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HOTĂRÂRE
- PROIECTcu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Bibliotecii
Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.9928/22.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean Olt;
- adresa nr.673/08.09.2021 a Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, înregistrată la
Consiliul Județean Olt sub nr.9457/09.09.2021;
- 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.1 la legeacadru;
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);
- prevederile Dispoziției Directorului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”
nr.10/26.02.2021 referitoare la încetare contract individual de muncă,
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.

Art.1. Se aprobă transformarea a două posturi vacante în statul de funcții al Bibliotecii
Județene Olt ,,Ion Minulescu ‘’, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.179/28.11.2019, cu modificările ulterioare, după cum urmează:
- postul vacant de bibliotecar, grad profesional IA, nivel studii S din cadrul Compartimentului
Multimedia și animație culturală al Serviciului Relații cu publicul, comunicarea colecțiilor,
activități culturale și asistență metodică (poziția nr.21 în statul de funcții al Bibliotecii
Județene Olt ,,Ion Minulescu ‘’) se transformă în post de bibliotecar, grad profesional I, nivel
studii S;
- postul vacant de bibliotecar, grad profesional IA, 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‘’) se transformă în post de
bibliotecar, grad profesional II, nivel studii S.
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.

INIŢIATOR,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
Marius OPRESCU

AVIZAT,
Secretar General al Judeţului,
Marinela-Elena ILIE

C.G.L./C.G.L./2ex.
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REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în
statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ

I.

CADRUL LEGAL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
BIBLIOTECII JUDEȚENE OLT ,,ION MINULESCUˮ

În subordinea Consiliului Județean Olt funcționează Biblioteca Județeană Olt ,,Ion
Minulescuˮ, bibliotecă publică, cu personalitate juridică.
Cadrul legal privind organizarea și funcționarea bibliotecilor este reglementat de Legea
bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Conform prevederilor art.2 alin.(2) din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, bibliotecile de drept public se înființează și se
organizează în subordinea autorităților administrației publice centrale sau locale, a altor
autorități ori instituții publice și funcționează potrivit regulamentelor proprii aprobate de
aceste autorități sau instituții.
Potrivit prevederilor art.23 lit.b) din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, din categoria bibliotecilor publice fac parte: (...)
bibliotecile județene.
Prin 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, a fost stabilit cadrul juridic privind managementul instituțiilor
publice de cultură care organizează și desfășoară activități cultural-artistice sau oferă
servicii în domeniul culturii.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.179/28.11.2019, cu modificările ulterioare,
au fost aprobate reorganizarea Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, organigrama,
statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Biblioteca
Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ și a fost desemnat reprezentantul Consiliului Județean
Olt în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ.
II.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ ȘI PERSONALUL
BIBLIOTECII JUDEȚENE OLT ,,ION MINULESCUˮ
II.A. Structura organizatorică

Potrivit prevederilor art.44 alin.(1), (2) și (4) din Legea bibliotecilor nr.334/2002,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, personalul bibliotecilor se compune
din:
a) personal de specialitate;
b) personal administrativ;
c) personal de întreţinere.
În categoria personalului de specialitate din biblioteci se includ: bibliotecarii,
bibliografii, cercetatorii, redactorii, documentaristii, conservatorii, restauratorii, inginerii de
sistem, informaticienii, operatorii, analistii si alte posturi de profil. Pot fi angajate în
bibliotecile de drept public si persoane cu studii medii sau superioare de alt profil, cu
obligatia de a urma, într-o perioada de pâna la maximum 2 ani, una dintre formele de
pregatire profesionala prevazute de lege.

Organigrama şi statul de funcţii ale bibliotecii se aprobă de către autoritatea sau
instituţia finanţatoare, conform legii.
Structura organizatorică actuală a Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.179/28.11.2019, cu modificările
ulterioare, este următoarea:
Nr.
crt.
I.
II.

II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
III.

III.1
III.2
III.3
III.4

IV.

