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PROIECTHOTĂRÂRE NR.

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr. 59 din 28.05.2020
privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene "Ștefan Bănulescu”
Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean lalomița
Consiliul Județean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.

2 <

Județean Ialomita;

2

din 02.04 „2021 al Președintelui Consiliului

- anexa nr, 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr. 59 din 28.05.2020 privind

aprobarea organigramei şi statului de fimcţii ale Bibliotecii Judeţene “Ștefan Bănulescu ”Ialomiţa,

instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomiţa,
Examinând:

- Nota de fundamentare transmisă de Biblioteca Județean "Ștefan Bănulescu "Ialomița cu
adresa nr. 385 din 24.03.2021,
- Raportul nr. L39/a-l din_0h04..2021 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Avizul nr.

obligaţii şi incompatibilități;

- Avizul ur.
socială şi familie;
- Avizul nr.

din

din
din

„2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,

.2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistență
.2021 al Comisiei pentru Învățământ, cultură, culte,

tineret, colaborare cu societatea civilă și relaţii externe,
În conformitate cu:

- prevederile art. 173 alin.(1) lit. a) și alin. (2) lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 37/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr: 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și

completările ulterioare;

- prevederile Qrdonanţei “de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
măsurifinanciare;
- prevederile Ordinului nr. 1360 din 21 martie 2019 privind aplicarea prevederilor art. III
alin. (11) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea
«1. Legii nr;: 273/2006: privind- finanțele “publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri
financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011,
- prevederile Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul
instituțiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

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

ulterioare;

- prevederile Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 58 și 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 45 din Regulamentul de organizare și funcţionare al Consiliului Județean

Ialomița, aprobatprin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46 din 30.03.2021;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Gonsiliul Judetean Ialomita

NAN

|
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HOTĂRÂŞTE:
Art. I (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr. 39 din 28.03.2020
privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene "Ștefan Bănulescu ”

Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, se modifică
după cum urmează:
- postul de la poziția nr. 17 din statul de funcţii de bibliotecar, gradul profesional debutant,

studii superioare, se transformă în bibliotecar, gradul profesional [, studii Superioare, în cadrul
Serviciului Dezvoltare, Evidenţa și Prelucrarea Colecţiilor, Compartiment Dezvoltare, Evidenţa și
Prelucrarea Colecţiilor,;

- postul de la poziţia nr. 22 din statul de funcții de consilierjuridic, studii superioare, gradul ],
se transformă în Analist, grad profesional 7, studii superioare, în cadrul Serviciului FinanciarContabil şi Administrativ.
(2) Se aprobă statul de funcţii al Bibliotecii Județene "Ștefan Bănulescu ”Ialomița, potrivit
anexei careface parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art II Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării.
Art, IIIPrin grija Secretarului General al Județului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va comunica,
spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Ialomiţa și Bibliotecii Judeţene "Ștefan Bănulescu” Ialomiţa și, spre ştiinţă, Instituţiei
Prefectului — Judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa,
secțiunea Monitorul Oficial al Judeţului,
|

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul General al Județului Ialomița

Adrian — Robert IONESCU
A
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CONSILIUL JUDEŢEANIALOMIŢA
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ
ŞTEFAN BĂNULESCU IALOMIŢA

Anexa mr _____
LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI
JUDEŢEAN IALOMIŢA
NR.
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16|Bibliotecar

1

17|Bibliotecar

19|Bibliograf
20|Documentarist
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Serviciul Financiar-Contabil şi Administrativ

21|Şef serviciu
22| Analist
23|Economist
24| Administrator

25|Şofer 9

26| Muncitor V
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1

27| Îngrijitor
1
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 4
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE
23

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE ÎN INSTITUŢIE

*) Salarizarea se face conform contrâctului de management,
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa
nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene
"Stefan Bănulescu” lalomiţa, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean
Ialomiţa

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomița se propune modificarea
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei
şi statului de funcții ale Bibliotecii Judeţene ”Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, instituție publică de cultură aflată
sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomița.
Conform prevederilor art. 173 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean îndeplineşte
atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate, precum şi al instituțiilor şi serviciilor
publice de interes judeţean şi în exercitarea acestor atribuţii aprobă organigramaşi statul de funcții.
În vederea desfăşurării activităţii Biblioteca Judeţeană a gândit o reconfigurarea atribuţiilor serviciilor
și a personalului angajat ce presupune transformarea unor posturi vacante din Statul de Funcţii aprobat. În
acest sens Biblioteca Judeţeană "Ştefan Bănulescu” Ialomiţa prin adresa nr. 385 din 24.03.2021 a
fundamentat propunerea de modificare a-anexer nr. 2 (statul de funcţii) la Hotărârea Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene
"Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Astfel, se propune modificarea statului de funcţii prin transformarea posturilor după cum urmează:
- postulde lapoziţia nr. 17 din statul de funcţii de bibliotecar, gradul profesional debutant, studii
superioare, se transformă în bibliotecar, gradul profesional I, studii superioare, în cadrul Serviciului
Dezvoltare, Evidenţa şi Prelucrarea Colecţiilor, Compartiment Dezvoltare, Evidenţa și Prelucrarea
Colecţiilor;
- postul de la poziţia: nr. 22 din statul de funcţii de consilier juridic, studii superioare, gradul I, se
„transformă în Analist, grad profesional |, studii superioare, în cadrul Serviciului Financiar-Contabil şi
Administrativ,
Instituția are în total 27 de funcţii contractuale, iar propunerile înaintate sunt susţinute de cadrul legislativ
în vigoare, respectiv prevederile Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice , cu modificările şi completările ulterioare.
Numărul de personal se încadrează în numărul maxim de posturi conform prevederilor Ordinului nr,
1360/2019 privind aplicarea prevederilorart. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011.
Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului Judeţean
Ialomiţa adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în proiect,

PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL_
A
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RAPORI
la proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judetean
ur, 59/28.05.2020, privind aprobarea organioramei si statului de functii ale Bibliotecii
Judetene ,, Stefan Bănulescu ” Ialomita, institutie publică de cultură aflată sub autoritatea —.
Consiliului Judeţean Ialomița

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (2) lit. "e" din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul
Judeţean lalomiţa îndeplineşte atribuţii legate de aprobarea organigrameişi statului de funcţii ale
aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.
Biblioteca Judeţeană a înaintat cu adresa nr. 385 din 24.03.2021 înregistrată la Consiliul
Judeţean Ialomiţa cu numărul 7157/2021-N din 24.03.2021 propune aprobarea
statului de

funcţii al instituţiei, în forma şi conţinutul prezentat în anexa la proiectul de hotărâre.
Faţă de forma anterioară al statului de funcţii întervin următoarele modificări:
- Postul de Bibliotecar, studii superioare, debutant din cadrul Serviciului

Dezvoltare,Evidenţa şi Prelucrarea Colecţiilor, Compartiment Dezvoltare, Evidenţa şi
Prelucrarea Colecţiilor (poziţia 17 din statul de funcţii) se transformăîn Bibliotecar

-

grad profesional Î, studii superioare (poziţia în noulstat de funcţii rămânând aceiași).

Postul de Consilier juridic, studii superioare, gradul I din cadrul Serviciului Financiar
—Contabil și Administrativ (poziţia 22 din statul de funcții), se transformă în Analist
grad profesional Î, studii superioare, (poziţia în noul stat de funcții rămânând aceiași).

Propunerile de mai sus nu modifică numărul de posturi aprobate în statul de funcţii şi sunt

prevăzute în anexala proiectul de hotărâre şi susţinute în nota de fundamentare a instituției.

Director executiv,
Mihaela Moroianu,

Întocmit,

- Vasilica Chivu

Consiliul Judetean Ialomita

MMM

Notă de fundamentare
privind solicitarea de transformare a două posturi existente în Statul de funcţii al_ instituției,
aprobat prin Hoţărâreanr. 161/23.09.2020 a Consiliului Judeţean Ialomița
pi

„

e

Într-o lume în continuă schimbare determinată de efectele pandemiei Covid 19, bibliotecile
publice încearcă să identifice noi modalităţi de promovarea activităţilor și serviciilor de bibliotecă
folosindu-se de oportunităţile oferite de mijloacele de comunicare moderneîn relaţia cu utilizatorii
săi.
În aceste condiţii și pentru Biblioteca Judeţeană Ștefan Bănulescu Ialomiţa a devenit o
prioritate crearea uneibiblioteci digitale care va avea ca scop diseminarea rapidă a informației în
comunitatea locală și o valorificare la un nivel superior a colecţiilor de documente.

Eforturile

susținute pentru desfăşurarea de activităţiîn mediul on-line constituie permanento prioritate.
Pentru îndeplinirea acestor deziderate Biblioteca Judeţeană a gândit o reconfigurarea atribuţiilor
serviciilor și a personalului angajat ce presupune transformarea unor posturi vacante din Statul de

Funcţii aprobat.
Astfel, în baza:
-

prevederilor Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată;

-

Legea

cadru nr. 153/2017 cu privire la salarizarea personalului plătit din fonduri

publice.
Propunem:
-transformarea funcţiei de execuţie de Bibliotecar, nivelstudii S, debutant, din cadrul Serviciului

Dezvoltare, Evidenţa și Prelucrarea Colecţiilor, Compartiment Dezvoltare, Evidenţă şi Prelucrare
(poziţia 17 din Statul de funcţii) în Bibliotecar, nivel studii S, grad I.
Noua funcție va avea sarcini complexe de clasificare şi catalogare a documentelor, de
prelucrare biblioteconomică şi operare în sistemul informatizat TINREAD,atribuţii ce nu pot
fi efectuate de un bibliotecar debutant ( fără experinţă).

-transformarea funcției de execuţie de Consilier juridic, nivel studii S$, grad I din cadrul Serviciului
Financiar-Contabil şi Administrativ (poziţia 22 din Statul de funcţii) în Analist, nivel studii S, grad 1.
Menţionăm că:
- în anul 2019, ţinând cont de specificul instituție, a fost ocupat postul de economist astfel sarcinile
consilierului juridic au fost redistribuite celor doi specialişti (aceştia acoperind şi activitatea de CEP);
- se pot produce sincope

în activităţile informatice ce presupun competenţe software datorită

operării cu tehnica performantă deținută de instituţie la momentul actual ( scaner digitalizare).
Noua funcție va prelua prin fişa postului toate atribuţiile ce ţin de siguranța operării și de
stocarea

și protejarea bazelor de date create de servicile instituţiei (este cunoscut faptul că

bibliotecile operează cu volume mari de baze de date toate documentele de bibliotecă fiind introduse
în sistem informatizat de bibliotecari).
Funcţia se regășeste în Anexa III- Familia ocupațională de funcţii bugetare Cultură, Capitolul II, II.
Alte biblioteci, b), 1.

Manager,
FlenaPalna

Șef Serviciu Financiar Contabil și Administrativ,
Gina Vişan

