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                                                                                                                Ioan Radu Răceu                                                               

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale 

Bibliotecii Județene „Astra” Sibiu 

 

Consiliul Judeţean Sibiu întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 iunie 2021, 

 analizând Referatul de aprobare nr.10848/18.05.2021 al Vicepreşedintelui Consiliului Județean 

Sibiu şi Raportul de specialitate nr.10849/18.05.2021 al Serviciului Resurse Umane privind aprobarea 

organigramei și statului de funcţii ale Bibliotecii Județene „Astra” Sibiu,  

având în vedere adresa nr.325/10.05.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Sibiu sub 

nr.10126/11.05.2021, prin care managerul instituției solicită aprobarea organigramei și statului de 

funcții, precum şi hotărârea nr.2/10.05.2021 a Consiliului Administrativ al Bibliotecii Județene 

„Astra” Sibiu,    

potrivit prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare și ale anexei nr.1, lit.C) din Legea nr.334/2002, 

privind bibliotecile, republicată , cu modificările și completările ulterioare, 

                 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c), art.178 alin.(1), art. 182 și al art. 196  alin. (1) 

lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE : 

 

            Art.1. Se aprobă organigrama Bibliotecii Județene „Astra” Sibiu, conform anexei nr.1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.2. Se aprobă statul de funcţii al Bibliotecii Județene „Astra” Sibiu, conform anexei nr.2 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

             Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean 

Sibiu nr.66/2019, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene 

„Astra” Sibiu. 

           Art.4. (1) Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri precum și răspunderea referitor la 

aplicarea legislației în materie cu privire la concedierea personalului revine exclusiv managerului 

Bibliotecii Județene „Astra” Sibiu. 

      (2) Hotărârea se publică pe site-ul Consiliului Județean Sibiu la secțiunea Monitorul Oficial 

Local și se  comunică persoanelor fizice și juridice interesate.  
 

Iniţiator 

Preşedinte 

                                                                           Daniela Cîmpean 
NL/NL 



 
SERVICIUL RESURSE UMANE                                                                                      Aprobat 

NR. 10849 / 18.05.2021                                                                                                        Preşedinte                                        

                                                                                                                                         Daniela Cîmpean 

 
         RAPORT  DE  SPECIALITATE 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Bibliotecii Județene „Astra” Sibiu 

 

Potrivit reglementărilor legale în vigoare, Consiliul Judeţean Sibiu aprobă organigramele şi statele de 

funcţii ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea consiliului judeţean, în raport cu necesităţile 

impuse de obiectivele şi acţiunile pe care trebuie să le realizeze potrivit competenţelor conferite de lege. 

      Pentru anul 2021, conducerea Bibliotecii Județene “Astra“ Sibiu a propus prin adresa nr. 

325/10.05.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Sibiu sub nr.10126/11.05.2021 aprobarea organigramei și 

statului de funcții ale Bibliotecii Județene “Astra“ Sibiu, ca urmare a reorganizării instituției, motivat de 

diminuarea cheltuielilor de personal.   

            În urma analizei documentaţiei înaintate de către conducerea Bibliotecii Județene “Astra“ Sibiu au fost 

propuse  următoarele modificări : 

 

       a) Se desființează Biroul Dezvoltarea, Evidența și Prelucrarea Informatizată a Colecțiilor, cu următoarele 

posturi : 

       - șef birou (S), gr.II 

       - 2 posturi bibliotecar (S), gr.IA 

       - 2 posturi bibliotecar (S), gr.I 

       - 3 posturi bibliotecar (S), gr.II 

      

       b) Se desființează Serviciul Relații cu Publicul, cu următorul post : 

       - șef serviciu (S), gr.II 

 

       c) La Compartimentul Adulți – Corp B se desființează cu următoarele posturi : 

       - 1 post bibliotecar (S), gr.I 

       - 1 post bibliotecar (S), gr.debutant 

 

       d) La Compartimentul Copii și Tineret se desființează următorul post : 

       - 1 post bibliotecar (S), gr.IA 

 

       e) La Serviciul Cercetare și Documentare Bibliografică se desființează următoarele posturi : 

       - 1 post bibliotecar (S), gr.IA 

       - 1 post bibliotecar (M), tr.IA 

       - 2 posturi bibliotecar (S), gr.I 

 

       f) Se comasează Serviciul Cercetare și Documentare Bibliografică cu Compartimentul Periodice rezultând 

Serviciul Cercetare și Documentare Bibliografică. 