IV.1
IV.2
IV.3
IV.4

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
A BIBLIOTECII JUDEȚENE OLT ,,ION MINULESCUˮ
MANAGER (DIRECTOR)
SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, COMUNICAREA COLECȚIILOR, ACTIVITĂȚI
CULTURALE ȘI ASISTENȚĂ METODICĂ
din care:
șef serviciu
Compartiment Înscriere și evidență utilizatori
bibliotecar
Compartiment Împrumut carte și activități culturale
bibliotecar
Compartiment Lectură și evenimente culturale
bibliotecar
Compartiment Filiale de împrumut carte și parteneriate
bibliotecar
Compartiment Carte în limbi străine și proiecte culturale
bibliotecar
Compartiment Multimedia și animație culturală
bibliotecar
SERVICIUL DEZVOLTAREA, EVIDENȚA ȘI PRELUCRAREA COLECȚIILOR
din care:
șef serviciu
Compartiment Prelucrare
bibliotecar
Compartiment Depozit legal
bibliotecar
Compartiment Fond documentar
bibliotecar
Compartiment Comunicare, informare
bibliotecar
redactor
bibliograf
SERVICIUL FINANCIAR – CONTABILITATE, RESURSE UMANE, INFORMATIZARE,
BIBLIONET ȘI ADMINISTRATIV
din care:
șef serviciu
Compartiment Financiar contabilitate, resurse umane
economist
Compartiment Informatizare
informatician
Compartiment Biblionet și TinRead
bibliotecar
Compartiment Administrativ
administrator
șofer
îngrijitor
TOTAL

Număr
posturi
aprobate
1
20

II.B. Personalul Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ
Personalul Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ este încadrat pe posturi
aferente personalului contractual al cărui regim juridic este reglementat de Legea
nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și este
salarizat potrivit prevederilor legislației în vigoare privind salarizarea personalului
din unitățile bugetare.

1
1
8
4
2
3
1
10
1
3
3
1
1
1
1
4
2
1
1
11

1
2
2
1
1
3
3
4
1
1
2
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În prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările
și completările ulterioare.
Potrivit prevederilor art.1 alin.(1), legea-cadru are ca obiect de reglementare
stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din
bugetul general consolidat al statului.
Potrivit prevederilor art.2 alin.(1) din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și
completările ulterioare, dispozițiile legii se aplică:
a) personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul,
Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele,
celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, unităţile
teritoriale, autorităţi ale administraţiei publice locale, alte autorităţi publice,
autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora,
finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale
de stat şi bugetele fondurilor speciale;
b) personalului din autorităţi şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi
subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor
sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;
c) personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din
venituri proprii;
d) persoanelor care sunt conducători ai unor instituţii publice în temeiul unui
contract, altul decât contractul individual de muncă;
e) persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.
Potrivit prevederilor art.3 alin.(1) din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și
completările ulterioare, gestionarea sistemului de salarizare a personalului din
instituţiile şi autorităţile publice se asigură de fiecare ordonator de credite.
III. SOLICITARE DE TRANSFORMARE POSTURI VACANTE ÎN STATUL DE
FUNCȚII AL BIBLIOTECII JUDEȚENE OLT „ION MIONULESCU”
Prin adresa nr.673/08.09.2021, înaintată Consiliului Județean Olt și înregistrată sub
nr.9457/09.09.2021, Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescu ‘’ a solicitat
transformarea posturilor vacante de bibliotecar, grad profesional IA, nivel studii S
(poziția nr.21 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
bibliotecar, grad profesional I, nivel studii S, în cadrul Compartimentului Multimedia
și animație culturală al Serviciului Relații cu publicul, comunicarea colecțiilor,
activități culturale și asistență metodică, respectiv transformarea postului de
bibliotecar, grad profesional IA, nivel studii S (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 bibliotecar, grad profesional II, nivel
studii S în cadrul Compartimentului Prelucrare al Serviciului Dezvoltarea, evidența
și prelucrarea colecțiilor.
Prin aceeași adresă Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” informează că
transformarea posturilor susmenționate se face cu încadrarea în cheltuielile de
personal aprobate pe anul 2021.
La adresa respectivă, Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” a atașat
Dispoziția 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) și
Dispoziția Directorului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” nr.10/26.02.2021
referitoare la încetare contract individual de muncă.
Funcția de bibliotecar, nivel studii superioare, se regăsește la Capitolul II pct.II
lit.b) poziția nr.1 din Anexa nr.III la Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
IV. PROPUNERI FINALE
Având în vedere:
- adresa nr.673/08.09.2021 a Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, înregistrată la
Consiliul Județean Olt sub nr.9457/09.09.2021;

- 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.1 la legeacadru,
- 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);
- prevederile Dispoziției Directorului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”
nr.10/26.02.2021 referitoare la încetare contract individual de muncă,
propunem următoarele:
➢ transformarea a două posturi vacante în statul de funcții al Bibliotecii
Județene Olt ,,Ion Minulescu ‘’, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr.179/28.11.2019, cu modificările ulterioare, după cum urmează:
- postul vacant de bibliotecar, grad profesional IA, nivel studii S din cadrul
Compartimentului Multimedia și animație culturală al Serviciului Relații cu
publicul, comunicarea colecțiilor, activități culturale și asistență metodică
(poziția nr.21 în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu ‘’)
se transformă în post de bibliotecar, grad profesional I, nivel studii S;
- postul vacant de bibliotecar, grad profesional IA, 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‘’) se transformă în post de bibliotecar, grad profesional II,
nivel studii S.
➢ modificarea în mod corespunzător a Statului de funcții al Bibliotecii Județene
Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.179/28.11.2019, cu modificările ulterioare.
Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun
aprobarea acestuia în forma prezentată.

