibliotecii. ,, Aurel Iordache ,, Gaesti    . 

      Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului localităţi , Instituţiei Prefectului 

Judeţului Dâmboviţa si   d- nei Tufescu  Valentina  . 

 

 

Initiator     , 

Primar   ,  

Jr. Gheorghe  Grigore  

                                                                                                                           Avizat de  legalitate    

,  

SECRETAR  , 

jr. Diaconu  Mitica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPUNERE de  MOTIVE 

privind aprobarea  raportul  de activitate pe anul 2018 şi al  programului 

de activitate pentru anul 2019, cat si al consiliului  stiintific al bibliotecii ,, Aurel Iordache ,, 

Gaesti 

 

 

 

         Având în vedere prevederile art. 36 alin(2), lit. d) şi alin.(6) lit.a) pct.1 şi  pct.4   din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu  modificările  şi completările  

ulterioare, prevederile art.1 lit. a) şi e) , art.2 alin.(2), art.33 , art. 68 lit. b), art.71 alin.(1) şi art.73 

alin.(2)  din Legea nr.334/2002- Legea Bibliotecilor, republicată privind bibliotecile , modificată 

prin Ordonanţa de Guvern nr. 26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii  bibliotecilor 

nr.334/2002;primarul  are obligaţia să supună spre  avizare şi aprobare Consiliului local proiectul 

de hotărâre privind raportul  de activitate pe anul 2016 şi aprobarea programuluide activitate 

pentru anul 2017 al bibliotecii  ,, Aurel Iordache ,, Gaesti    . 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR , 

jr.Gheorghe Grigore 

 


