
                   
 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEŞTI 
 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2020 și a 

 Programului de activitate pentru anul 2021, al Bibliotecii Comunale  ”P.S. Petru Gherghel – Episcop” 

GHERĂEȘTI 
 

Consiliul Local al Comunei Gherăești, judeţul Neamț, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

29.01.2021; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 253/11.01.2021; 

-Raportul de specialitate nr. 254/11.01.2021, privind Raportul de activitate pe anul 2020  și a 

Programului de activitate pentru anul 2021, al Bibliotecii Comunale  ”P.S. Petru Gherghel – Episcop” 

GHERĂEȘTI 

- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,  

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor cu modificările și completările 

ulterioare,  Legii nr. 52/2003  privind transparența decizională în adminstrația publică;   

 În temeiul art. 129, alin. 7, lit. d și art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

  

        HOTĂRĂŞTE 

 
 

  Articolul 1 (1) Se aprobă Raportul de activitate pe anul 2020 al Bibliotecii Comunale  ”P.S. 

Petru Gherghel – Episcop” GHERĂEȘTI, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 (2) Se aprobă Programul de activitate pentru anul 2021 al Bibliotecii Comunale  ”P.S. Petru 

Gherghel – Episcop” GHERĂEȘTI, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Articolul 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Primarul Comunei Gherăești, 

și doamna Bereșoaie Roxana – Crina, bibliotecar în cadrul Bibliotecii Comunale  ”P.S. Petru Gherghel 

– Episcop” GHERĂEȘTI.  

Articolul 3: Secretarul general al comunei Gherăeşti va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor, instutiţiilor şi autorităţilor interesate. 

 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER, 

ILIEȘI AUREL   

 

Nr. 9                                                                                                               Contrasemnează 

Din  29 ianuarie  2021                                                                                                                           Secretar general 

                     Marcela PĂLĂNCEANU 

 

 
Adoptată în şedinţa din  29 ianuarie  2021 cu un număr de  15  voturi “pentru” din totalul de 15 consilieri în 

funcţie 



 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 

PRIMĂRIA COMUNEI GHERĂEȘTI 

NR. 253 DIN 11.01.2021 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

al Proiectului de hotărâre  privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2020 și a  

Programului de activitate pentru anul 2021, 

 al Bibliotecii Comunale  ”P.S. Petru Gherghel – Episcop” GHERĂEȘTI 

 

 
 

 

În baza prevederilor Legii nr. 334/ 2002 - Legea Bibliotecilor, republicată cu 

modificările și completările ulterioare, conform căreia bibliotecile comunale se 

organizează și funcționează în toate centrele de comună, în subordinea consiliilor locale, 

și sunt finanțate din bugetele acestora, a Regulamentului de organizare și funcționare, 

elaborat în condițiile legii și aprobat de către Consiliul Local Gherăești, vă supun 

discuției și aprobării, Raportul de activitate, aferent anului 2020 și Programul de 

activitate pentru anul 2021.   

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Ec. Pavel BEREȘOAE 


