
ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  COVASNA

HOTĂRÂREA NR.  158/2022
cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al  
Casei Orășenești de Cultură Covasna și al Bibliotecii Orășenești Covasna 

 Consiliul  local  al Oraşului  Covasna,  întrunit  în şedinţă ordinară din data
de24  noiembrie  2022  şedinţă  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea
consilierilor în funcţie (16) din totalul de 17 consilieri aleși.,

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul  compartimenului de
specialitate,  întocmit  de Directorul  Casei  Orășenești  de Cultură Covasna,  avizul
comisiilor  de specialitate  pentru  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţia socială,
sport şi tineret, și  juridice şi pentru adiministraţia publică locală, apărarea ordinii
publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte
drepturi, precum şi avizul de legalitate al secretarului general al  oraşului;

Ţinând cont de prevederile:
-  Ordinul  Prefectului  Judeţului  Covasna  nr.  237/23.10.2020 privind

constatarea  îndeplinirii  condiţiilor  legale  de  constituirea  a  Consiliului  Local  al
Oraşului Covasna, Judeţul Covasna;

- art. 40 din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicat, cu modificările și
completările ulterioare;

-  O.G.  nr.  118  din  21  decembrie  2006 privind  înfiinţarea,  organizarea  şi
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;

- Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2193 din 17 martie 2004 pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale;

- Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor
culturale aprobate prin Ordinul nr. 2883 din 15 decembrie 2003;

- Legii nr. 334 din 31 mai 2002 privind bibliotecilor, republicată;
- Ordinului nr. 2.069 din 1 octombrie 1998 pentru aprobarea Regulamentului de

organizare și funcționare a bibliotecile, republicată;
- OUG nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor publice

de cultură;
   -  art.  7  din  Legea  nr.  52/2003 privind  transparenţa  decizională  în
administraţia publică, republicată;

         În baza  prevederilor art.129 alin. (2) lit. .”a”, alin. (3) lit.”c”, art. 139 alin. (1)
teza întâi, art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din  O.U.G.



57/  2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

Cu votul ,,pentru” a 13 consilieri, ,,împotrivă” – consilieri,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.  1.  –  Se  aprobă  Regulamentul  de  Organizare  și  Funcționare  al  Casei
Orășenești de Cultură Covasna și al Bibliotecii Orășenești Covasna, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 –  Cu data intrării în vigoare a  prezentei,  HCL nr. 36/2005  cu privire la
aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii orășenești, la
modificarea statului de funcții și acordarea unor sporuri și HCL nr. 37/2005 cu
privire  la  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  și  funcționare  al  Casei
Orășenești de Cultură Covasna își va înceta aplicabilitatea.

Art.  3  –  În  termen  de  30 de  zile  de  la  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  se
procedează  la  actualizarea  fiselor  de  post  ale  personalului  din  cadrul  Casei
Orășenești de Cultură Covasna și al Bibliotecii Orășenești Covasna.

Art.4. Directorul  Casei  Orășenești  de Cultură  Covasna  și  personalul  din cadrul
Casei Orășenești de Cultură Covasna și al Bibliotecii Orășenești Covasna răspund
de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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