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Judeţul Argeş
Consiliul Local Țițești

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea programului si calendarului principalelor activitati culturale pe anul
2022 al Bibliotecii Comunale Ţiţeşti și al Casei de Cultura Ţiţeşti

Consiliul Local al comunei Ţiţeşti, judeţul Argeş întrunit în şedinţa ordinară,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare întocmit de către primar, iniţiatorul proiectului;
- Raportul întocmit de d-na Rizea Maria Alina - bibliotecar;
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
- Art. 4 din O.U.G. nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatilor
asezamintelor culturale, art. 47 din Legea 334/2002-legea bibliotecilor cu modificarile
ulterioare;
- Art. 12 Anexa I din Ordinul Ministerului Culturii si Cultelor nr. 2193/2004 pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a asezamintelor culturale cu
modificarile si completarile ulterioare ;
- Art. 129 alin. 7 lit.d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile
si completarile ulterioare
În temeiul art.196 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu
modificările și completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă programul și calendarul principalelor activitati culturale pe
anul 2022, al Bibliotecii Comunale Ţiţeşti, prevazut in anexa nr. 1 care face parte
integranta din prezenta.
Art.2. Se aprobă programul și calendarul principalelor activități culturale pe
anul 2022, la nivelul UAT Ţiţeşti , prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă
din prezenta.
Art.3. De indeplinirea prezentei răspunde d-na Rizea Maria-Alina, bibliotecar.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
primăriei , va fi comunicată persoanelor desemnate pentru îndeplinire şi Instituţiei
Prefectului Judeţului Argeş, în vederea efectuării controlului de legalitate, prin grija
secretarului general al comunei Ţiţeşti.

Președinte de ședință,
Buzatu Aurelian

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar General,
Poștaliu Adriana

Nr.7 adoptată în ședința ordinară din data de 31.01.2022 cu un număr de 15 voturi ”pentru” din 15
consilieri în funcție

