ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcţii
ale Bibliotecii Judeţene „Alexandru Odobescu” Călăraşi
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în ședința ordinară din 23.12.2019.
Având în vedere:
- raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă, Sănătate și Institu ții Publice Subordonate ,
înregistrat sub nr. 21332 din 16.12.2019;
- avizul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- nota de fundamentare a conducerii Bibliotecii Judeţene „Alexandru Odobescu” Călăraşi, nr. 1802 din
11.12.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 21179 din 13.12.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 88 din 31.07.2013 privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Bibliotecii judeţene „Alexandru Odobescu”
Călăraşi, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 41 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,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 3 alin. (4), art. 10, art. 11 alin. (5), art. 19, art. 31 alin. (4), (6) și ale Capitolului II, pct.
II, poziția 5/6 din Anexa nr. III a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 22, art. 23, art. 27 – art. 29, art. 44 alin. (4), art. 52 și art.
53 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d) și f), alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. d) din Ordonan ța de urgen ță a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonan ța de urgen ță a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă modificarea și completarea Organigramei și a Statul de funcţii ale Bibliotecii
Judeţene „Alexandru Odobescu” Călăraşi, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 88 din
31.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare, prin înființarea a 5 posturi, după cum urmeaza:
a) 1 post de biliotecar II (S), poziţia 12 din Statul de Funcţii, Sec ția de Rela ții cu Utilizatorii.
Comunicarea Colecțiilor. Animație Culturală - Secția Lectură, Sala Presei;
b) 1 post de bibliotecar I A (S), poziţia 17 din Statul de Funcţii, Sec ția de Rela ții cu Utilizatorii.
Comunicarea Colecțiilor. Animație Culturală – Ludotecă;
c) 1 post de Bibliotecar II (S), poziţia 18 din Statul de Funcţii, Sec ția de Rela ții cu Utilizatorii.
Comunicarea Colecțiilor. Animație Culturală – Ludotecă;
d) 2 posturi de Bibliotecar I A (S), poziţia 15 și 16 din Statul de Funcţii, Sec ția de Rela ții cu Utilizatorii.
Comunicarea Colecțiilor. Animație Culturală – Secția Mediatecă. Multimedia.
Art. 2. - Compartimentul Guvernanță Corporativă, Sănătate și Institu ții Publice Subordonate și
Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” Călăraşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va
comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
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