
                           

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  

Bibliotecii Judeţene “Ştefan Bănulescu” Ialomiţa 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.2428 din 11.04.2011 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - Raportul nr.2427 din 11.04.2011 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr.2718 din 20.04.2011 al Comisiei pentru cultură, culte, tineret, 
sport,colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe;  
 - Raportul nr.2684 din 19.04.2011 al Comisiei juridice şi de disciplină, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Legii bibliotecilor  nr. 334/2002, republicată; 
 - prevederile art.91 alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului comun al Ministerului Culturii şi Cultelor şi 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 2087/2002 privind aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice; 

- anexele nr. 2a şi 2b la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 15 din 
22.03.2011 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum şi 
aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru instituţiile de interes judeţean, 
aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;   
 - prevederile art.84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 
nr.52 din 29.08.2008,   
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii 

Judeţene “Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
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Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei, hotărârea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa nr. 74 din 17.07.2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Bibliotecii Judeţene “Ştefan Bănulescu” Ialomiţa se abrogă. 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 

 
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se 
comunică, spre ducere la îndeplinire Bibliotecii Judeţene “Ştefan Bănulescu” 
Ialomiţa şi direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând 
a fi publicată în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa şi pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
 

 
       PREŞEDINTE ,                                        Contrasemnează, 

                                     Secretarul judeţului Ialomiţa 
  Vasile Silvian CIUPERCĂ           Constantin STOENESCU 
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