
 

 

 

 

          

HOTĂRÂREA NR. 111 
din 31 iulie 2014 

 
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Având în vedere adresa Bibliotecii Judeţene Mureş nr.400/18.07.2014, 

Analizând Expunerea de motive nr.12.723/24.07.2014 a Serviciului Resurse Umane, 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.129/2012 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Structurii 

organizatorice şi Statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană Mureş, 

Conform prevederilor Legii bibliotecilor nr.334/2002 republicată, cu modificările  şi 

completările ulterioare, 

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.63/30.06.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 

Având în vedere prevederile anexei 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.14/2014 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2014,   

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1) lit. „a”, alin. (2) lit.”c” şi respectiv ale art.97, 

alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 

Art.1 Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii, şi Regulamentul de organizare şi 

funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Mureş, cuprinse în  anexele 1-3, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  Cu data prezentei se abrogă orice alte dispoziţii contrare. 

Art.3 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde directorul – manager al 

Bibliotecii Judeţene Mureş. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                       Contrasemnează                                  

Ciprian Dobre                                                                         SECRETAR 

                                                                                           Paul Cosma 

                                                             SECRETAR                    
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Nr.12.723/24.07.2014 

Dosar VI D/1 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Mureş 

 

Prin anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.129/25.10.2012 a fost aprobat 

Regulamentul de organizarea şi funcţionare, structura organizatorică şi statul de funcţii 

pentru Biblioteca Judeţeană Mureş, în conformitate cu prevederile Ordonanţei 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. 

Structura organizatorică şi statul de funcţii aprobate prin hotărârea mai sus amintită s-a 

modificat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.77/29.06.2013, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.123/25.07.2013 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor publice ce funcţionează sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a Serviciului public judeţean 

SALVAMONT-SALVASPEO.  

Cu adresa nr.400/18.07.2014, Biblioteca Judeţeană Mureş solicită aprobarea unui nou 

Regulament de organizare şi funcţionare a instituţiei, în conformitate cu structura 

organizatorică aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.123/25.07.2013. 

În acest context, conducerea instituţiei propune şi modificarea structurii organizatorice 

în sensul trecerii Compartimentului Financiar – Contabil, configurat în actuala structură 

în cadrul Biroului administrativ şi de achiziţii, în directa subordonare a contabilului şef. 

Această solicitare este justificată având în vedere atribuţiile specifice 

compartimentelor din structura Biroului Administrativ şi de Achiziţii, asigurând 

coordonarea directă a acestui compartiment de către contabilul şef şi implicit o mai 

mare operativitate în rezolvarea sarcinilor specifice. 

Întrucât Organigrama Bibliotecii Judeţene Mureş a suferit multe modificări de la 

aprobare şi până în prezent, considerăm oportun a se aproba o noua Organigramă, Stat 

de funcţii, şi Regulament de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană 

Mureş. 

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobarea proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Mureş. 

            PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

Întocmit: Şef serviciu: 

Elena Popa/1.ex. 
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