
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 

735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9                                                                            

tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 
e-mail : primar@primariahusi.ro                                                

web : www.primariahusi.ro    

  

                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 14 consilieri 

 

HOTARAREA NR.269  
privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul  

BIBLIOTECII MUNICIPALE “MIHAI RALEA” HUSI 

 

 

           Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui;  

 

               Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind modificarea organigramei si a statului de 

functii al personalului din cadrul Bibliotecii Municipale “Mihai Ralea” 

Husi.  

 raportul de avizare al Comisiei juridice si de disciplina, pentru administratie 

publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor 

cetatenesti;                           

 raportul de avizare al Comisiei  pentru invatamant, culte, tineret, turism, 

sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie; 

              In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr.334/2002 privind bibliotecile 

publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art.6 alin.(4) 

din Legea -cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din 

fonduri publice; prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificarile si 

completarile ulterioare; prevederile art.36 alin. (3) litera b) din Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare;    

              In temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTARASTE: 
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              Art.1. – Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii al 

personalului din cadrul Bibliotecii Municipale “Mihai Ralea” Husi prin infiintarea unei 

functii contractuale de executie de bibliotecar, gradul profesional IA. 

 

               Art.2. – Organigrama Bibliotecii Municipale “Mihai Ralea” Husi, modificata 

conform prevederilor art.1 la prezenta hotarare, are continutul cuprins in anexa nr.1, 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

               Art.3. –Statul de functii al Bibliotecii Municipale “Mihai Ralea” Husi, 

modificat conform prevederilor art.1 la prezenta hotarare, are continutul cuprins in 

anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

               Art.4. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi si manager Bibliotecii Municipale “Mihai Ralea” Husi. 

 

 
                                                                          HUSI, 28 decembrie 2015 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                        Contrasemneaza, 

      Blanariu Victor                                                        Secretarul municipiului Husi  

                          jr.Monica Dumitrascu 


