ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate
al Bibliotecii Judeţene “Alexandru Odobescu” Călăraşi
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 28.03.2019,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei de Management şi Resurse Umane, Compartiment Guvernan ță Corporativă și
Instituții Publice Subordonate, înregistrat sub nr. 5025 din 20.03.2019;
- raportul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- nota de fundamentare ale conducerii Bibliotecii Judeţene „Alexandru Odobescu” Călăraşi, nr. 480
din 18.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub numărul 4963 din data de 19.03.2019;
- Procesul - verbal incheiat cu privire la examenul de promovare nr. 489 din 19.03.2019;
- Hotărârea 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 şi completările ulterioare;
- prevederile art. 20 şi 21 din Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesionale
individuale, promovarea si avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea
acestuia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2010;
- prevederile art. 41, alin. (1), (2), (7), (8), (9) 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. 27 alin. (1), (2), art. 29, art. 44 alin. (4), precum şi ale Anexei nr. 1 lit. C din Legea
bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art. 3 alin. (4), art. 11 alin. (5), art. 31 alin. (4), (6), precum şi ale Anexei nr. III, Capitolul
II, pct. II lit. b) pct. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), d), f), alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. a) și pct. 4 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Bibliotecii Judeţene
„Alexandru Odobescu” Călăraşi, în urma promovării, prin transformarea postului de bibliotecar gradul I (S)
în bibliotecar grad I A (S), nr. crt. 17 din Statul de func ții, Compartimentul de Dezvoltare Eviden ță și
Prelucrarea Colecțiilor.
Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Anexa nr. 2
la Hotărârea 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 şi completările ulterioare.
Art. 3. – Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” Călăraşi va duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Secretarul Judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta celor
interesaţi.
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