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H O T Ă R Â R E A   NR.____  
din_____________________2012 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare,  
a Structurii organizatorice şi Statului de funcţii  

pentru Biblioteca Judeţeană Mureş 
 

 
Consiliul Judeţean Mureş,  

 Analizând Expunerea de motive nr. 18379 din 18.10. 2012 a Serviciului Resurse 

Umane, 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 Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.109/2010 privind 

stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Mureş şi instituţiile publice subordonate,  
 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, 
 h o t ă r ă ş t e :  

 

 Art.1. (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca 
Judeţeană Mureş, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.84/27.07.2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a 
organigramei şi statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană Mureş. 

 Art.2.  Anexele I.2 şi II.2  la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.114/12.08.2010, 
privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor publice de cultură de sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările şi completările ulterioare - 

organigrama şi statul de funcţii ale Bibliotecii Judeţene Mureş, se modifică şi se înlocuiesc cu 
anexele 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prevederile anexei 1 la prezenta hotărâre - Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Bibliotecii Judeţene Mureş  vor fi aduse la cunoştinţa personalului din cadrul 
acestei instituţii, prin grija şefilor de servicii/compartimente din cadrul Bibliotecii Judeţene 
Mureş. 

Art.4. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde directorul – manager al 
Bibliotecii Judeţene Mureş. 
  

     P R E Ş E D I N T E,  
                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE    

          Ciprian Dobre                     SECRETAR,  
 

                                 Aurelian-Paul Cosma 
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         ROMÂNIA 
     JUDEŢUL MUREŞ  
  CONSILIUL JUDEŢEAN  

SERVICIUL RESURSE UMANE  
Nr.18379 din 18.10. 2012 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind Regulamentului de organizare şi funcţionare,  

a Structurii organizatorice şi Statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană Mureş 
 
 

 
În aplicarea prevederilor 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, prin anexele I.2 şi II.2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.114 din 12 august 2010, s-au aprobat organigrama şi statul de funcţii 

pentru Biblioteca Judeţeană Mureş, cu un număr de 61 de posturi.  

Biblioteca Judeţeană  Mureş  a configurat o nouă structură organizatorică, respectiv un 

nou stat de funcţii şi, sub nr.1095/19.09.2012 a solicitat aprobarea de către Consiliul 

Judeţean Mureş a noii structuri organizatorice, precum şi a Regulamentului de organizare şi  

funcţionare al instituţiei.  

 Acest demers are la bază mai multe considerente între care amintim faptul că: 

 De la ultimul Regulament de organizare şi funcţionare al instituţiei, aprobat prin 

HCJM nr.84/2006, condiţiile concrete de desfăşurare a activităţii acestei 

instituţiei au suferit unele transformări; 

 S-a reorganizat Sala de lectura -  Fond tradiţional prin separarea de fondul de 

periodice si trecerea salii de lectura in cadrul Serviciului Comunicarea 
Colecţiilor;  

 La finalizarea lucrărilor de investiţii de la Complexul „Parc” s-au organizat în 

noul spaţiu: Secţia de Artă, Sala de lectură – publicaţii periodice şi „American 

Corner”; 

 S-a redeschis pentru public Biblioteca „Teleki-Bolyai” fapt ce a impus revizuirea  

sistemului de acces in bibliotecă, de conservare şi gestiune a valorilor de către 

salariaţi precum şi de asigurare a securităţii acestora; 

 Având în vedere prevederile legale în materie, precum şi specificul activităţii 

instituţiei şi valorile gestionate se impune organizarea unui compartiment PSI şi 

pe probleme de sănătatea şi securitatea muncii. 

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobarea proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare,  a Structurii organizatorice şi Statului 

de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană Mureş. 
 

 
PREŞEDINTE, 

 

Ciprian Dobre 
 Întocmit: 
Şef serviciu: E.Popa 
1.ex. 

 



 
 



 

 

 
 



 

 


