
  
 

 

 H O T Ă R Â R E 
cu privire la transformare posturi în statul de funcții al  

Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.4766/16.05.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre 

nr.4767/16.05.2017; 
- Raportul nr.4768/16.05.2017 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul 

Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt; 

- raportul nr.4984/24.05.2017 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu 
Cetăţenii; 

- raportul nr.5014/24.05.2017 al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, 
Buget– Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi 
Privat al Judeţului; 

- raportul nr.5023/24.05.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, 
Activităţi Sportive şi de Agrement; 

- raportul nr.5033/24.05.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate 
Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- Adresa nr.356/16.05.2017 a Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ înregistrată 

la Consiliul Județean Olt sub nr. 4751/16.05.2017; 

- Raportul final nr.355/16.05.2017 al examenului de promovare în grad 

profesional organizat de Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ în data de 

15.05.2017; 

- prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art.2 alin.(2), art.23 lit.b), art.27, art.44 alin.(1), (2) și (4) din Legea 

bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile din Anexa I, Cap.II, lit.C și D, Anexa IV, Cap.II, lit.a) și b) și Cap.VI 

lit.c, din Legea nr.284/2010 - Lege - cadru privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.3 alin.(1) din OUG nr.99/2016 privind unele măsuri pentru 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum 
și unele măsuri fiscal-bugetare, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.9/2017; 

- prevederile art.41 alin.(2) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
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- prevederile art.5 alin.(1) din Regulamentul privind promovarea personalului 
contractual din cadrul aparatului de specialitate și a aparatului permanent de 
lucru al Consiliului Județean Olt precum și din cadrul instituțiilor și serviciilor 
publice subordinate Consiliului Județean Olt, aprobat prin Dispozția Președintelui 
Consilului Județean Olt nr.260/29.06.2011, completat prin Dispoziția Președintelui 
Consiliului Județean Olt nr.341/18.08.2011 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.175 din 17.12.2015 cu privire la 
aprobarea reorganizării Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, aprobarea 
organigramă, stat de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru 
Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu“; desemnarea reprezentantului Consiliului 
Judeţean Olt în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion Minulescu“, 

 
În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) şi d), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) pct.4, art.97 alin.(1), 
art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 
   Art.1. Se aprobă transformarea a două posturi în statul de funcții al Bibliotecii 

Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.175/17.12.2015, după cum urmează: 

➢ transformarea postului de bibliotecar, grad profesional I, nivel studii S, din 

cadrul Serviciului Relații cu publicul, comunicarea colecțiilor, activități culturale și 

asistență metodică (poziția nr.4 în Statul de Funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion 

Minulescuˮ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.175/17.12.2015), în 

post de bibliotecar, grad profesional IA, nivel studii S; 

➢ transformarea postului de bibliotecar, grad profesional I, nivel studii S, din 

cadrul Biroului Resurse umane, contabilitate, informatizare, Biblionet și administrativ 

(poziția nr.38 în Statul de Funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.175/17.12.2015), în post de bibliotecar, 

grad profesional IA, nivel studii S. 

   Art.2. Statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.175/17.12.2015, se modifică în mod 
corespunzător, cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre. 

   Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, 
Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ în vederea 
aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Olt. 

 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT  

Marius OPRESCU 
 
 

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                 Secretar al județului 

                                                                                                    Gabriel BULETEANU 
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       Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 de voturi „pentru”. 
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