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PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în

Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene "Ștefan Bănulescu” Ialomiţa

Consiliul Judeţean lalomiţa,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 926|odos24 Z [ din ol „2021 al Preşedintelui

Consiliului Judeţean Ialomiţa,

Examinând :

- adresa nr. 69 din 11.01.2021 a Bibliotecii Judeţene “Ștefan Bănulescu”

Ialomiţa;

- Raportul de specialitate nr. 053/20 -2 din 45. „2021 al

compartimentului Coordonare Societăţi, Servicii și Instituţii Publice Subordonate;

- Avizul nr. din ___.01.2021 al Comisiei pentru învățământ, cultură,

culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;

- Procesul verbalnr. din 2021 al Comisiei speciale de numărare

a voturilor,

În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomița nr. 53/23.03.2017 privind

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Județene “Ștefan

Bănulescu”lalomiţa;

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 75 din 17.11. 2016

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de

administrație al Bibliotecii Judeţene “Stefan Bănulescu” Ialomița;

- prevederile Legii bibliotecilor publice nr. 334/2002, cu modificările şi

completările ulterioare;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) șialin. (5) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Judetean Ialomita
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HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Doamna/domnul se desemnează reprezentantul

Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Bibliotecii Judeţene

“Ştefan Bănulescu” Ialomiţa.

Art. 2 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea

Consiliului Judeţean  lalomița nr. 75 din 17.11.2016 privind desemnarea

reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administraţie al

Bibliotecii Judeţene “Ştefan Bănulescu” Ialomiţa.

Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data

comunicării.

Art.4 Prin grija Secretarului General al Judeţului lalomiţa, prezenta hotărâre se

comunică, spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.1 şi, spre ştiinţă,

Bibliotecii Județene “Ștefan Bănulescu“ Ialomiţa, Instituţiei Prefectului —ludeţul

Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea

“Monitorul Oficial al Judeţului.

PREȘEDINTE,

MARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul Genera! a! judeţului lalomiţa

Adrian Robert IONESCU
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene

” Ştefan Bănulescu ” Ialomiţa

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune desemnarea reprezentantului

Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene "Ştefan
Bănulescu” Ialomiţa,

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 53/23.03.2017 a fost aprobat
Regulamentul de organizare şi funcționare al Bibliotecii Judeţene "Ștefan Bănulescu”
Ialomiţa, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Conform prevederilor 54 din Legea bibliotecilor publice nr. 334/2002, cu
modificările şi completările ulterioare și art. 45 din Regulamentul mai sus precizatîn cadrul
Bibliotecii Judeţene "Ştefan Bănulescu”Ialomiţa funcţionează un Consiliul de administraţie
cu rol consultativ din a cărui componenţă face parte ” un reprezentant al autorităţii

finanțatoare, desemnat de aceasta ”.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 75 din 17.11.2016 privind

desemnarea, reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al
Bibliotecii Judeţene "Ştefan Bănulescu” Ialomiţa a fost desemnată o persoană care la acel
moment deţinea calitatea de consilier judeţean, dar care nu mai ocupă în prezent această

funcţie,
În acest sens, prin proiectul de hotărâre se propune desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Judeţean Ialomiţa în structura Consiliului de administraţie al Bibliotecii

Judeţene "Ştefan Bănulescu”Ialomiţa.
De menţionat este şi faptul că activitatea desfăşurată în cadrul consiliului de

administraţie este una neremunerată.
În respectarea dispoziţiilor art. 139 alin. (6) și art. 182 alin. (4) din Ordonanţa de

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi

completările ulterioare prezentul proiect de hotărâre, având caracter individual cu privire la
persoane, nu poate fi adoptat decât prin vot secret.

Având în vederecă sunt îndeplinite condițiile de necesitate şi de oportunitate, propun
Consiliului Judeţean Ialomița adoptarea hotărârii în forma şi conținutul prezentate în
proiect.

PREȘEDINTE

MARIAN PAVEL

Consiliul Judetean Ialomita Redactat,
[| | || Teodorescu Gabriela Virginia
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RAPORT

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de

administraţie al Bibliotecii Judeţene "Ştefan Bănulescu” Ialomiţa

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa se propune

adoptarea unei decizii administrative privitoare la desemnareareprezentantului Consiliului Judeţean

Ialomiţaîn Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene "Ştefan Bănulescu”Ialomiţa.

Potrivit art. 54 din Legeabibliotecilor nr. 334/2002 în cadrulbibliotecilor de drept public cu

personalitate juridică funcţionează consiliul de administraţie, cu rol consultativ, format din

maximum 11 membri, dintre care şi un reprezentantal autorităţii finanţatoare.

În conformitate cu adresa nr. 69 08.01.2021 a Bibliotecii Judeţene "Ştefan Bănulescu”

Ialomiţa, înregistrată ia Consiliul Judeţean Ialomiţa cu nr. 548 / 2021 - R din 11.04.2021 şi având

temei legal art. 45, alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene

"Stefan Bănulescu” Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea nr. 53/23.03.2017 în componenţa Consiliului

de administraţie se regăseşte şi un reprezentant al autorităţii finanțatoare desemnat de acesta.

Biblioteca Judeţeană "Ştefan Bănulescu”Ialomiţa este o instituţie de cultură de drept public,

de interes judeţean şi aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa. Consiliul de administrație

care este un organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ sprijină activitatea managerului

instituţiei şi are în componenţasa, pe lângă persoanele cu funcții de conducere din cadrul instituţiei,

şi un reprezentant desemnat de Consiliul Judeţean Ialomiţa.

Atribuţiile principale ale membrilor din Consiliul de administrație sunt prezentate în

Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei publice de cultură în cauză, după cum

urmează:

- avizează modificarea structurii organizatorice, organigrama, Statul de funcţii şi

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare alinstituţiei în vederea supunerii spre aprobare

Consiliului Judeţean Ialomiţa, la propunerea managerului instituţiei;

- avizează programele culturale anuale şi de perspectivă ale instituţiei, la propunerea

manageruluiinstituţiei;

- dezbate strategia pe termen mediu si lung, precum şi programele de activitate anuale şi

măsurile necesare privind realizarea acestora,

- dezbate propunerile privind programele de investiţii

- analizează periodic activitatea secţiilor instituţiei şi propune măsuri de eficientizare a

activităţii acestora;
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- Face propuneri privind administrarea eficientă a resurselorfinanciareşi materiale;

- la propunerea managerului, analizează masurile de securitate şi sănătate a muncii şi
programele anti-incendiu, precum şi orice alte măsuri de protejare a publicului şi bunurilor

patrimoniale,

Consilier,

Petrescu Andreea Cristina

Consiliul Judetean ialomita
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CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIȚA

Având în vedere că la nivelul instituţiei, în baza Regulamentului de Organizare și

Funcţionare aprobat prin Hotărârea nr. 53 din 23.03.2017 a Consiliului Judeţean Ialomița,

funcţionează un Consiliu de Administraţie cu rol consultativ, vă rugăm să desemnați un

reprezentant al autorității dvs. care să facă parte din acesta.

Cu consideraţie,

Manager,

Elena Balog

Redactat,

Isidora Vişan

 

Consiliul Judetean lalomita
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