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Siabozio Piala Revotutiei Nr.

PROTECT HOT ĂRARE NR.
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotăretrea Consiliului Judelean Ialomita nr. 59 din 28.05.2020
privind aproharea organ igramei i standui de func ţii ale Bibliotecii Judetene " Ştefan B ănulescu"
Ialomita, institutie publicii de cultur ă ajlat ă sub autoritatea Consiliului Jude ţean Ialomiţa, cu
modificeirile şi complet ările ulterioare
Consiliul Juderean lalomita,
Avdnd în vedere:
- Referatul de aprobare nr. "9,10.370W1 —(7, din .4° b
.2021 al Presedintelui Consiliului
Judetean Ictlomita;
- anexa nr. 2 la Hoteirarea Consiliului Judetecm Ialomita nr. 59 din 28.05.2020 privind
aprobarea organigramei i statului de functii ale Bibliotecii Judetene "Ştefan Bdnulescu" Ialomita,
institutie publicd de culturd aflatd sub autoritatea Consiliului Judetean Ialomiţa, cu modificdrile şi
completeirile ulterioare
Examineind:
Adresa transmisei de Biblioteca Judetean "Ştefan Beinulescu "Ialomita nr. 890 din
14.07.2021;
0,v-x din /l( -0 .2021 al Directiei Buget Finante;
- Raportul nr.
- Avizul nr.
din
.2021 al Comisiei juridice, de disciplind, drepturi,
obligati/ incompatibiliteiti;
- Avizul nr.
din
.2021 al Comisiei pentru muncd, seindtate, asistentei
socialei sifamilie;
- Avizul nr.
din
.2021 al Comisiei pentru Mvciteimeint, culturd, culte,
tineret, colabo rare cu societatea civilă ş i relatit externe,
In conformitate cu:
- prevederile art. 173 alin.(1) lit, a) si (din. (2) lit.c) din Ordortanta de Urgentei a Guvernului
nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile ż completdrile ulteriocire;
- prevederile Legii nr. 27312006 privind finant ele publice locale, cu modificcirile
completdrile ulterioare;
- prevederile Ordonantei de urgentei a Guvernului nr. 6312010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 27312006 privind finantele pub/ice locale, precum i pentru stabilirea unor
mdsuri fincinciare;
- prevederile Ordinului nr. 1360 din 21 martie 2019 privind aplicarea prevederilor art. HI
alin. (11) din Ordonanta de urgentei a Guvernului nr. 6312010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, precum
pentru stabilirea unor meisuri
financictre, ciprobatei cu modificciri completdri prin Legea nr. 13/2011;
- prevederile Ordonantei de urgentei a Guvernului nr. 18972008 privind managementul
institutiilor pub/ice de culturd, cu modificeirile şi completdrile ulterioare;
- prevederile Legii bibliotecilor nr. 33412002, republicatcl, cu modificdrile ş i completdrile
ulterioare;
- prevederile Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 201 7 privind salarizarea personalului pleitit din
fonduri pub/ice, cu modificeirile completeirile ulterioare;
- prevederile art. 58 si 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicei
pentru
elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificeirile şi completdrile ulterioare;
- prevederile art. 45 din Regulamentul de organ izare functionare al Consiliului Judetean
Ialomila, aprobat prin Hotdrarea Consiliului Jude/can Ialomita nr. 46 din 30.03.2021;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificeirile completdrile ulterioare,
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HOTĂRĂ$TE:
Art. I (1) Anexa nr. 2 la Hoteircirea Consilínlui Judeţean Ictloiniţa nr. 59 din 28.05.2020
privind aprobarea organ igramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Jude ţene "Stefan Beinulescu"
lalomiţa, instituţie publicei de culturd aflatd sub autoritatea Consiliului Judeţean Icdomiţa, cu
modificdrile si completdrile ulterioctre, se modified dupd cum urmeazd:
postul de la pozitia nr. 6 din statul de fitncţii de bibliotecar, gradul II, studii superioctre, din
eadrul Serviciului Relaţii cu Publicul se transformd în bibliotecar, grad I, studii superioare;
- postul de la poziţia nr. 20 din statul de fUncţii de documentarist, studii superioare, debutant,
din cadrul Serviciului Dezvoltarea, Evidenta şi Prelucrarea Colecţiilor — Compartirnentul Bibliografic
yi 1ndrumare Metodicei, se transformd in documentarist, grad II, studii superioare;

(2) Se aprobd statul de funcţii al Bibliotecii Jude ţene "Stefan Beinulescu" lalomi ţa, potrivit
anexei care face parte Integra/11d din prezenta hoteireire,
Art. H Prezenta hotdreire devine obligatorie si produce efecte de la data comunicarii.
Art. III Prin grzja Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotdriire se va comunica,
spre ducere la indeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul a_paratului de specialitate al Consiliului
Judeţean lalomiţa i Bibliotecii Juderene "Stefan Bdnulescu" Icdomi ţa ş i, spre stiinţd, Instituţiei
Prefectului — Judeţul lalomiţa, urnzeind sci fie publicatd pe site-ul Consiliului Juderecin Ialomiţa,
secţiunect Mon itorul Oficial al Jude ţului.

