ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru Biblioteca
Judeţeană “Nicolae Iorga” Ploiești
Având în vedere:
Expunerea de motive a domnului Toader Bogdan Andrei vicepreşedinte
al Consiliului Judeţean Prahova precum şi Raportul nr.18.893/ 13 octombrie 2015 al
Serviciului resurse umane prin care se propune modificarea organigramei și a
statului de funcţii pentru Biblioteca Județeană “ Nicolae Iorga ” – Ploiești.
- Prevederile din Legea – Cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, prevederile din Hotărârea de Guvern
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 ,
precum şi prevederile din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare .
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi art.97 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 (1) Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru
Biblioteca Judeţeană “ Nicolae Iorga ” Ploiești .
(2) Organigrama și statul de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană “ Nicolae
Iorga ” Ploiești, modificate conform prevederilor alin.(1), sunt prevăzute în
anexele nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
MIRCEA COSMA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR ,
MIHAIL PAVEL
Ploieşti, 31 oct 2015
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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii
pentru Biblioteca Judeţeană “ Nicolae Iorga ” Ploiești

-

-

Văzând referatul nr. 1494 / 07 octombrie 2015 al Bibliotecii Județene “
Nicolae Iorga ” se consideră oportună reorganizarea activității și modificarea
organigramei și a statului de funcţii, cu un număr total de 70 posturi (8 funcții
de conducere și 62 funcții de execuție ), astfel:
Serviciul Dezvoltare, Evidență, Prelucrare Clasificare, Catalogare Colecții se
subordonează Directorului (managerului) ;
Compartimentul Informare Comunitară și Secretariat se subordonează direct
Contabilului șef ;
Având în vedere inventarierea fondului de carte cât și menținerea derulării
activității cu publicul pe toată perioada efectuării inventarului se propune
înființarea unui post vacant de bibliotecar, studii medii, treapta profesională IA,
la Serviciul Împrumut Adulți – Filială .
Se propune transformarea 1 post vacant de bibliotecar, studii superioare, grad
profesional IA din cadrul Serviciului Împrumut Adulți - Filială - în 1 post vacant
de bibliotecar, studii superioare, grad profesional I ;
În urma susținerii examenului de promovare în grad profesional organizat
la Biblioteca Județeană ”Nicolae Iorga” Ploiești în conformitate cu Regulamentul de
organizare si desfașurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual, aprobat prin Dispoziția Președintelui
Consiliului Județean Prahova nr.458/17.12.2014, se propune transformarea postului
ocupat de economist grad profesional I, din cadrul Serviciului Dezvoltare, Evidență,
Prelucrare, Clasificare, Catalogare Colecții - în economist, grad profesional IA,
titularul postului fiind declarat admis, conform procesului-verbal nr.5/30.09.2015.
Fişa de post pentru salariatul promovat se completează cu atribuţii de
complexitate sporită corespunzător gradului profesional obţinut şi utilităţii în
activitatea desfăşurată.
Faţă de cele prezentate mai sus, considerăm că modificarea organigramei și a
statului de funcţii pentru Biblioteca Județeană “ Nicolae Iorga ” se încadrează în
prevederile legale în vigoare şi în limita fondului de cheltuieli de personal aprobat
pentru anul 2015.
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre.
ŞEF SERVICIU,
CHIRIŢĂ STELIANA
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii
pentru Biblioteca Judeţeană “ Nicolae Iorga ” Ploiești

-

-

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(2) lit. c din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată „Consiliul judeţean aprobă
organigrama, statul de funcţii si regulamentul de organizare si funcţionare ale
instituţiilor si serviciilor publice de interes judeţean si ale societăţilor comerciale si
regiilor autonome de interes judeţean.”
Văzând referatul nr. 1494 / 07 octombrie 2015 al Bibliotecii Județene “
Nicolae Iorga ” se consideră oportună reorganizarea activității și modificarea
organigramei și a statului de funcţii, cu un număr total de 70 posturi (8 funcții
de conducere și 62 funcții de execuție ), astfel :
Serviciul Dezvoltare, Evidență, Prelucrare Clasificare, Catalogare Colecții se
subordonează Directorului (managerului) ;
Compartimentul Informare Comunitară și Secretariat se subordonează direct
Contabilului șef ;
Având în vedere inventarierea fondului de carte cât și menținerea derulării
activității cu publicul pe toată perioada efectuării inventarului se propune
înființarea unui post vacant de bibliotecar, studii medii, treapta profesională IA,
la Serviciul Împrumut Adulți – Filială .
Se propune transformarea 1 post vacant de bibliotecar, studii superioare, grad
profesional IA din cadrul Serviciului Împrumut Adulți - Filială - în 1 post vacant
de bibliotecar, studii superioare, grad profesional I ;
În urma susținerii examenului de promovare în grad profesional organizat
la Biblioteca Județeană ”Nicolae Iorga” Ploiești în conformitate cu Regulamentul de
organizare si desfașurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual, aprobat prin Dispoziția Președintelui
Consiliului Județean Prahova nr.458/17.12.2014, se propune transformarea postului
ocupat de economist grad profesional I, din cadrul Serviciului Dezvoltare, Evidență,
Prelucrare, Clasificare, Catalogare Colecții - în economist, grad profesional IA,
titularul postului fiind declarat admis, conform procesului-verbal nr.5/30.09.2015.
Având în vedere aceste obiective, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
V I C E P R E Ş E D I N T E,
TOADER BOGDAN ANDREI
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Anexa nr. 2

STAT DE FUNCȚII
AL BIBLIOTECII JUDEȚENE ”NICOLAE IORGA” PLOIEȘTI

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Denumire funcție/grad
profesional/clasa de salarizare

Total general din care :
Director – gradul II, clasa de salarizare 76
Contabil șef – gradul II, clasa de salarizare 74
Șef serviciu – gradul II, clasa de salarizare 73
Șef birou – gradul II, clasa de salarizare 71
Economist – gradul IA, clasa de salarizare 48
Bibilotecar – gradul IA, clasa de salarizare 58
Bibilotecar – gradul I, clasa de salarizare 53
Bibilotecar – gradul II, clasa de salarizare 48
Bibilotecar – gradul I, clasa de salarizare 49
Bibilotecar – treapta I, clasa de salarizare 40
Bibilotecar – treapta IA, clasa de salarizare 39
Bibilotecar – treapta II, clasa de salarizare 22
Mânuitor carte – clasa de salarizare 13
Muncitor – trapta I, clasa de salarizare 15
Șofer – treapta I, clasa de salarizare 15

Nivel
de
studii
S
S
S
S
S
S
S
S
S
SSD
PL
M
M
G

Personal
contractual

conducere
8
1
1
5
1
-

execuție
62
4
32
2
2
4
3
6
1
1
6
1