INIȚIATOR
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
Marius OPRESCU

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
Serviciul Resurse Umane
și Managementul Unităților Sanitare
Nr. 9931/22.09.2021

RAPORT
referitor la Proiectul de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în
statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ

I.

CADRUL LEGAL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
BIBLIOTECII JUDEȚENE OLT ,,ION MINULESCUˮ

În subordinea Consiliului Județean Olt funcționează Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ,
bibliotecă publică, cu personalitate juridică.
Cadrul legal privind organizarea și funcționarea bibliotecilor este reglementat de Legea bibliotecilor
nr.334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Conform prevederilor art.2 alin.(2) din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, bibliotecile de drept public se înființează și se organizează în subordinea
autorităților administrației publice centrale sau locale, a altor autorități ori instituții publice și
funcționează potrivit regulamentelor proprii aprobate de aceste autorități sau instituții.
Potrivit prevederilor art.23 lit.b) din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, din categoria bibliotecilor publice fac parte: (...) bibliotecile județene.
Prin 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, a fost stabilit cadrul juridic privind managementul instituțiilor publice de cultură care
organizează și desfășoară activități cultural-artistice sau oferă servicii în domeniul culturii.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.179/28.11.2019, cu modificările ulterioare, au fost
aprobate reorganizarea Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, organigrama, statul de funcții și
Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescuˮ și a
fost desemnat reprezentantul Consiliului Județean Olt în Consiliul de Administrație al Bibliotecii
Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ.
II.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ ȘI PERSONALUL
BIBLIOTECII JUDEȚENE OLT ,,ION MINULESCUˮ
II.A. Structura organizatorică

Potrivit prevederilor art.44 alin.(1), (2) și (4) din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, personalul bibliotecilor se compune din:
a) personal de specialitate;
b) personal administrativ;
c) personal de întreţinere.
În categoria personalului de specialitate din biblioteci se includ: bibliotecarii, bibliografii, cercetatorii,
redactorii, documentaristii, conservatorii, restauratorii, inginerii de sistem, informaticienii, operatorii,
analistii si alte posturi de profil. Pot fi angajate în bibliotecile de drept public si persoane cu studii medii
sau superioare de alt profil, cu obligatia de a urma, într-o perioada de pâna la maximum 2 ani, una
dintre formele de pregatire profesionala prevazute de lege.
Organigrama şi statul de funcţii ale bibliotecii se aprobă de către autoritatea sau instituţia
finanţatoare, conform legii.

1

Structura organizatorică actuală a Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.179/28.11.2019, cu modificările ulterioare, este următoarea:
Nr.
crt.
I.
II.

II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
III.

III.1
III.2
III.3
III.4

IV.

IV.1
IV.2
IV.3
IV.4

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
A BIBLIOTECII JUDEȚENE OLT ,,ION MINULESCUˮ
MANAGER (DIRECTOR)
SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, COMUNICAREA COLECȚIILOR, ACTIVITĂȚI
CULTURALE ȘI ASISTENȚĂ METODICĂ
din care:
șef serviciu
Compartiment Înscriere și evidență utilizatori
bibliotecar
Compartiment Împrumut carte și activități culturale
bibliotecar
Compartiment Lectură și evenimente culturale
bibliotecar
Compartiment Filiale de împrumut carte și parteneriate
bibliotecar
Compartiment Carte în limbi străine și proiecte culturale
bibliotecar
Compartiment Multimedia și animație culturală
bibliotecar
SERVICIUL DEZVOLTAREA, EVIDENȚA ȘI PRELUCRAREA COLECȚIILOR
din care:
șef serviciu
Compartiment Prelucrare
bibliotecar
Compartiment Depozit legal
bibliotecar
Compartiment Fond documentar
bibliotecar
Compartiment Comunicare, informare
bibliotecar
redactor
bibliograf
SERVICIUL FINANCIAR – CONTABILITATE, RESURSE UMANE, INFORMATIZARE,
BIBLIONET ȘI ADMINISTRATIV
din care:
șef serviciu
Compartiment Financiar contabilitate, resurse umane
economist
Compartiment Informatizare
informatician
Compartiment Biblionet și TinRead
bibliotecar
Compartiment Administrativ
administrator
șofer
îngrijitor
TOTAL

