
 

  
  
 

HOTĂRÂRE    
cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al Bibliotecii Județene 

Olt  ,,Ion Minulescuˮ 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.2931/17.03.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr. 2936/17.03.2022 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- Avizul nr.3398/28.03.2022 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
- Avizul nr.3401/28.03.2022 al Comisiei Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de 

Agrement; 
- Avizul nr.3405/28.03.2022 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- adresa nr.242/17.03.2022 a Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.2920/17.03.2022; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.179/28.11.2019 cu privire la: 

aprobarea reorganizării Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu“, aprobarea organigramei, 
statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Biblioteca 
Judeţeană Olt „Ion Minulescu“, precum și cu privire la desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Olt în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene Olt „Ion 
Minulescu“, cu modificările ulterioare; 

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

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

- prevederile art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind 
managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1) și (3), art.2 alin.(1) și art.3 alin.(1) din Legea - cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și Anexa nr.III - Cap.II, pct.II lit.b) poziția nr.4 la legea-
cadru, 

- prevederile Dispoziției Directorului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” 
nr.15/26.04.2021 referitoare la modificare contract individual de muncă, exercitare 
funcție de conducere, stabilire drepturi salariale, majorare în conformitate cu art.39 
alin.(1), 
 

 
În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.d), 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, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e. 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
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 Art.1. Se aprobă transformarea postului vacant de bibliotecar, grad profesional II, nivel 

studii S, din cadrul Compartimentului Prelucrare al Serviciului Dezvoltarea, evidența și  
prelucrarea colecțiilor (poziția nr.24 în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion 
Minulescu‘’ aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.179/28.11.2019, cu modificările 
ulterioare) în post de bibliotecar, treaptă profesională II, nivel studii M. 

 Art.2. Statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.179/28.11.2019, cu modificările ulterioare, 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. 

 
 
 
 
 
 

  PREȘEDINTE 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”. 
 


