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                                                             HOTĂRÂREA NR. 128                                                        
                                                                         din 20.12.2016
privind acceptarea donațiilor unor cărți în favoarea Bibliotecii Orășenești ”Alexandru Sterca-

Șuluțiu” Șimleu Silvaniei 
  

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20
decembrie 2016;

Având  în vedere   Expunerea  de motive   nr.  17161/2016  a  Primarului  oraşului  Șimleu Silvaniei,
Raportul  de  specialitate  nr.  17162/2016 al  Direcției  Economice,  Avizul  Comisiei  pentru  programe  de
dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură şi Avizul Comisiei juridice şi de
disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor omului, culte
şi problemele minorităţilor ale Consiliului Local;

   În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1013 din
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. 2 lit.
b, alin.  4  lit.  a  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,   cu  modificările  şi
completările ulterioare;
         În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

                                                                       HOTĂRĂŞTE:

       Art.1.(1)  Se acceptă  donațiile  făcute  de unele  persoane  fizice  și  juridice  în  favoarea  Bibliotecii
Orășenești ”Alexandru Sterca-Șuluțiu” Șimleu Silvaniei constând în 1808 volume de cărți în valoare totală de
4542 lei.

                       (2) Donatorii cărților sunt prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2. Se aprobă înregistrarea în inventarul Bibliotecii Orășenești ”Alexandru Sterca-Șuluțiu” Șimleu
Silvaniei a obiectelor de inventar prevăzute la art. 1.

             Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică.

 Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj, în conformitate cu prevederile Legii nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

       Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul oraşului Şimleu Silvaniei;
- Prefectul Judeţului Sălaj;

 - Direcția Economică;
      -Biblioteca  Orășenească ”Alexandru Sterca-Șuluțiu”;

- dosar hotărâri.

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ,
                     VIDA JANOS-ANTAL                                                        SECRETAR DELEGAT, 

                                           ALINA-MARIANA PETHO        



      
ANEXA

           la HCL nr. 128/2016 

LISTA cuprinzând donatorii care au făcut donații de cărți în favoarea  Bibliotecii
Orășenești ”Alexandru Sterca-Șuluțiu” Șimleu Silvaniei

 -Bulgărean Vasile – 2 bucăți
- Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu” - 49 bucăți
- Centrul de Cercetare și Documentare „Stefan cel Mare” - 2 bucăți
- Pivniceru Maruca – 1 bucată
- Pădurean Janina – 15 bucăți
- Ciobotă Ioan – 15 bucăți
- Chituc Tamara – 1.643 bucăți
- Pop Camelia – 30 bucăți
- Silaghi Mihaela – 30 bucăți
- Mocanu Augustin – 2 bucăți
- Bratiloveanu Izabela – 2 bucăți
- Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” – 1 bucată
- Iosif Fărcaș – 1 bucată
- Pop Mihaela - 9 bucăți
- Pop Larisa – 6 bucăți

       TOTAL:    1808 volume cărți