 



       g) La Compartimentul Metodic, Comunicare, Programe se desființează următorul post : 

       - 1 post bibliotecar (S), gr.IA 

 

       h) La Compartimentul Informatizare, Digitizare se desființează următoarele posturi : 

       - 1 post bibliotecar (S), gr.I 

       - 1 post analist (S), gr.IA 

 

       i) La Compartimentul Compartimentul Editura, Tipografie, Legătorie se desființează următorul post : 

       - 1 post bibliotecar (M), tr.IA 

 

       j) La Compartimentul Compartimentul Financiar - Contabilitate se desființează următorul post : 

       - 1 post magaziner (M), tr.I 

 

       k) La Compartimentul Compartimentul Juridic și Resurse Umane se desființează următorul post : 

       - 1 post consilier juridic (S), gr.IA 

 

       l) Se comasează Compartimentul Financiar - Contabilitate cu Compartimentul Juridic și Resurse Umane 

rezultând Compartimentul Financiar – Contabil și Resurse Umane. 

 

       m) La Serviciul Administrativ se desființează următoarele posturi : 

       - 1 post referent de specialitate (S), gr.I 

       - 2 posturi îngrijitor (G), tr.I 

       - 3 posturi paznic (M), tr.I 

 

            Propunerile sus-menționate au fost avizate favorabil de către Consiliul Administrativ al Bibliotecii 

Județene “Astra“ Sibiu întrunit în data de 10.05.2021. 

            Managerul instituției de cultură va dispune disponibilizarea personalului rezultat ca urmare a 

reorganizării instituției în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

            Menționăm că potrivit Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Sibiu nr.243/2019, managerul încheie și desface, în condițiile prevăzute de lege, contractele 

individuale de muncă pentru personalul instituției, în temeiul legislației incidente, cu respectarea organigramei 

și statului de funcții aprobate. 

Deoarece dintre posturile mai sus menționate 10 sunt ocupate  iar 18 sunt vacante, în vederea respectării 

tuturor procedurilor și termenelor stabilite de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, referitoare la concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului, propunem 

ca prezenta hotărâre să intre în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021. 

             Față de cele de mai sus, în temeiul art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.c),  art.182 şi al art.196 alin.(1) lit.a) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, supunem spre analiză şi aprobare Proiectul de hotărâre anexat. 

 

              VICEPREȘEDINTE                                                      ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE 

              Vlad Alexandru Vasiu                                                                         Marian Concioiu       

 

                                                                         

                                                  C O N S I L I E R  

                                                  Laura Niculina Niță        

 
NL/NL 



 
 

NR. 10848 / 18.05.2021 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale  

Bibliotecii Județene “Astra“Sibiu 

 

 

             Conform prevederilor art.191 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, preşedintele consiliului 

judeţean poate delega, prin dispoziţie, unele atribuții vicepreşedinţilor, conducătorilor 

compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, 

secretarului general al judeţului, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes 

judeţean. 

            Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Sibiu nr.262/2020 au fost delegate unele 

atribuții ale președintelui referitoare la coordonarea serviciilor și instituțiilor publice aflate sub 

autoritatea Consiliului Județean Sibiu către vicepreședinți, administratorului public și secretarului 

județului Sibiu.   

Potrivit adresei Bibliotecii Județene “Astra“ Sibiu 325/10.05.2021, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Sibiu sub nr.10126/11.05.2021, conducerea Bibliotecii Județene “Astra“ Sibiu a solicitat 

reorganizarea instituției, motivat de diminuarea cheltuielilor de personal.   

 

 Față de cele prezentate mai sus supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene “Astra“ Sibiu. 

 

 

VICEPREȘEDINTE 

Vlad Alexandru Vasiu 
 

 


