
 1

 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
                     
                                       H O T A R Â R E                             

 
                cu privire la:  - aprobare  organigrama, numar de 

personal si  stat de functii  pentru 
                                         BIBLIOTECA JUDETEANA ,,ION 

MINULESCU”                                                                 
                               
 
       
          Având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 9663 din 19.12.2005 cu privire la 

aprobarea proiectului  de hotarâre; 
- raportul nr. 9662 din 19.12.2005 al Directiei Resurse Umane, 

Informare si Relatii Publice din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Judetean Olt; 

- adresa nr. 887 din 13.12.2005 a Bibliotecii Judetene ,,Ion   
    Minulescu”  înaintata Consiliului Judetean Olt si înregistrata sub      
    nr. 9492 din 13.12.2005;                           
- prevederile Legii nr. 334/2002 – Legea bibliotecilor, 

republicata; 
- prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru 

asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a 
functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si 
sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
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- avizul nr. 156 din 11.01.2006 al Comisiei pentru administratie 
publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului si relatii cu cetatenii; 

- avizul nr. 153 din 11.01.2006  al  Comisiei  pentru studii 
economico – sociale, buget – finante, integrare europeana, 
administrarea domeniului public si privat al judetului; 

- avizul nr. 158 din 11.01.2006 al Comisiei pentru cultura, 
învatamânt; activitatea stiintifica, sanatate si culte; 

               În temeiul art.104 alin. (1), litera „b” si art. 109 alin. (1)  
din Legea administratiei publice locale  nr.215/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 
CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta h o t a r â r e: 
 
Art.1. Se aproba organigrama, numarul de personal si statul de 
functii pentru BIBLIOTECA JUDETEANA ,,ION MINULESCU” la 
nivelul a 39 posturi, conform anexelor 1 si 2 la prezenta 
hotarâre, dupa cum urmeaza:  

- Personal de conducere                             -   1 post; 
- Personal de specialitate                           -  31 posturi;  

            - Personal economic, de alta specialitate 
              si administrativ                                           -   4 posturi;          
           -  Personal de întretinere (auxiliar)              -   3 posturi 
                                                  TOTAL                     - 39 posturi. 
 
Art. 2 Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta 
hotarâre. 
 
Art. 3 La data intrarii în vigoare a acestei hotarâri, orice prevedere 
contrara îsi înceteaza aplicabilitatea. 
   
Art.4. Prezenta hotarâre se aplica începând cu data de 
01.01.2006 si se comunica Directiei Resurse Umane, Informare 
si Relatii Publice, Directiei Economice, Directiei Buget,Taxe – 
Impozite si Informatizare, Compartimentului Managementul 
Resurselor Umane din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
Judetean Olt, Centrului Cultural judetean  Olt, persoanelor 
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nominalizate în hotarâre în vederea aducerii la îndeplinire si 
Institutiei Prefectului. 
 
 

PRESEDINTE 
Jenel COPILAU 

 
 
 
 

                                                               
                                                                        Contrasemneaza 
                                                     Secretarul general al judetului  
                                                                  Marin DOBRE      
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