
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 

H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea reprezentantului  Consiliului județean Prahova în 

Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene ”Nicolae Iorga” Ploiești 

Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr. 26191/17.12.2020 prezentat de președintele 

Consiliului Judeţean Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, privind desemnarea 
reprezentantului  Consiliului Judeţean Prahova în Consiliul de Administrație al 
Bibliotecii Județene ”Nicolae Iorga” Ploiești;  

      Raportul comun nr. 26192/17.12.2020 al Direcției Juridic Contencios și 
Administrație Publică și al Biroului Sănătate, Cultură, Învăţământ, Mass-media, 
Sport-Tineret, ONG-uri, Turism privind desemnarea reprezentantului  Consiliului 
Judeţean Prahova în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene ”Nicolae 
Iorga” Ploiești; 

      Adresa nr. 2490/03.12.2020 a Bibliotecii Județene ”Nicolae Iorga” Ploiești, 
înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu  nr. 24396/03.12.2020; 

       Prevederile art. 173 alin. (5) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
         Prevederile art. 54 alin. (2) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;    

  În temeiul prevederilor art.191 alin. (1) lit.a) și art.196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 Art. 1. Se desemnează doamna SFÎRLOAGĂ LUDMILA, în calitate de 
reprezentant al Consiliului Judeţean Prahova în Consiliul de Administrație al 
Bibliotecii Județene ”Nicolae Iorga” Ploiești. 
        Art. 2. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va aduce la 
cunoştinţă prezenta hotărâre persoanelor interesate.  

  P R E Ş E D I N T E, 
  Iulian Dumitrescu 

 CONTRASEMNEAZĂ:  
 SECRETAR GENERAL, 

 Hermina Adi Bîgiu 

Ploiești, 23 decembrie 2020 
Nr. 197 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului  Consiliului 
Judeţean Prahova în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene  

”Nicolae Iorga” Ploiești 
 
 
 În conformitate cu : 

Prevederile art. 173 alin. (5) lit. d) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare potrivit căruia consiliile 
județene au atribuții vizând asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes județean privind cultura; 

  Prevederile art. 54 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare potrivit căruia în cadrul bibliotecilor de drept 
public cu personalitate juridică funcționează consilii de administrație, cu rol consultativ, 
condus de director, compus din 11 membri, între care un reprezentant al autorității 
finanțatoare, desemnat de aceasta. 

 În vederea respectării acestor prevederi, Biblioteca Județeană ”Nicolae Iorga” 
Ploiești a solicitat prin Adresa nr. 2490 / 03.12.2020 înregistrată la Consiliul Județean 
Prahova  sub nr. 24396 /  03.12.2020, desemnarea unui reprezentant de către Consiliul 
Județean Prahova pentru a face parte din Consiliul de  Administrație.  

  Față de cele expuse mai sus, propun spre aprobare  proiectul de hotărâre privind 
desemnarea în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Prahova, în Consiliul de 
Administrație al Bibliotecii Județene ”Nicolae Iorga” Ploiești. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 
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DIRECȚIA JURIC CONTENCIOS        BIROUL  SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
 ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ           ÎNVĂŢĂMÂNT, MASS-MEDIA,  

                                                      SPORT-TINERET, ONG-URI, TURISM  
 
Nr.26192/17.12.2020                                                                 
 

 
                                               RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului     
    Judeţean Prahova în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene     
                                             ”Nicolae Iorga”Ploiești 

 

 
Conform prevederilor art. 173 alin. (5) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliul Județean asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind cultura.  

Potrivit art.54 alin. (1) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, în cadrul bibliotecilor de drept public cu 
personalitate juridică funcționează consilii de administrație, cu rol consultativ. Alineatul 
(2) al aceluiași articol precizează în mod expres numărul și calitatea persoanelor care 
compun acest consiliu, astfel: 

”Consiliul de administrație este condus de directorul general sau, după caz, de 
director, în calitate de președinte, și este format din maximum 11 membri, astfel: 

director general sau director, director general adjunct sau director adjunct, director 
economic sau contabil-șef și reprezentanți ai principalelor compartimente ale bibliotecii, 
desemnați prin decizie a directorului general, respectiv a directorului, precum și un 
reprezentant al autorității finanțatoare, desemnat de aceasta”. 

În vederea respectării prevederilor art.54 alin. (2), Biblioteca Județeană ”Nicolae 
Iorga” Ploiești a solicitat prin Adresa nr. 2490/03.12.2020 înregistrată la Consiliul 
Județean sub nr. 24396/03.12.2020 desemnarea de către Consiliul Județean Prahova a 
unui reprezentant  pentru a face parte din Consiliul de Administrație.  

 
În raport de cele prezentate a fost inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl 

avizăm favorabil. 
  

 
DIRECȚIA JURIC CONTENCIOS       BIROUL  SĂNĂTATE, CULTURĂ,      
ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ            ÎNVĂŢĂMÂNT, MASS-MEDIA,  
                                                               SPORT-TINERET, ONG-URI, TURISM 
 
    Director Executiv                                                              Șef  birou  
 Alina Georgiana Tincă                                            Marius Constantin Nicolae 


