
   HOTĂRÂRE 
Nr.  20  din 19.02.2016 

 
privind aprobarea  Proiectului educațional „Cartea – Prietena noastră” ini țiat și 

coordonat de bibliotecar Copcic Beatrice, din cadrul Bibliotecii ”Nicolae Ciobanu” 
comuna Dochia 

 
 
  Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ; 
               Luând în discuţie proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Dochia, raportul 
de specialitate nr. 741 din 12.02.2016 a doamnei bibliotecar Copcic Beatrice și expunerea de 
motive a primarului comunei Dochia nr. 742 din 12.02.2016;  
               Având în vedere prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, a Legii 
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.L. Dochia nr. 
13/2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2016; 
             În temeiul art.36 alin.(6) lit.”a”, pct.4, art. 45 alin. (1) si alin. (6), art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, republicată; 
 

 
H OTĂRĂŞTE : 

 
 

Art.1  (1) Se aprobă Proiectul educațional „Cartea – Prietena noastră”  inițiat și 
coordonat de bibliotecar Copcic Beatrice, din cadrul Bibliotecii ”Nicolae Ciobanu” comuna 
Dochia, în parteneriat cu Școala nr. 1 comuna Dochia și Grădinița comunei Dochia, conform 
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

     (2) Se aprobă finanțarea proiectului în limita sumelor prevăzute în bugetul local al 
comunei Dochia pentru anul 2016; 
          Art.2  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Dochia, compartimentul contabilitate și Biblioteca ”Nicolae Ciobanu” a comunei Dochia.  

   Art.3  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ, instituţiilor şi 
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

 
Dochia, 19  februarie 2016 

 
 
 

          Preşedinte de şedinţă,                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 
             Berea Constantin                                                     Secretar- CRISTEA DUMITRI ȚA 

 
 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu   voturi „pentru”,   voturi „împotrivă” şi  ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri locali în funcţie şi  
consilieri prezenţi 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 


