
ROMÂNIA                                                                                                 
JUDEŢUL PRAHOVA                                            
CONSILIUL JUDEŢEAN     
                                                                                                                                                    

H O T Ă R Â R E 
     privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Biblioteca 

Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești   
 
 

 Având în vedere: 
      -   Referatul de aprobare nr. 6862/22.03.2022 al domnului președinte al   Consiliului 
Judeţean Prahova şi Raportul comun nr. 6864/22.03.2022  al Serviciului resurse umane și 
al  Biroului sănătate, cultură, învăţământ, mass-media, sport-tineret, ONG-uri,turism 
privind modificarea organigramei și a statului de funcţii  pentru  Biblioteca Județeană 
„Nicolae Iorga” Ploiești;   
      -   Prevederile din Anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare; 
      - Prevederile  din  Legea – Cadru nr.153 /2017 privind  salarizarea  personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu  prevederile din 
Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      -  Legea bibliotecilor nr. 334/2002 - republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;  
         În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a), alin.(2) lit. b) și lit. c) și alin. (5)            
lit. d), precum și ale 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 (1). Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru Biblioteca 
Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești;    
             (2). Organigrama și statul de funcții pentru Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” 
Ploiești modificate conform prevederilor alin.(1)  sunt  cuprinse  în anexele nr.1 și nr.2  
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” 
Ploiești.    
Art. 3 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică  va comunica prezenta hotărâre 
persoanelor interesate.  

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu      
                                                      

                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                              SECRETAR GENERAL,  

                                                                                    Hermina Adi  Bîgiu  
 
Ploieşti, 31 martie 2022 
 
Nr. 83 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 6862/22.03.2022 
 
 

REFERAT   DE   APROBARE  
la proiectul  de hotărâre  privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru 

Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești  
 
 

            În conformitate cu prevederile art.173  alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.b) și c) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ „ 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” 
             Pentru buna desfășurare a activității instituțiilor publice de interes județean  din 
UAT Județul Prahova, cu respectarea prevederilor Anexei din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, se consideră 
oportună și necesară pentru Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești modificarea 
organigramei și a statului de funcţii și diminuarea numărului total de posturi aprobate de la 
70 la 68 (8 funcții de conducere și 60 de funcții de execuție) prin desființarea a 2(două) 
posturi vacante de natură contractuală de execuție, astfel: 

- 1 post vacant de bibliotecar, studii medii, treaptă profesională IA din cadrul 
Serviciului Împrumut Adulți 

- 1 post vacant de bibliotecar, studii superioare de scurtă durată,  grad profesional I 
din cadrul Compartimentului Metodico - Bibliografic  

 
      Față de cele prezentate, supun  spre aprobare  prezentul proiect de hotărâre.  
 

P R E Ş E D I N T E, 
IULIAN DUMITRESCU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr. 6864/22.03.2022         
 
 
 

R A P O R T 
la proiectul  de hotărâre  privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru 

Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești  
 
 

            Având în vedere prevederile art.173 alin.(1) lit. a  din Ordonanța de  Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările 
ulterioare și cele din Anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare, pentru buna desfășurare a activității instituțiilor 
publice de interes județean din UAT Județul Prahova, Referatul de aprobare nr. 
6862/22.03.2022 al domnului preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, se propune 
pentru Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești modificarea organigramei și a statului 
de funcţii și diminuarea numărului total de posturi aprobate de la 70 la 68 (8 funcții de 
conducere și 60 de funcții de execuție) prin desființarea a 2(două) posturi vacante de 
natură contractuală de execuție, astfel: 

- 1 post vacant de bibliotecar, studii medii, treaptă profesională IA din cadrul 
Serviciului Împrumut Adulți 

- 1 post vacant de bibliotecar, studii superioare de scurtă durată,  grad profesional I 
din cadrul Compartimentului Metodico - Bibliografic  
 

        Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Biblioteca Județeană 
„Nicolae Iorga” Ploiești  se  realizează  cu respectarea  prevederilor  legale în vigoare.  
      
        Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 
 
                   
 Șef Birou sănătate, cultură, învăţământ,                                  Şef Serviciul resurse umane, 
mass-media, sport-tineret, ONG-uri,turism                                          ION ELENA            
         Nicolae Constantin Marius 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA Anexa nr.2 
JUDEȚUL PRAHOVA                                                     la Hotărârea nr. _______ 
CONSILIUL JUDEȚEAN              din data de ____________ 
 
 
          
 

 
 
 
 

STAT DE FUNCȚII 
AL BIBLIOTECII JUDEȚENE ”NICOLAE IORGA” PLOIEȘTI 

 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Denumire  funcție/grad 

profesional/treaptă 

 
Nivel 

de 
studii 

Personal contractual 

   conducere execuție 
1. Total general din care : S 8 60 
2. Director – gradul II,  S 1 - 
3. Contabil șef – gradul II,  S 1 - 
4. Șef serviciu – gradul II,  S 6 - 
5. Economist – gradul IA,  S - 3 
6. Inspector de specialitate – gradul I  S - 2 
7. Bibliotecar – gradul IA,  S -      34 
8. Bibliotecar – gradul  I,    SSD - 3 
9. Bibliotecar – treapta I,    PL - 3 

10. Bibliotecar – treapta IA,  M - 4 
11. Bibliotecar – treapta I,   M - 1 
12. Referent – treapta IA,  M - 1 
13.  Mânuitor carte  - - 1 
14. Supraveghetor sală  - 

 
1 

15. Muncitor – treapta I,  M;G - 6 
16. Șofer – treapta I,  M;G - 1 
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