
ROMÂNIA                                                                                                          PROIECT 

JUDEŢUL GORJ                                                                                     Avizat pentru legalitate, 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                   Secretar general al judeţului,     

                                                                                                          Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu                                                                                                                     

                                                                                            

                          

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale Bibliotecii  Judeţene „Christian Tell” Gorj 

 

 

 Consiliul Judeţean Gorj, 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

 - Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanţe; 

 - Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 

 - Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte; 

 - Adresa Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj nr. 1166/2019, înregistrată la Consiliul Județean 

Gorj sub nr. 11063/2019; 

 - Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) şi art. 191 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010 pentru modificarea organigramelor, statelor de 

funcţii şi regulamentelor de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Gorj, precum şi ale instituţiilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, în vederea aplicării 

dispoziţiilor Ordonanţei nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

   

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se modifică Organigrama și Statul de funcţii ale Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj, 

conform Anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Anexele nr. 10 şi 11 la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/13.08.2010, cu modificările 

şi completările ulterioare, se înlocuiesc cu Anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

    Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de managerul Bibliotecii Județene 

,,Christian Tell” Gorj. 

 

 

 

               PREŞEDINTE,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

     COSMIN-MIHAI POPESCU                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                   CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

Nr._____ 

Adoptată în şedinţa din _______________2019 

Cu un număr de __________voturi  

Din numărul consilierilor prezenți  



              CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

1 ŞEF BIROU 1

Compartiment 

Sala de lectură
3 Filiala pentru copii2

Secţia de împrumut 

pentru adulţi 

beletristică

Secţia de împrumut 

pentru adulţi 

nonbeletristică

2

Anexa nr. 1

la  Hotărîrea  nr. ______/_______

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

4

           ORGANIGRAMA

Compartiment dezvoltare 

instituțională și comunitară
5

PREŞEDINTE

3

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ,,CHRISTIAN TELL" GORJ

1

3
Compartiment metodic, 

achiziții publice și IT

BIROUL 

COMUNICAREA 

COLECŢIILOR

14

Compartiment contabiltate, 

resurse umane şi relaţii 

publice

VICEPREŞEDINTE

Nr. total posturi - 35

Posturi de conducere - 4

Posturi de  execuţie - 31

ŞEF BIROU

MANAGER

COSMIN-MIHAI POPESCU

           PREŞEDINTE,

5Compartiment prelucrare

Compartiment 

administrativ

Filiala Victoria
Secţia de artă 

,,Iosif Keber"
1

BIBLIOTECII JUDEŢENE  ,,CHRISTIAN TELL" GORJ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR  GENERAL AL JUDEŢULUI,

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

11
BIROUL 

PRELUCRARE- 

DEZVOLTARE 

CONTABIL ȘEF

2



1. MANAGER manager         S

2. BIROUL PRELUCRARE - DEZVOLTARE şef birou II S

2.1. COMPARTIMENTUL PRELUCRARE

bibliotecar IA S

bibliotecar IA S

bibliotecar IA S

bibliotecar IA S

bibliotecar IA S

2.2. COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE 

INSTITUȚIONALĂ ȘI COMUNITARĂ

bibliotecar IA S

bibliotecar IA S

bibliotecar IA S

bibliotecar IA S

redactor IA S

3. BIROUL COMUNICAREA 

COLECŢIILOR

şef birou II S

3.1. COMPARTIMENTUL SALA DE 

LECTURĂ

bibliotecar IA S

bibliotecar IA S

bibliotecar IA S

3.2. SECŢIA DE ÎMPRUMUT PENTRU 

ADULŢI NONBELETRISTICĂ

bibliotecar IA S

bibliotecar IA S

3.3. SECŢIA DE ÎMPRUMUT PENTRU 

ADULŢI BELETRISTICĂ

bibliotecar IA S

bibliotecar IA S

3.4. FILIALA PENTRU COPII

bibliotecar IA S

bibliotecar IA S

bibliotecar IA S

bibliotecar II S

3.5. SECŢIA DE ARTĂ ,,IOSIF KEBER"

bibliotecar IA S

3.6. FILIALA VICTORIA

bibliotecar IA M

4. CONTABIL ŞEF contabil şef  II S

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                             

                              STAT DE FUNCŢII

al Bibliotecii Judeţene ,,Christian Tell" Gorj

Nr. 
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ROMÂNIA                                                                                                                 Anexa nr. 2

JUDEŢUL GORJ                                                                                                      la Hotărârea nr. _______/_______



