
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL CORNU

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Bibliotecii Comunale Cornu

În temeiul art. 45(1) şi cel al art.115(1) lit.b din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere 
- expunerea de motive a primarului  comunei  Cornu în  calitatea sa de iniţiator, raportul de 
specialitate întocmit de Biblioteca comunală, precum şi  raportul comisiei de specialitate nr.2 
a Consiliului Local, 
-  prevederile  Legii  nr.334/2002,  Legea  bibliotecilor,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile art. 36 alin.(3) lit.”b”, alin. (5) lit. „a”, pct.4 şi 5 şi alin.
(9) combinat cu cele ale art. 63 alin. (5) lit.”a” şi”c” din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă  prezenta 
hotărâre:
                Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii 

Comunale Cornu, conform anexei la prezenta hotărâre.
    Art.2.  Secretarul comunei CORNU  va comunica prezenta hotărâre persoanelor 

interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nicolae SAVU

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                SECRETAR,
                                                                                                              Daniela IANCU 
Cornu, 8 iunie 2010
Nr.27
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

BIBLIOTECA COMUNALĂ CORNU



PRIMĂRIA COMUNEI CORNU
BULEVARDUL EROILOR, NR. 748

JUDEŢ PRAHOVA, ROMÂNIA
TELEFON 0244367461 / 107

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL BIBLIOTECII COMUNALE CORNU

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1.-(1)     Denumirea instituţiei este Biblioteca Comunală Cornu.
(2) Biblioteca  Comunală  Cornu  este  bibliotecă  de  drept  public,  înfiinţată  şi organizată  de  şi  în  subordinea  Consiliului  Local  al  comunei  Cornu  şi  funcţionează potrivit prezentului regulament şi legislaţiei în vigoare ( Legea nr.  

334 din 31 mai 2002 *** republicată şi publicată în Monitorul Oficial nr. 132 din  
11 februarie 2005).

ART. 2.- (1) Biblioteca Comunală Cornu este organizată ca instituţie publică fără personalitate juridică, fiind finanţată integral de la bugetul local.
                (2) Biblioteca Comunală Cornu poate fi finanţată şi din alte surse, în condiţiile legii,  respectiv de alte persoane juridice de drept public sau de drept privat, de persoane fizice ori  prin donaţii, sponsorizări sau alte surse legale.
ART. 3. – (1) Biblioteca Comunală Cornu este bibliotecă publică cu profil enciclopedic, pusă în slujba comunităţii din localitatea Cornu şi permite accesul gratuit la colecţii, baze de date şi surse proprii de informaţii.
                 (2)  Biblioteca Comunală Cornu asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării personalităţii  utilizatorilor,  fără  deosebire  de  statutul  social  sau  economic,  de  vârstă,  sex, apartenenţă politică, religioasă sau etnică.
ART.4. Biblioteca Comunală Cornu are sediul în comuna Cornu şi administrează/utilizează un patrimoniu distinct, care face parte din domeniul public local.

CAPITOLUL II
OBIECTUL DE ACTIVITATE

ART. 5.  – (1)  Biblioteca Comunală Cornu funcţionează ca instituţie publică specializată,  ale cărei  atribuţii  principale  sunt:  constituirea,  organizarea,  prelucrarea,  dezvoltarea  şi conservarea colecţiilor de cărţi,  a publicaţiilor seriale,  a altor documente de bibliotecă şi  a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere; 
(2) Biblioteca  Comunală  Cornu  facilitează  potrivit  resurselor  şi  oportunităţilor,  accesul utilizatorilor  şi  alte  colecţii  ori  baze  de  date,  prin  împrumut  interbibliotecar,  organizează expoziţii  de carte,  rafturi  tematice,  întâlniri  între  cititori  şi  autorii  unor  cărţi,  simpozioane, pentru marcarea unor evenimente deosebite.
(3) Activitatea  Bibliotecii  Comunale  Cornu se structurează și  se dimensionează raportat  la populația și necesitățile comunității locale, dezvoltarea sa fiind finanțată din bugetul local și dinalte surse potrivit legislaţiei în vigoare.
(4) Biblioteca Comunală Cornu organizează activitatea de lectură publică și oferă servicii de documentare și informare comunitară,  accesul la colecțiile și la bazele de date proprii fiind  gratuit.



