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HOTĂRÂREA NR. 50 
Din 23 decembrie 2020 

privind : aprobarea Programului de activitate al Bibliotecii publice a oraşului Bereşti, judeţul Galaţi  
în anul 2021 

 
Iniţiator : Primar Bejan Mihai Lucian  
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului :                                                  nr.  5460/ 09.12.2020 

 
Consiliul Local al oraşului Bereşti, judeţul Galaţi întrunit în şedinţa ordinară din data de 

23.12.2020; 
Având în vedere Referatul  de aprobare nr. 5459/09.12.2020 al iniţiatorului proiectului de 

hotărâre, Primarul oraşului Bereşti, judeţul Galaţi ;  
Având în vedere Raportul de specialitate nr.  5461/09.12.2020  al compartimentului de resort 

din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Bereşti , judeţul Galaţi ; 
Având în vedere Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al 

oraşului Bereşti , judeţul Galaţi ;  
Având în vedere Avizul consultativ nr. 5458/ 09.12.2020 al Consiliului ştiinţific al Bibliotecii 

publice a oraşului Bereşti, judeţul Galaţi ;   
Având în vedere dispozițiile art. 22, alin.(1) şi (3) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a bibliotecilor publice , aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2069/1998, coroborate 
cu dispoziţiile art. 129, alin.(2), lit. ,,d“ și alin. (7) , lit. ,,d“ din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 

În baza art. 139, alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. „a“ și art. 197 alin. (4) din Ordonanța de Urgență 
nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare : 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
 Art.1 Se aprobă Programul de activitate al Bibliotecii publice  a oraşului Bereşti , judeţul Galaţi 
pe anul 2021  prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2 Dispozițiile prezentei hotărâri se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediul 
Consiliului Local al orașului Berești, prin publicare pe site-ul https://orasulberesti.ro și se comunică 
Bibliotecii publice a oraşului Bereşti, judeţul Galaţi , precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Galaţi 
în vederea controlului sub aspectul legalităţii . 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI , 
PETREA AFTENE 

 
 

                                                                                                             Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                                                    SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                       DONCIU  ANA  CRISTINA 
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REFERAT  DE  APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de activitate 
al Bibliotecii publice a oraşului Bereşti, judeţul Galaţi în anul 2021 

 
 
 
 
 
  
 În conformitate cu prevederile art. 22 , alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
bibliotecilor publice aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2069/1998  ,, în cazul bibliotecilor 
publice fără personalitate juridică , bibliotecarul responsabil propune spre aprobare consiliului local, 
cu avizul consiliului ştiinţific, proiectele programelor anuale de activitate , până cel mai târziu în luna 
decembrie a anului în curs pentru anul următor, iar după aprobare răspunde de executarea lor ,, .  
 În fiecare an acest program anual de activitate este aprobat de Consiliul Local al oraşului 
Bereşti, judeţul Galaţi, la întocmirea lui avându-se în vedere date de referinţă privind personalităţi ale 
literaturii române , dar şi evenimente ca : 1 martie , Ziua copilului, evenimente dedicate cărţii şi 
bibliotecii etc.  
 Faţă de cele mai sus arătate supunem discuţiei şi aprobării Consiliului Local al oraşului Bereşti , 
judeţul Galaţi proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de activitate al Bibliotecii publice a 
oraşului Bereşti pe anul 2021 . 
 
 

 
 
 

 
PRIMAR 

Bejan Mihai Lucian 
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RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de activitate 
al Bibliotecii publice a oraşului Bereşti , judeţul Galaţi în anul 2021 

 
 
 
 
 
 
 Procedând în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. „a“ din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi constatând 
solicitarea iniţiatorului proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului de activitate al Bibliotecii publice 
a oraşului Bereşti pe anul 2021 , apreciez propunerea ca fiind temeinică şi legală . 
 Astfel, în conformitate cu prevederile art. 22 , alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
bibliotecilor publice aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2069/1998  ,, în cazul bibliotecilor publice fără 
personalitate juridică , bibliotecarul responsabil propune spre aprobare consiliului local, cu avizul consiliului 
ştiinţific, proiectele programelor anuale de activitate , până cel mai târziu în luna decembrie a anului în curs 
pentru anul următor, iar după aprobare răspunde de executarea lor“ .  
 Din anul 1998 , în fiecare an acest program anual de activitate este aprobat de Consiliul Local al 
oraşului Bereşti, judeţul Galaţi la întocmirea lui avându-se în vedere date de referinţă privind personalităţi ale 
literaturii române , dar şi evenimente ca : 1 martie, Ziua copilului , Ziua națională, evenimente dedicate cărţii şi 
bibliotecii etc.  
 Faţă de cele mai sus arătate supunem discuţiei şi aprobării Consiliului Local al oraşului Bereşti, judeţul 
Galaţi proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de activitate al Bibliotecii publice a oraşului Bereşti 
în anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. d și alin. 7 lit. d din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
bibliotecilor publice aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2069/1998. 
 
 

 
 

Secretar general,  
Donciu Ana Cristina 
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                                                                                                                  Nr. 5458/ 09.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 

AVIZ    
CONSULTATIV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 22, alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

bibliotecilor publice , aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2069 / 1998 , Consiliului ştiinţific  

al  bibliotecii publice, fără personalitate juridică, a oraşului Bereşti, judeţul Galaţi, înfiinţat prin 

Hotărârea nr. 34/28.12.2011 a Consiliului Local al oraşului Bereşti , judeţul Galaţi AVIZEAZĂ  

FAVORABIL  Programul de activitate al bibliotecii publice a oraşului Bereşti , judeţul Galaţi pe 

anul 2021  în vederea supunerii spre aprobare autorităţii deliberative, locale . 

 

 

 

 

Referent, 

STEGARU  ELENA 

 

 

 

 


