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DECIZIE 

nr.5/22                                                                                            din   29 iulie 2021 
 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare  

a Bibliotecii Publice Raionale ”Dimitrie Cantemir”. 

 

    În temeiul art. 43 alin. 1) lit. c), lit. d), lit. i), lit. r²), art. 46 din Legea privind administrația publică 
locală Nr. 436 din 28.12.2006; 
art. 6 alin. 2) lit. b), alin.alin. 3-4), art. 10, 17 alin.2), lit. c), lit. g), alin.3) lit. a) din Legea cu privire la 
biblioteci Nr. 160 din 20.07.2017; 
Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de bibliotecile publice 
Nr. 24 din 22.01.2020; 
Ordinulului Ministerului  Educaţiei, Culturii şi Cercetării pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice Nr. 186 din 26.02.2019, 

 

Consiliul raional Ungheni 

 

DECIDE: 

 

1. Prin prezenta se ia act de nota informativă prezentată de Secția Cultură și Turism.  

2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare  al Bibliotecii Publice Raionale 

,,Dimitrie Cantemir” conform anexei Nr. 01 la prezenta decizie. 

3. Se aprobă organigrama și statele de personal ale Bibliotecii Publice Raionale ,,Dimitrie 

Cantemir” conform anexei Nr. 02 la prezenta decizie. 

4. Se aprobă lista serviciilor de bibliotecă prestate în mod gratuit de Biblioteca Publică 

Raională ,,Dimitrie Cantemir” conform anexei Nr. 03 la prezenta decizie. 

5. Se aprobă lista serviciilor de bibliotecă prestate contra plată de Biblioteca Publică 

Raională ,,Dimitrie Cantemir” conform anexei Nr. 04 la prezenta decizie. 

6. Prin prezenta se abrogă Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Publice 

Raionale ,,Dimitrie Cantemir”, aprobat prin Decizia Consiliului raional Ungheni Nr. 6/8 din 

04.12.2003 ”Cu privire la atribuirea statutului de bibliotecă publică raională”. 

7. Controlul executării prezentei decizii  se pune în sarcina dnei Lazăr Tatiana, 

vicepreședintele raionului. 

Au votat: pro-29;  contra – 0; abținut – 0: 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                  Oleg BELBAS 

 

Contrasemnează: 

 

              Secretarul Consiliului raional                                             Rodica LIȚCAN   

  