CAPITOLUL III
ATRIBUŢII ŞI ACTIVITĂŢI SPECIFICE

ART. 6. Ca instituție publică, parte integrantă din sistemul informațional național, Biblioteca Comunală Cornu îndeplinește, corespunzător resurselor alocate și cerinţelor comunităţii locale, următoarele atribuţii:a) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă și conservă colecții de cărți, publicații seriale și  alte  documente  de  bibliotecă  pentru  a  facilita  utilizarea  acestora  în  scop  de  informare,  cercetare, educaţie sau recreere; b) asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu și de consultare în sala de lectură,  de documentare, lectură și educație permanentă, prin împrumut pentru adulți şi copii;c) achiziționează, constituie și dezvoltă baze de date, organizează cataloage și alte instrumente de  comunicare  a  colecțiilor,  în  sistem  tradițional  și  informatizat,  formează  și  îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare;d) inițiază, organizează sau colaborează la derularea unor proiecte, programe și activități de diversificare, modernizare și informatizare a serviciilor de bibliotecă (în funcție de alocațiile bugetare), de valorificare a colecțiilor de documente și a tradițiilor culturale locale, județene și  naționale, de animatie culturală și de educație permanentă;e) întocmeşte programe anuale şi trimestriale cu activităţile culturale;f) completează colecţiile bibliotecii, prin consultarea ofertelor primite de la edituri, trimiterea comenzilor şi alegerea cărţilor;g)  recuperează  cărţile  nerestituite  la  timp  de  către  cititor  (trimiterea  unei  înştiinţări  şi deplasare la domiciliu);
Art.7.- Pentru  indeplinirea  atribuțiilor  și  competenţelor  ce  îi  revin,  potrivit  nivelului  de organizare, potențialului de dezvoltare a serviciilor specifice, cerințelor utilizatorilor activi și virtuali, precum și în baza programelor de dezvoltare a localității, Biblioteca Comunală Cornu realizează următoarele activităţi:a) colecționează documentele necesare organizării în condiții optime a activității de informare, documentare  și  lectură,  la  nivelul  comunitații  locale,  realizând  completarea  curentă  și  retrospectivă a colecțiilor prin achiziții, transfer, donații, schimb interbibliotecar şi alte surse legale;b)  realizează  evidența  globală  și  individuală  a  documentelor,  în  sistem  tradițional  și informatizat  (în  funcție  de  stadiul  de  informatizare  propriu),  cu  respectarea  standardelor bibliografice  de  constituire  a  acestora  în  unități  de  înregistrare;c) completează, organizează, prelucrează și conservă bunurile culturale de patrimoniu cultural  național, constituite în colecții speciale, potrivit reglementărilor legale în vigoare (în măsura în care deţine asemenea bunuri);d)  efectuează  activitatea  de  igienizare  a  spaţiului  bibliotecii  și  de  asigurare  a  condițiilor microclimatice  de  conservare  a  colecțiilor  şi  de  protecţie  a  întergului  patrimoniu;e)  elimină  periodic  din  colecții  documentele  uzate  moral  sau  fizic;f) organizează activitatea de formare și informare a utilizatorilor, prin promovarea colecțiilor, a serviciilor și prin realizarea unor acțiuni de animatie culturală și de comunicare a colecțiilor;g) organizează acțiuni de sondare a intereselor de studiu, lectură, informare și documentare a utilizatorilor activi și potențiali, de promovare a serviciilor de bibliotecă și participă la proiecte,  programe şi forme de cooperare bibliotecară;h) inițiază, susține și derulează proiecte, programe și alte activități specifice pentru dezvoltarea serviciilor  de  bibliotecă,  în  interesul  comunității  locale,  și  susține  formarea continuă  a personalului.