PRE$EDINTE,
MARIAN PA VI

7

A vizat,
'Secretarul General al Judeţului I imaţa
/ Adrian — R7bert I
SCU
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Anexa nr,
LA HOTARAREA CONSILIULUI
JUDETEAN IA LOMITA
NR.

STRUCTURA

Functia contractual ă
de conducere

Functia
1 MANAGERJDIRECTOR*

1

de
executie

Nivelul
stadiilor

Nr.
crt.

DE FUNCTII
Gradul/Treap
ta
profesională

STAT

/

II

S

1

S
S
S
S
S
S
S
S
S
SSD
S

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Serviciul Rela(ii cu Publicul
1
II
2 Ş ef serviciu
I
1
3 Bibliotecar
Bibliotecar
1
I
4
1
I
5 Bibliotecar
1
I
6 Bibliotecar
1
7 Bibliotecar
1
1
1
8 Bibliotecar
1
I
9 Bibliotecar
1
I
10 Bibliotecar arhivist
1
11 Bibliotecar
1
1
II
12 Bibliotecar
Serviciul Dezvoltarea, Evidenla i Prelucrarea ColecOilor
1
II
131 Ş ef Serviciu
Compartiment Dezvoltare, Evident:a prelucrare Colectii
14 Bibliotecar
1
II
Bibliotecar
1
I
15
1
I
16 Bibliotecar
1
I
17 Bibliotecar
1
I
18 Bibtiotecar
Compartiment Bibliografic „vi indrumare Metodicii
1
IA
19 Bibliograf
1
Documentarist
20
II
Serviciul Fin anciar-Contabil yi Administrativ
1
II
21 Set' servicin
1
1
22 Analist
1
IA
23 Economist
1
I
24 Administrator
ofer
1
1
25 Ş
1
1
26 Muncitor
1
27 ingrijitor
NR. TOTAL FUN CTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 4
23
NR. TOTAL EUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE
NR. TOTAL EUNCTII CONTRACTUALE ÎN INSTITUTIE 27
*) Sa1arizarea se face conform contractului de management.
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de both-fire privind modificarea anexei nr. 2 la Hot ărfirea Consiliului Jude ţean
Ialomiţa nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea orgardgramei şi statului de functii ale
Bibliotecii Judetene " Ştefan B ănulescu" Ialomita, institutie public ă de cultur ă aflată sub
autoritatea Consiliului Judettan Ialomita, cu modific ările i complet ările ulterioare

Prin proiectul de hotărăre supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomita se propune
modificarea anexei nr. 2 la Hot ărarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 59 din 28,05.2020 privind
aprobarea organigramei i statului de functii ale Bibliotecii Judetene " Ştefan B ănuleseu" Ialomita,
institutie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judetean Ialomita, Cu modific ările şi
completările ulterioare.
Conform prevederilor art. 173 alin.(1) lit, a) şi alin.(2) lit. c) din Ordonan ţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare,
consiliul judeţean indepline şte atribuţii privind organizarea i functionarea aparatului de specialitate,
precum şi al institutiilor şi serviciilor publice de interes judetean şi in exereitarea acestor atributii
aprobă organigrama i statul de functii.
Biblioteca Jude ţeană "Ştefan B ănuleseu" Ialomita prin adresa nr. 890 din 14.07.2021 propune
spre aprobare modificarea statului de functii ca urmare a susţinerii examenelor de promovare in grade
sau trepte profesionale imediat superioare pentru un num ăr de 2 angajati ai institutiei. Astfel statul de
funeţii va avea următoarele modific ări:
postul de pe pozitia nr. 6 de Bibliotecar, nivel studii S, gradul II din cadrul Serviciului Relatii cu
Publicul se transform ă in Bibliotecar, nivel studii S, gradulI I;
postul de pe pozitia nr. 20 de Documentarist, nivel studii S, debutant din cadrul Serviciului
Dezvoltarea, Evidenta şi Prelucrarea Colectiilor Compartimentul Bibliografic i indrumare
Metodică se transform ă in Documentarist, nivel studii S, gradul II;
Institutia are in total 27 de funeţii contractuale, iar propunerile inaintate surrt sus ţinute de cadrul
legislativ in vigoare, respectiv prevederile Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului pl ătit din fonduri publice , Cu modific ările i completările ulterioare.
Nurriărul de personal se incadreaz ă in numănil maxim de posturi conform prevederilor Ordinului
nr. 1360/2019 privind aplicarea prevederilor art. III aim. (11) din Ordonan ţa de urgentă a Guvernului
nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
precum i pentru stabilirea unor m ăsuri financiare, aprobat ă cu modificări i complet ări prin Legea
nr. 13/2011.
Avănd in vedere c ă sunt indeplinite conditiile de necesitate i oportunitate, propun Consiliului
Judeţean Ialomita adoptarea hot ărdrii in forma şi confinutul prezentate în project.

