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HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobarea reorganizării Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobarea 
organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru 
Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ, precum și cu privire la desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Olt în Consiliul de Administrație al Bibliotecii 
Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ 

 
     Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr.12862/14.11.2019 la Proiectul de hotărâre   nr.12863/14.11.2019; 
- Raportul nr.12870/14.11.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- Avizul nr.13320/26.11.2019 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
- Avizul nr.13347/26.11.2019 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 

sportive şi de agrement; 
- Avizul nr.13361/26.11.2019 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, 

sănătate, familie, protecție copii și culte; 
- Adresa nr.1366/07.11.2019 a Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.12593/07.11.2019; 
- Hotărârea Consiliului de administrație nr.3/04.11.2019 cu privire la aprobarea organigramei, 

statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană 
Olt ,,Ion Minulescuˮ; 

- Adresa Instituției Prefectului Județul Olt nr.20629/16.04.2019, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.4246/22.04.2019; 

- prevederile Dispozițiilor Directorului Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ 
nr.6/09.05.2016, nr.27/28.12.2016, nr.7/09.05.2016, nr.12/02.06.2016, nr.23/21.12.2016, 
nr.24/21.12.2016, nr.2/02.01.2017, nr.43/28.02.2017, nr.56/31.05.2017, nr.57/31.05.2017, 
nr.120/28.09.2017, nr.45/01.03.2017, nr.51/17.05.2017,  nr.52/17.05.2017,  nr.97/31.07.2017,   
nr.128/16.11.2017, nr.129/16.11.2017, nr.140/05.12.2017, nr.127/13.11.2017, 
nr.25/25.06.2018, nr.70/31.10.2018, nr.28/26.07.2018, nr.70/31.10.2018, nr.19/09.05.2018, 
nr.20/09.05.2018, nr.21/09.05.2018, nr.16/09.05.2018, nr.73/15.11.2018, nr.74/15.11.2018, 
nr.42/25.02.2019, nr.58/28.06.2019, nr.56/30.05.2019, nr.67/11.09.2019, nr.73/01.11.2019,  
nr.74/01.11.2019, referitoare la încadrare, promovare, încetare detașare, încetare suspendare 
contract individual de muncă, modificare contract individual de muncă prin mutare definitivă în 
cadrul instituției, încetare contract individual de muncă și exercitare cu caracter temporar a 
funcției de conducere temporar vacantă; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.175/17.12.2015 cu privire la aprobarea 
reorganizării Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobare organigramă, stat de funcții și 
Regulament de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ; 
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt în Consiliul de Administrație al Bibliotecii 
Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, cu modificările ulterioare; 

- prevederile contractului de management încheiat între Consiliul Județean Olt reprezentat 

prin domnul Marius Oprescu – Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Dumitrescu 

Florian – manager (director) al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, înregistrat la 
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Consiliul Județean Olt sub nr.11544/14.10.2019 și la Biblioteca Județeană Olt ,,Ion 

Minulescuˮ sub nr.1170/14.10.2019; 

- prevederile art.1 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – privind Codul Muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.94 alin.(21) lit.b) și art.XVI alin.(2) lit.b) din Legea nr.161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi  
în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art.III alin.(1) și alin. (8) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi  
pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.13/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.2 alin.(2), art.23 lit.b), art.27, art.44 alin.(1), (2) și (4) și art.54 din Legea 
bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile 
Anexei nr.1 la lege; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.c), art.191 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.a), 
art.538, art.539 și art.541 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2019; 

- prevederile Anexei nr.2 din Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor publice 
aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr.2069/1998; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.2 alin.(1), art.3 alin(1) și prevederile Cap.II, lit.a) și Cap.VI, din 
Anexa III, Cap. II lit.B și C și Cap.II pct.IV lit.b)  din Anexa VIII  la Legea - cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și f), art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(1) 

și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, completată prin Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr.63/2019, 

 
           CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
  Art. 1. Se aprobă reorganizarea Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ astfel: 
1. reorganizarea Serviciului Relații cu publicul, comunicarea colecțiilor, activități 

culturale și asistență metodică la nivelul a 20 posturi prin: 
a) înființarea în cadrul acestuia a 6 compartimente de specialitate, după cum urmează: 

- Compartiment Înscriere și evidență utilizatori;  
- Compartiment Împrumut carte și activități culturale; 
- Compartiment Lectură și evenimente culturale;  
- Compartiment Filiale de împrumut carte și parteneriate;   
- Compartiment Carte în limbi străine și proiecte culturale;  
- Compartiment Multimedia și animație culturală.  

b) mutarea postului vacant aferent funcției contractuale de bibliotecar, grad profesional 
debutant, nivel studii S (poziția nr.17 în statul de funcții de funcții al Bibliotecii Județene Olt 
,,Ion Minulescuˮ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.175/17.12.2015, cu 
modificările ulterioare) la Serviciul Financiar - contabilitate, resurse umane, 
informatizare, Biblionet și administrativ, reorganizat conform punctului 3. 

2. Reorganizarea Biroului Dezvoltare, cercetare, informare bibliografică în Serviciul 
Dezvoltarea, evidența și prelucrarea colecțiilor la nivelul a 10 posturi prin înființarea 
în cadrul acestuia a 4 compartimente de specialitate, după cum urmează: 
- Compartiment Prelucrare;  
- Compartiment Depozit legal; 
- Compartiment Fond documentar;  
- Compartiment Comunicare, informare.  

3. reorganizarea Biroului Resurse umane, contabilitate, informatizare, Biblionet și 
administrativ în Serviciul Financiar - contabilitate, resurse umane, informatizare, 
Biblionet și administrativ la nivelul a 11 posturi și înființarea în cadrul acestuia a 4 
compartimente de specialitate, după cum urmează: 
- Compartiment Financiar contabilitate, resurse umane;  

 
 



 
- Compartiment Informatizare;  
- Compartiment Biblionet și TinRead; 
- Compartiment Administrativ.  

4. transformarea a două posturi aferente funcției contractuale de conducere de șef 
birou, grad II, nivel studii S, în posturi aferente funcției contractuale de conducere de 
șef serviciu, grad II, nivel studii S la Serviciul Dezvoltarea, evidența și prelucrarea 
colecțiilor și Serviciul Financiar – contabilitate, resurse umane, informatizare, 
Biblionet și administrativ. 

  Art. 2. Se aprobă organigrama, statul de funcţii și Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare  pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ, conform anexelor nr.1, 2 şi 3 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se desemnează reprezentantul Consiliului Județean Olt – doamna Laura BOCAI 
– șef serviciu, grad II la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, ca membru în Consiliul de 
Administrație al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ. 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.175/17.12.2015, precum și orice prevedere contrară, își încetează aplicabilitatea. 

Art. 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 02.12.2019 și se comunică: 
Direcţiei Economice, Buget-Finanţe și Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Bibliotecii Județene Olt 
,,Ion Minulescuˮ și doamnei Bocai Laura în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.     

 
 

 
PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 
 
 

 
                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                 Secretar general al județului 
                                                                                                     Marinela-Elena ILIE 
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                      Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru”. 