CAPITOLUL IV
COLECŢIILE BIBLIOTECII



A. Structura Colecţiilor:

ART.8. Colecţiile  Bibliotecii  Comunale  Cornu  sunt  formate  din:  cărti,  publicaţii  seriale, microformate,  documente  cartografice,  documente  de  muzică  tiparită,  documente  grafice, documente  fotografice,  documente  arhivistice  şi  alte  categorii  de  documente,  constituite  în colecţii sau provenite din donaţii.
ART.9. Biblioteca deține colecții de documente care au statut de bunuri culturale comune și se constituie,  în funcție de accesul utilizatorilor și  de tipul de documente,  în colecții  destinate împrumutului la domiciliu și colecții destinate consultării în sala de lectură, de informare și  documentare.
ART.10.  Documentele din categoria bunurilor culturale comune nu sunt mijloace fixe și au regim de obiecte de inventar.
    B. Constituirea, evidenţa şi creşterea colecţiilor

ART.11.- (1) Colecțiile Bibliotecii Comunale Cornu se constituie și se dezvoltă prin transfer,  schimb interbibliotecar,  donații  și  sponsorizări,  precum și  prin  achiziționarea unor  servicii culturale de bibliotecă, respectiv achiziționarea de documente specifice, publicații, cărți vechi cu  respectarea  principiilor  utilizării  eficiente  a  fondurilor  publice  în  condițiile  legii.
 (2) Colecțiile bibliotecii trebuie să asigure cel puțin un document specific pe cap de locuitor.
ART.12.- Evidența  documentelor  din  colecțiile  proprii  se  face  în  sistem  tradițional  și informatizat, conform normelor biblioteconomice obligatorii pentru toate bibliotecile publice și în funcţie de gradul de informatizare specific.
ART.13.- (1) Intrarea sau ieșirea documentelor din evidenta bibliotecii se face numai pe baza unui act insotitor: factura și specificație, proces-verbal de donație, chitanță, nota de comandă pentru abonamente,  act  de transfer,  proces-verbal  de casare,  act  de  imputație,  chitanță  de achitare, etc.
 (2) Pentru documentele primite fără act însoțitor de proveniență este obligatorie întocmirea unui proces verbal de intrare, cu borderou în anexă.
ART.14.-  (1) Evidența  documentelor  de  bibliotecă  în  sistem  tradițional  se  efectuează  pe formulare tipizate astfel:a) evidența globală - prin Registrul de Mișcare a Fondurilor (R.M.F.), în care se înregistrează fiecare  stoc  de  publicații  sau  ieșire,  iar  anual  se  face  și  calcularea  existentului;b) evidența individuală - prin Registrul de Inventar (R.I), cu numerotare de la 1 la infinit, în carese înregistrează fiecare document de bibliotecă;
ART.15.- (1) Toate documentele intrate în patrimoniul bibliotecii se marchează cu ștampila acesteia,  care  se  aplică:  pe  pagina  de  titlu,  verso;  pe  ultima  pagină  imprimată,  la  sfârșitul  textului; pe filele și anexele cu hărți, scheme, tabele, ilustrații și reproduceri detașabile și/sau nenumerotate.
(2) Numărul din Registru Inventar este și numărul unic de identificare al fiecărui document de bibliotecă  și  se  înscrie  pe  acesta,  în  vecinătatea  ștampilei,  direct  sau  prin  aplicarea  unei  etichete.
ART.16.   Biblioteca  Comunală  Cornu  este  obligată  să-și  dezvolte  continuu  colecțiile  de documente,  prin  achiziționarea  periodică  de  titluri  din  producția  editorială  curentă.
C. Organizarea, conservarea şi gestionarea colecţiilor:

ART.17. - Documentele bibliotecii se constituie într-o singură gestiune, dar ele se pot constitui și în gestiuni la nivelul compartimentelor în care acestea sunt organizate și utilizate în relația  cu utilizatorii.