Număr
posturi
aprobate
1
20

1
1
8
4
2
3
1
10
1
3
3
1
1
1
1
4
2
1
1
11

1
2
2
1
1
3
3
4
1
1
2
42

II.B. Personalul Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ
Personalul Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ este încadrat pe posturi aferente
personalului contractual al cărui regim juridic este reglementat de Legea nr.53/2003 - Codul
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Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și este salarizat potrivit prevederilor
legislației în vigoare privind salarizarea personalului din unitățile bugetare.
În prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr.153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit prevederilor art.1 alin.(1), legea-cadru are ca obiect de reglementare stabilirea unui
sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat
al statului.
Potrivit prevederilor art.2 alin.(1) din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările
ulterioare, dispozițiile legii se aplică:
a) personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia
Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate
ale administraţiei publice centrale, unităţile teritoriale, autorităţi ale administraţiei publice locale,
alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea
acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de
stat şi bugetele fondurilor speciale;
b) personalului din autorităţi şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii
acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele
fondurilor speciale;
c) personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii;
d) persoanelor care sunt conducători ai unor instituţii publice în temeiul unui contract, altul
decât contractul individual de muncă;
e) persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.
Potrivit prevederilor art.3 alin.(1) din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările
ulterioare, gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile
publice se asigură de fiecare ordonator de credite.
III. SOLICITARE DE TRANSFORMARE POSTURI VACANTE ÎN STATUL DE FUNCȚII AL
BIBLIOTECII JUDEȚENE OLT „ION MIONULESCU”
Prin adresa nr.673/08.09.2021, înaintată Consiliului Județean Olt și înregistrată sub
nr.9457/09.09.2021, Biblioteca Județeană Olt ,,Ion Minulescu ‘’ a solicitat transformarea
posturilor vacante de bibliotecar, grad profesional IA, nivel studii S (poziția nr.21 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 bibliotecar, grad profesional I, nivel studii S, în
cadrul Compartimentului Multimedia și animație culturală al Serviciului Relații cu publicul,
comunicarea colecțiilor, activități culturale și asistență metodică, respectiv transformarea
postului de bibliotecar, grad profesional IA, nivel studii S (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 bibliotecar, grad profesional II, nivel studii S în
cadrul Compartimentului Prelucrare al Serviciului Dezvoltarea, evidența și prelucrarea
colecțiilor.
Prin aceeași adresă Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” informează că transformarea
posturilor susmenționate se face cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pe anul
2021.
La adresa respectivă, Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” a atașat Dispoziția
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) și Dispoziția Directorului Bibliotecii Județene Olt „Ion
Minulescu” nr.10/26.02.2021 referitoare la încetare contract individual de muncă.
Funcția de bibliotecar, nivel studii superioare, se regăsește la Capitolul II pct.II lit.b) poziția
nr.1 din Anexa nr.III la Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
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IV. PROPUNERI FINALE
Având în vedere:
- adresa nr.673/08.09.2021 a Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, înregistrată la
Consiliul Județean Olt sub nr.9457/09.09.2021;
- 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.1 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);
prevederile Dispoziției Directorului Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu”
nr.10/26.02.2021 referitoare la încetare contract individual de muncă,
propunem următoarele:
➢ transformarea a două posturi vacante în statul de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion
Minulescu ‘’, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.179/28.11.2019, cu
modificările ulterioare, după cum urmează:
- postul vacant de bibliotecar, grad profesional IA, nivel studii S din cadrul
Compartimentului Multimedia și animație culturală al Serviciului Relații cu publicul,
comunicarea colecțiilor, activități culturale și asistență metodică (poziția nr.21 în statul
de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescu ‘’) se transformă în post de
bibliotecar, grad profesional I, nivel studii S;
- postul vacant de bibliotecar, grad profesional IA, 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‘’)
se transformă în post de bibliotecar, grad profesional II, nivel studii S.
➢ modificarea în mod corespunzător a Statului de funcții al Bibliotecii Județene Olt ,,Ion
Minulescuˮ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.179/28.11.2019, cu modificările
ulterioare.
Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem aprobarea
acestuia în forma prezentată.
Șef serviciu
Serviciul Juridic – Contencios
Ana Venera ŞTEFĂNESCU

Șef serviciu
Serviciul Resurse Umane
şi Managementul Unităţilor Sanitare
Laura BOCAI
Întocmit,
Lăzărescu Cătălin-George
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