
    1/1 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.79 

din 26 mai 2016 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.111/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Mureş, cu 

modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Luând în considerare solicitarea Bibliotecii Judeţene Mureş nr.376/13.05.2016 cu privire la 

modificarea structurii organizatorice, a statului de funcţii şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene Mureş, 

Având în vedere expunerea de motive nr.9682/20.05.2016 privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.111/31.07.2014 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru 

Biblioteca Judeţeană Mureş, cu modificările ulterioare, precum și avizul comisiilor de 

specialitate,  

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

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

hotărăşte: 

 

Art.I. Anexele 1 – 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111/31.07.2014 privind 

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

funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Mureş, cu modificările ulterioare, se modifică şi 

se înlocuiesc cu anexele I-III, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică: Serviciului Resurse Umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi Bibliotecii Judeţene Mureş, care răspunde  de 

aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREȘEDINTE                    Contrasemnează 

Ciprian Dobre           SECRETAR 

                    Paul Cosma 
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Nr. 9682/20.05.2016 

Dosar _____ 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.111/2014 

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

funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Mureş, cu modificările ulterioare 

 

 

Cu adresa nr.9682/16.05.2016 Biblioteca Judeţeană Mureş, instituţie publică de cultură 

ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, solicită modificarea 

structurii organizatorice a instituţiei. 

Organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale 

Bibliotecii Judeţene Mureş au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.111/31.07.2014. Aceasta este structura organizatorică după care este organizată şi 

funcţionează şi în prezent instituţia publică de cultură. Doar statul de funcţii, aprobat 

prin actul administrativ mai sus amintit a fost modificat în acest interval prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.169/17.12.2015. 

Actuala propunere de modificare este fundamentată pe număr de personal existent, aşa 

cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2016 privind 

aprobarea bugetului Judeţului Mureş pentru anul 2016 şi are ca obiectiv creşterea 

gradului de vizibilitate a instituţiei, eficientizarea comunicării externe şi implicit a 

gradului de solicitarea a serviciilor culturale de către comunitate. 

În acest sens, se propune înfiinţarea unui „Birou de informare şi relaţii publice” în 

structura căruia sunt grupate mai multe compartimente/activităţi existente la 

momentul actual în structura instituţiei, astfel: 

 „Compartimentul de informare bibliografică. Depozit legal” din structura 

Biroului Evidenţa, Prelucrarea şi Dezvoltarea colecţiilor, cu 2 posturi, 

 „Compartimentul de informatizare” cu 2 posturi şi 

 un post căruia îi sunt repartizate activitatea de secretariat, registratură şi 

arhivă din cadrul „Compartimentului financiar contabil şi resurse umane”, 

vor constitui biroul nou creat. 

Totodată Biroul împrumut carte pentru adulţi, la care funcţia de şef birou este vacantă 

se reorganizează ca şi compartiment iar, funcţia de conducere în cauză se mută la 

„Biroul de informare şi relaţii publice” nou înfiinţat. 

Prin urmare, se propune modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii 

potrivit celor mai sus prezentate. De asemenea, se propune spre aprobare  

Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei actualizat în concordanţă cu 

modificările de structură anterior prezentate, respectiv cu activităţile ce se doresc a fi 

realizate prin intermediul Biroului de informare şi relaţii publice. 
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Prin dispoziţiile art.91, alin.(1), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sarcina consiliul 

judeţean este stabilită categoria de atribuţii privind organizarea şi funcţionarea 

aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de 

interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean. 

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

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.111/31.07.2014 

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

funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Mureş, cu modificările ulterioare.  

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: şef serviciu: 

Elena Popa/2.ex. 
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