
HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară,

având în vedere referatul de aprobare nr. 2991/19.09.2022 al Bibliotecii

Județene  „Alexandru și Aristia Aman”, raportul de specialitate al Serviciului

Organizare Resurse Umane nr. 23466/19.09.2022, raportul Serviciului Juridic,

Administrație Locală nr. 23584/20.09.2022, precum și avizul comisiilor de

specialitate,

în baza art.31 alin.2 și alin.4 din Legea-cadru nr.153/2017 privind

salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările

ulterioare, prevederile Legii nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu modificările și

completările ulterioare;

în temeiul art.173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit.c) și art.182 alin. (1) și

art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 - Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Biblioteca

Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 - Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și Biblioteca

Județeană „Alexandru și Aristia Aman” vor aduce la îndeplinire prevederile

prezentei hotărâri.

Nr._______                                  Adoptată la data de _______/2022

PREŞEDINTE,                                              CONTRASEMNEAZĂ,

DORIN-COSMIN VASILE                              SECRETAR GENERAL

AL JUDEȚULUI

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ



PREȘEDINTE

Dorin Cosmin Vasile

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind modificarea  Statului de funcţii pentru Biblioteca

Județeană ”Alexandru și Aristia Aman” Craiova

În luna septembrie 2022 Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman Craiova a

organizat examen de promovare în grade profesionale imediat superioare celor deținute conform

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

modificările și completările ulterioare și HG.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant

corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu

modificările și completările ulterioare.

În urma susținerii examenului de promovare, un salariat al Bibliotecii Județene Alexandru

și Aristia Aman a fost declarată ”admis”.

Având în vedere cele expuse se propune modificarea statului de funcții pentru Biblioteca

Județeană Alexandru și Aristia Aman Craiova, prin transformarea postului ocupat din bibliotecar

studii superioare gradul profesional II în bibliotecar studii superioare gradul profesional I - din

cadrul Direcției Institutul Exilului Românesc- Compartiment Bibliotecă.

Prin modificările propuse nu se modifică numărul de personal existent, statul de funcții

este întocmit potrivit Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

publice, cu modificările și completările ulterioare și facem precizarea că instituția noastră se

încadrează în cheltuielile cu salariile aprobate pentru anul 2022.

Având în vedere cele expuse, considerăm că sunt îndeplinite condiţiile legale şi propunem

spre aprobare  Proiectul de hotărâre pentru modificarea  Statului de funcţii  potrivit anexei  la

hotărâre, pentru Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman” Craiova.

MANAGER,

Prof.dr.Lucian Dindirică
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CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

Serviciul Organizare Resurse Umane 

Nr. 23466 din 19.09.2022 

                                                                        

                                                                                                          

                       

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea statului de 

funcţii pentru Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” Craiova 

 

 

 Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” Craiova este o instituție 

publică de cultură care funcționează în subordinea Consiliului Județean Dolj, 

desfășurându-și activitatea în baza Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” Craiova constituie, 

organizează și dezvoltă colecții enciclopedice reprezentative de cărţi, periodice și 

alte documente grafice și audiovizuale, precum și alte materiale purtătoare de 

informații. Fiind bibliotecă publică, îndeplinește funcţii culturale și educaţional-

ştiinţifice, asigurând 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, religioasă ori etnică. 

Potrivit dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. a), coroborate cu cele ale art. 173 alin. 

(2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, consiliul județean are atribuţii privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale 

instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de 

interes judeţean, iar în acest sens 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. 

Din analiza referatului de aprobare a proiectului de hotarâre privind aprobarea 

modificării statului de funcții pentru Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia 

Aman” Craiova, înregistrat sub nr.2991/2022, s-au constatat următoarele: 

Conform art. 31 alin. (2) și (4) din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare,  încadrarea şi promovarea personalului plătit din fonduri publice pe 



funcţii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte 

acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale 

Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite, după caz, 

iar în situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din 

fonduri publice în funcţii, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea 

postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat 

superior. 

Astfel, având în vedere organizarea examenului de promovare în gradul 

imediat superioar celui deținut, se propune următoarea modificare a statului de 

funcții: 

-  transformarea unui post de bibliotecar, studii superioare, gradul profesional 

II, din cadrul Direcției Institutul Exilului Românesc, Compartiment Bibliotecă, în 

bibliotecar, studii superioare, gradul profesional I, ca urmare a promovării titularului 

postului în gradul profesional imediat superior celui deținut. 

Statul de funcții propus spre aprobare este întocmit potrivit Legii–cadru nr. 

153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Ținând cont de cele mai sus prezentate, Serviciul Organizare Resurse Umane 

propune spre aprobare statul de funcții în forma înaintată de către Biblioteca 

Județeană “Alexandru și Aristia Aman” Craiova. 

 

 

    ADMINISTRATOR PUBLIC,                               Șef Serviciu 

                                                                                    Organizare Resurse Umane 

                 Cosmin DURLE                                                   

                                                                                             Anda NICOLAE 

 

                                                                                                      

                                                                                                    Întocmit, 

 

                                                                                         Elena BUDURU 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administrație Locală            

Nr. 23584/20.09.2022                                                                                                                     

                                                                                                                    VIZAT  

                                                                         DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                        Adriana-Cristina Vărgatu      

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții  

pentru Biblioteca Judeţeană „Alexandru si Aristia Aman” 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea 

sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a 

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Biblioteca 

Judeţeană „Alexandru si Aristia Aman”, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a 

constatat următoarele: 

 

Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea modificării statului de funcții pentru 

Biblioteca Judeţeană „Alexandru si Aristia Aman”. 

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu modificările si completările ulterioare; 

- art.31 alin.(2) și (4) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

            - art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

 

 

     

 

                      Întocmit,                              

                            CONSILIER JURIDIC, 

                                            Cristina Păduraru 

                                                                                                    
 



 

 

STAT DE FUNCȚII CENTRALIZAT 

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

modificările și completările ulterioare, anexă la hotărârea nr. ................... 

Nr. 

crt. 

Denumirea funcției Nivel 

studii 

Grad 

profesional 

Treaptă 

profesională 

Număr 

posturi 

 De conducere De execuție     

1. Manager  S II - 1 

2. Director   S II - 1 

3. Contabil șef  S II - 1 

4. Șef serviciu  S II - 5 

5. Șef birou  S II - 5 

6.  Consilier Juridic S IA - 1 

7.  Economist S IA - 2 

8.  Analist S IA - 3 

9.  Inginer de sistem S IA - 2 

10.  Cercetător științific S I - 2 

11.  Cercetător științific S III - 3 

12.  Asistent de cercetare științifică S - - 2 

13.  Bibliotecar S IA - 50 

14.  Bibliotecar  S I - 2 

15.  Documentarist S IA - 3 

16.  Muzeograf S II - 8 

2990 19.09.2022

Anexa  la Hotărârea nr. 



17.  Bibliotecar  M - IA 5 

18.  Secretar- dactilograf M - IA 1 

19.  Administrator  M - I 1 

20.  Referent  M - IA 1 

21.  Arhivar  M;G - - 1 

22.  Pompier  M;G - - 1 

23.  Ingrijitor  M/G - - 2 

24.  Șofer   M;G - I 1 

25.  Muncitor calificat M;G - I 2 

 TOTAL     106 

 

MANAGER 

prof.dr.Lucian Dindirică 

 

 

 

 

ȘEF BIROU RESURSE UMANE 

ec.Ștefania Paraschiv 