4.1. COMPARTIMENTUL METODIC, 

ACHIZIŢII PUBLICE ŞI IT

bibliotecar IA S

inginer de 

sistem
IA S

inginer de 

sistem
II S

4.2. COMPARTIMENTUL  CONTABILITATE, 

RESURSE UMANE ŞI RELAŢII PUBLICE

consilier I S

*inspector de 

specialitate
I S

secretar-

dactilograf
I M

4.3. COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

administrator I M

îngrijitor I G

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 

DE CONDUCERE 
4

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 

DE EXECUŢIE
31

NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE 35

            PREŞEDINTE,

COSMIN-MIHAI POPESCU

 

                                     Contrasemnează,

               SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

            CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

NOTĂ:

* Post nou inființat



 

 

ROMÂNIA                                                                                                                    

JUDEŢUL GORJ                                                                                                    

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                              
                                                                                                                                 

REFERAT DE APROBARE 

a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale  

Bibliotecii  Judeţene „Christian Tell” Gorj 

 

 Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ consiliul județen aprobă, în condiţiile legii, la propunerea 

preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, 

organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor 

autonome de interes judeţean. 

Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj, instituţie publică de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Judeţean Gorj, constituie, organizează, dezvoltă şi conservă colecţii enciclopedice reprezentative 

de cărţi, periodice şi alte documente grafice şi audiovizuale, precum şi alte materiale purtătoare de 

informaţii, care-i permit să îndeplinească funcţii culturale şi educaţional-ştiinţifice, să asigure egalitatea 

accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber 

şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă 

politică ori etnică, îndeplinind totodată funcţia de bibliotecă publică pentru municipiul Tg-Jiu, precum și 

rolul de depozit legal pentru judeţul Gorj. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”  Gorj  funcţionează într-o 

structură care totalizează un număr de 35 de posturi. 

Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune Consiliului Județean Gorj modificarea Organigramei 

și Statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj, aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Gorj nr. 59/2010 - Anexele nr. 10 și 11, cu modificările și completările ulterioare. 

 Modificarea organigramei și statului de funcţii supusă spre aprobare autorității deliberative, potrivit 

competenței stabilite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vizează 

înființarea unui post vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de inspector de specialitate, 

gradul profesional I în cadrul Compartimentului contabilitate, resurse umane și relații publice  din 

subordinea contabilului șef, care va avea în componență 3 posturi 

  Această măsură este determinată de necesitatea asigurării posturilor de specialitate pentru 

desfășurarea în condiții optime a activității de contabilitate bugetară prin raportare la responsabilitățile 

specifice acestei activități și numărul de documente/operațiuni elaborate/efectuate. 

Sunt realizate la nivelul Compartimentului contabilitate, resurse umane și relații publice raportările 

statistice periodice, operațiunile financiar-contabile curente, precum și înregistrarea acestora atât în 

programul informatic FOREXEBUG gestionat de  Ministerul de Finanțe, cât și în programul informatic 

utilizat de instituție (ce permite arhivarea datelor și accesarea acestora, ulterior încheierii anului bugetar), 

asigurându-se totodată preluarea automată a datelor din angajamentele legale înregistrate în program, 

necesare pentru emiterea ordinelor de plată. 

Prin suplimentarea numărului de posturi din cadrul compartimentului în cauză se asigură cadrul 

organizatoric necesar realizării tuturor acestor activități, dar și condițiile pentru exercitarea atribuțiilor 

contabilului șef pe perioada absenței acestuia din instituție. 

Pentru încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate se desființează postul vacant corespunzător 

funcției contractuale de execuție de bibliotecar, gradul profesional IA din cadrul Secției de împrumut pentru 

adulți beletristică, Biroul comunicarea colecțiilor, care va funcționa cu un număr de 2 posturi. 

Datorită automatizării proceselor de împrumut a documentelor de bibliotecă oferite de softul 

informatic utilizat la nivelul instituției, serviciile pentru comunitate nu vor fi afectate de reducerea numărului 

de posturi din cadrul acestui birou. 

Modificările mai sus prezentate se realizează cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate şi 

fondurile bugetare anuale alocate,  fiind reflectate corespunzător în organigrama și statul de funcții propuse 

spre aprobare. 

Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 191 alin. (2) lit. a) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, supun aprobării Consiliului Județean Gorj, 

Proiectul de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale Bibliotecii Județene 

,,Christian Tell” Gorj. 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale  

Bibliotecii  Judeţene „Christian Tell” Gorj 

 

 

 Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Judeţean Gorj modificarea 

Organigramei și Statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010 - Anexele nr. 10 şi 11, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Temeiul legal al aprobării Organigramei și Statului de funcţii precum şi al modificărilor 

intervenite în structura acestora, îl constituie: 

- prevederile art. 173 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit cărora consiliul județean aprobă, în condiţiile legii, la propunerea 

preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, 

organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor 

autonome de interes judeţean; 

- prevederile art. 191 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit cărora, preşedintele consiliului judeţean întocmeşte şi supune spre aprobare 

consiliului judeţean …organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a 

aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi 

regiilor autonome de interes judeţean. 

Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj, instituţie publică de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Judeţean Gorj, constituie, organizează, dezvoltă şi conservă colecţii enciclopedice 

reprezentative de cărţi, periodice şi alte documente grafice şi audiovizuale, precum şi alte materiale 

purtătoare de informaţii, care-i permit să îndeplinească funcţii culturale şi educaţional-ştiinţifice, să 

asigure egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, 

petrecerii timpului liber şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori 

economic, vârstă, sex, apartenenţă politică ori etnică, îndeplinind totodată funcţia de bibliotecă publică 

pentru municipiul Tg-Jiu, precum și rolul de depozit legal pentru judeţul Gorj. 

 Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj funcţionează într-o 

structură organizatorică ce totalizează un număr de 35 de posturi. 

Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune Consiliului Județean Gorj modificarea 

Organigramei și Statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010 - Anexele nr. 10 și 11, cu modificările și completările ulterioare. 

 Modificarea organigramei și statului de funcţii supusă spre aprobare autorității deliberative, 

potrivit competenței stabilite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, vizează înființarea unui post vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de 

inspector de specialitate, gradul profesional I în cadrul Compartimentului contabilitate, resurse umane și 

relații publice  din subordinea contabilului șef.  

  Pentru încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate se desființează postul vacant 

corespunzător funcției contractuale de execuție de bibliotecar, gradul profesional I  din cadrul Secției de 

împrumut pentru adulți beletristică, Biroul comunicarea colecțiilor.  

 Această măsură este determinată de necesitatea asigurării posturilor de specialitate pentru 

desfășurarea în condiții optime a activității de contabilitate bugetară prin raportare la responsabilitățile 

specifice acestei activități și numărul de documente/operațiuni elaborate/efectuate. 

Sunt realizate la nivelul Compartimentului contabilitate, resurse umane și relații publice raportările 

statistice periodice, operațiunile financiar-contabile curente, precum și înregistrarea acestora atât în 

programul informatic FOREXEBUG gestionat de  Ministerul de Finanțe, cât și în programul informatic 

utilizat de instituție (ce permite arhivarea datelor și accesarea acestora, ulterior încheierii anului bugetar), 



 
 

asigurându-se totodată preluarea automată a datelor din angajamentele legale înregistrate în program, 

necesare pentru emiterea ordinelor de plată. 

Prin suplimentarea numărului de posturi din cadrul compartimentului în cauză se asigură cadrul 

organizatoric necesar realizării tuturor acestor activități, dar și condițiile pentru exercitarea atribuțiilor 

contabilului șef pe perioada absenței acestuia din instituție. 

Pentru încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate se desființează postul vacant corespunzător 

funcției contractuale de execuție de bibliotecar, gradul profesional IA din cadrul Secției de împrumut 

pentru adulți beletristică, Biroul comunicarea colecțiilor, care va funcționa cu un număr de 2 posturi. 

Datorită automatizării proceselor de împrumut a documentelor de bibliotecă oferite de softul 

informatic utilizat la nivelul instituției, serviciile pentru comunitate nu vor fi afectate de reducerea 

numărului de posturi din cadrul acestui birou. 

Modificările mai sus prezentate se realizează cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate şi 

fondurile bugetare anuale alocate,  fiind reflectate corespunzător în organigrama și statul de funcții 

propuse spre aprobare. 

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condiţiile legale și propunem 

adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale Bibliotecii 

Județene ,,Christian Tell” Gorj, în forma prezentată.                                                    

                                       

 

             

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ  

,,CHRISTIAN TELL”  GORJ 

                                    

Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 

Manager,                                                                           

Bratu Olimpia  

 

 

 

Serviciul resurse umane,  

managementul funcţiei publice  

și al unităților sanitare preluate 

Șef serviciu, 

Slivilescu Lidia 

 

 


	06. Proiect HCJ modif  org. si stat functii BIBLIOTECA August 2019
	Organigrama BIBLIOTECĂ August 2019 
	Stat de functii  BIBLIOTECĂ  August. 2019.
	Referat de aprobare modif, organig. și stat funcții  BIBLIOTECĂ  August. 2019
	Raport de specialitate  modif. org. și stat funcții BIBLIOTECĂ August  2019

