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                                                                    H O T A R A R E A  NR.31 

Din 31  Iulie  2014 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de organizarea si functionare al Bibliotecii comunei  
               Romanu,judetul Braila; 
 
 Avand in vedere proiectul Regulamentului de organizare si functionare al Bibliotecii comunei 
Romanu,judetul Braila 
            Raportul d-nei Coman Mihaela,bibliotecar; 
            Avizele celor trei comisii pe domenii de specialitate                                                                                          

In baza Legii nr.334/2002,republicată,cu modificarile și completările ulterioare,privind legea 

bibliotecilor; 

 In conformitate cu art.36,alin.6 litera a,punctul 4 din Legea nr.215/2001 cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind 
administratia publica locala; 
 
 
                                                                       H O T A R A S T E : 
 
 
 Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Bibliotecii comunei 
Romanu,judetul Braila,conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotărăre. 
 Art.2.Se aprobă Regulamentul intern privind relatiile bibliotecii comunale cu utilizatorii conform 
Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotărăre. 
 Art.3.De aducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotărări răspunde d-na Coman 
Mihaela,bibliotecar. 
 Art.2. D-ul secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare persoanelor 
interesate. 
 
 
                  Presedinte de sedinta                                                                 CONTRASEMNEAZA, 
                   Alexandru Maecela                                                                        Secretar comuna, 
                                                                                                                       Zainea Cristian George 
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PROIECT  DE  HOTARARE 
Din 31 Iulie  2014 

 
Privind: aprobarea Regulamentului de organizarea si functionare al Bibliotecii comunei  
               Romanu,judetul Braila; 
 
 Avand in vedere proiectul Regulamentului de organizare si functionare al Bibliotecii comunei 
Romanu,judetul Braila 
            Raportul d-nei Coman Mihaela,bibliotecar; 
            Avizele celor trei comisii pe domenii de specialitate                                                                                          

In baza Legii nr.334/2002,republicată,cu modificarile și completările ulterioare,privind legea 

bibliotecilor; 

 In conformitate cu art.36,alin.6 litera a,punctul 4 din Legea nr.215/2001 cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind 
administratia publica locala; 
 
 
 
                                                                         H O T A R A S T E : 
 
 
 Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Bibliotecii comunei 
Romanu,judetul Braila,conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotărăre. 
 Art.2.Se aprobă Regulamentul intern privind relatiile bibliotecii comunale cu utilizatorii conform 
Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotărăre. 
 Art.3.De aducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotărări răspunde d-na Coman 
Mihaela,bibliotecar. 
 Art.2. D-ul secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare persoanelor 
interesate. 
 
 
 
                                                                                Primar, 
 
                                                                      Vasilache  Dumitru 


