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                                       H O T A R Â R E                             

 
                cu privire la:  - aprobare  Regulament de Organizare  

si Functionare pentru    
                                         BIBLIOTECA JUDETEANA ,,ION 

MINULESCU”                                                     
                               
       
          Având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 1752 din 22.03.2006 cu privire la 

aprobarea proiectului  de hotarâre; 
- raportul nr. 1751 din 22.03.2006 al Directiei Resurse Umane, 

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

- prevederile Legii nr. 334/2002 – Legea bibliotecilor, 
republicata; 

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2006 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 334/2002 – Legea 
bibliotecilor, republicata; 

- avizul nr. 1931 din 28.03.2006 al Comisiei pentru cultura, 
învatamânt; activitatea stiintifica, sanatate si culte; 

- avizul nr. 1930 din 28.03.2006 al Comisiei pentru administratie 
publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului si relatii cu cetatenii; 

- avizul nr. 1933 din 28.03.2006 al Comisiei pentru munca, 
protectie sociala, activitati sportive si agrement. 
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               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 Regulamentul de Organizare si Functionare 
pentru Biblioteca Judeteana ,,Ion Minulescu”, conform anexei 
care face parte integranta din prezenta hotarâre. 
Art. 2 La data intrarii în vigoare a acestei hotarâri, Regulamentul 
de Organizare si Functionare a Bibliotecii Judetene ,,Ion 
Minulescu” aprobat prin Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr. 18 
din 31.03.2005 îsi înceteaza  aplicabilitatea.   
Art. 3. Prezenta hotarâre se aplica începând cu data de 
01.04.2006 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, Bibliotecii Judetene ,,Ion Minulescu”  în vederea 
aducerii la îndeplinire si Institutiei Prefectului. 
 
                                           

PRESEDINTE 
Jenel COPILAU 

 
 

                                                               
                                                                         Contrasemneaza  
                                                     Secretarul general al judetului  
                                                                  Marin DOBRE   
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