RoMArurn

JUDETUL ARGE$
coNslLruL LocAL AL ORA$ULUr TOPOLoVENT

norAnA,nr
Nr,5 din 30 ianuarie 2020
I

privind aprobarea calendarului activitililor culturale al Bibliotecii Oragului Topoloveni, pentru anul 2020

t
Consiliul Local al oragului Topoloveni, judetul Argeg, intrunit in sedinta ordinari, public6, la data de 30
ianuarie 2020;
Avdnd in vedere

:

- Referatul de aprobare nr,547 din 23,01 .2020 al Primarul oragului Topoloveni, in calitate de initiator al Proiectului de
Hotirire referitor la aprobarea calendarului activiti[ilor culturale al Bibliotecii Oragului Topoloveni, in anul 2020;
- Adresa nr.2 din 06.01.2020 intocmit de bibliotecar din cadrul Bibliotecii Oragului Topoloveni, inregistrata la registratura
consiliului sub nr.67 din 07,01 .2020, pentru Proiectul de HotSrAre cu titlul de mai sus;

-

Calendarulactivitalilorculturale al Bibliotecii OraguluiTopoloveni, propus pentru anul 2020, prevazut atasat;
Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;

Vazand prevederile:
Art 68 litb)din Legea bibliotecilornr,334 din 31/05/2002 republicatS, cu modificirile gicompletdrile ulterioare;
Ar1 129 alin (14) din CodulAdministrativ aprobat prin OUG nr.5712019',

-

in temeiul

a(

139 alin (1)coroborat cu art.140 alin,(1)din CodulAdministrativ aprobat prin OUG nr.5712019',

HoTAnA$re:
Art.1. Aproba
PENTRU ANUL 2020

-

CALENDARUL ACTlVlTnltlOn CULTURALE AL BIBLIOTECII ORA$ULUI TOPOLOVENI,
prevdzut alaturat 9i care se constituie anexa la prezenta hotdr6re, fbcAnd parte integranta din

aceasta.

Art.2. (1) Secretarul general al oragului Topoloveni va comunica prezenta hotirAre: Prefectului jude[ului Argeg
pentru exercitarea controlului de legalitate; Primarului Oragului Topoloveni, spre gtiin!6; Bibliotecii oragului Topoloveni
pentru punere in aplicare gi comunicare cdtre persoanele juridice interesate; (ivl Serviciului economic din cadrul primariei
pentru asigurarea finan!arii activitdtilor culturale,

(2) Compartimentul ,,Relalii Publice" va aduce la cunogtin[a publica prezenta hotdrdre prin publicare in
i - Subeticheta "HOTARARILE AUTORITATII DELIBERATIVE" - care poate fi
Monitorul Oficial Local al
accesat de la urmdtoarea

Secretar

:I
"Aceasta hotarare a fost adoptata cu un numar de

lLvoturi

"pentru"

, '

voturi "impotrivd" diototalul

de / ?

cop*terilmembrii prezenti,
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