Consiliul SOeteim lalomita
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Redactat,
Tudorache Emilia
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RAPORT
la proiectul de Hotdrdre privind modificarea anexei nr. 2 la Hoteirdrea Consiĺiului Judetean
nr. 59728.05.2020, privind aprobarea orkanikramei si statului de functii ale Bibliotecii
Judetene „ .5tefan Beinulescu " Ialondta, institude public(' de culture"' aflatd
cu modific ările si completările ulterioare
sub autoritatea Consiliului Judetean

În conformitate cu prevederile art. 173 aim. (2) lit. "c" din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare, Consiliul
Judeţean Ialomita indepline şte atribuţii legate de aprobarea organigramei şi statului de functii ale
aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes jude ţean.
Biblioteca Judeteand a inaintat cu adresa nr. 890 din 14.07.2021 inregistrat ă la Consiliul
Judeţean Ialomita cu num ărul 17.011/2021-X din 14.07.2021 propune aprobarea statului de
funcţii al instituţiei, in forma şi continutul prezentat in anexa la proiectul de hotărdre.
Fată de forma anterioard a statului de funcţii intervin urm ătoarele modific ări :
Postul de Bibliotecar, studii superioare, gradul JI din cadrul Serviciului Relatii Cu
Publicul, (poziţia nr. 6 din statul de funcţii) se transformd in Biblioteear, gradul I,
studii superioare, urmare promov ării (poziţia în noul stat de funcţii rămanănd
aceiaşi).
Postul de Documentarist, studii superioare, debutant din cadrul Serviciului
Dezvoltarea, Evidenţa ş i Prelucrarea Colecfiilor — Compartimentul Bibliografic şi
Indrumare Metodic ă (pozitia 20 din statul de funcţii), se transforma, in Documentarist
grad II, studii superioare, urmare promovdrii, (pozi ţia in noul stat de funcţii rdmăndnd
acei aşi).
Propunerile de mai sus nu modified numărul maxim de posturi aprobat in baza
prevederilor O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor mdsuri financiare, cu modificdrile
completdrile ulterioare şi comunicat prin adresa Institu ţiei Prefectului — Judetul Jalomita nr.
8.116/17.05.2021 şi inregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa cu nr. 11.832/2021-X/18.05.2021.
Director executiv,
Mihaela Moroianu
Cons! uI Judeten ialomita
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Avirid în vedere:
- Rezultatele finale ale examenulut de promovare in grad/treapt ă profesional ă imediat
superioar ă consemnate in Raportul final nr. 889/14.07.2021;
Bugetul institutiei pe anul 2021 aprobat prin Hot ărkea Consiliului judetean Ialomita nr.
107/11.06.2021.

confortnitate Cu:
-

art 31. din Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului pl ătit din fonduri

publice;
- prevederile Hot ărdrii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentutui Cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunz ător functiilor contactuale ş i a criteriitor de promovare "in grade sau trepte
proiesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorut bugetar pl ătit din
fonduri public.

Propunem
Modificarea Statului de Functil aprobat win HotArarea Consiliutu ă judetean

nr.

65/27.04.2021 dup ă cum urmeaz ă :
SERVICIUL RELATIT CU PUBLICUL:

pozilda nr. 6

din Bibliotecar, nivel studii S, gradul II in Bibliotecar, nivel studii S,

gradul I deoarece în cadrul serviciului nu exist ă post vacant pe care s ă se Ned promovarea);

Consirlui ..hicreten
Ialornita
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$ERVICIUL DEZVOLTAREA,

ER:YENTA .$[ PREWCRAREA COLECTIRLOR - COMPARTMENT

BKIBUOGRAFIC WIN') RUMARE MIETODICA:

pozitita nit% 20 din Docunientarist, nivel studii S, diebutant în Documentarist, nivel
studii S, gradul H (deoarece la hivelul institutiei nu exist ă post vacant pe care s ă se fac ă
promovarea);
acest sens, transmitem spre aprobare Propunerea noastrd privind Rattail de
functH pe tru anui 2021 insotit ă de copia Raportului final privind rezultatele
examenului de promovare in grad /treapt ă profesional ă imediat superioar ă

Manager,
Elena Bal

Ş ef Serviciu Financiar-Contabil i Administrativ,
Gina Visa '

Intocnatt,
Duiuleasa Ecaterina