ART.18.  -  (1) Bibliotecarul  nu este  obligat  să  constituie  garanții  gestionare,  dar  răspunde material  pentru  lipsurile  din  inventar,  potrivit  reglementărilor  legale  în  vigoare.
(2) Bibliotecarul care are în responsabilitate colecții cu acces liber la raft ori sunt destinate  împrumutului la domiciliu, beneficiază de un coeficient de 0,3% scădere din totalul fondului  inventariat, reprezentând pierdere naturală datorată unor cauze care nu puteau fi înlaturate ori unor cazuri în care pagubele au fost provocate din riscul minimal normal al serviciului.
(3) În cazuri de forță majoră, incendii,  calamități naturale, devalizări și alte situații  care nu implică o răspundere personală, autoritațile publice locale pot dispune scoaterea din evidență a  documentelor  distruse,  în  baza  unui  proces-verbal  de  constatare.
ART.19. - (1) Documentele din categoria bunurilor culturale comune uzate fizic sau moral, pot fi eliminate din colecțiile bibliotecii, în condițiile legii, la minimum 6 luni de la achiziție, după verificarea  stării  acestora  de  către  comisa  de  avizare  a  propunerilor  de  casare.
(2) Eliminarea  documentelor  se  efectuează  cu  aprobarea  autorităților  publice  locale,  la propunerea  comisiei  de  avizare  a  propunerilor  de  casare.
Art.20.  -  (1) Inventarierea sau verificarea gestiunilor  de  elemente  ale bibliotecii  se fac,  în condițiile  legii,  de  către  o  comisie  numită  prin  dispoziția  scrisă  a  primarului  comunei.
(2) În  dispoziție  se  precizează:  componența  comisiei,  responsabilitățile  individuale  ale membrilor  comisiei,  termenele  calendaristice  pentru  desfășurarea  inventarierii.
(3) Responsabilul  și  membrii  comisiei  semnează  de  luare  la  cunoștință,  iar  la  încheierea inventarierii,  aduc  la  cunostința  bibliotecarului  responsabil,  în  scris,  rezultatele  acțiunii  de inventariere cu precizarea:a) actelor de gestiune utilizate și a situatiei cantitative și valorice a fondului inventariat,  pe categorii  de  documente,  asa  cum  a  fost  declarată  și  consemnată  la  începerea  verificării gestionare;b) rezultatelor verificării: existentul constatat, numeric și valoric, pe categorii de documente, precum și a situației documentelor, eventual nerestituite de utilizatori, neînregistrate, lipsă ori uzate  fizic  sau  moral,  cu  consemnarea  distinctă  a  acestora  pe  borderouri.
(4) Primarul comunei stabilește, în funcție de rezultatele acțiunii de inventariere, modalitățile de  finalizare  a  verificării  gestionare  și  de  recuperare  a  eventualelor  lipsuri.
ART.21. - (1) Predarea-primirea gestiunii se face, în baza deciziei autorității publice locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;(2) Predarea-primirea gestiunii se face prin confruntarea fondului de documente cu registrele de inventar, actele de intrare-ieșire în și din gestiune, registrul de mișcare a fondurilor și, după  caz, cu fișele-contract ale utilizatorilor ;(3) Procesul-verbal de predare-primire se întocmește în trei exemplare (unul pentru partea care  predă,  al  doilea  pentru  partea  care  primește,  iar  al  treilea  pentru  contabilitatea autoritățilorpublice locale) .

CAPITOLUL V
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR

A. Înscrierea cititorilor

ART.22. – (1) Oricine are dreptul de a fi utilizator al Bibliotecii Comunale Cornu, indiferent de  vârstă,  ocupație,  naționalitate,  cetățenie,  stare  fizică  sau  socială,  convingeri  politice  și religioase;
(2) La înscriere, fiecare utilizator completează și semnează ”Fișa de contract împrumut”, care se  face  pe  baza  legitimaţiei  de  identitate  (buletin  sau  carte  de  identitate);
(3) Cititorul  are  obligaţia  să  anunţe  imediat  schimbarea  cărţii  de  identitate,  a  datelor personale, a adresei şi a locului de muncă;
(4) Pe fişa titularului nu au voie să împrumute alte persoane.



B. Împrumutul documentelor de bibliotecă 

Art.23.-  (1) Împrumutul  la  domiciliu  se  face  cu  semnarea  obligatorie  a  fișei  contract  de împrumut, doar pentru persoanele cu domiciliu stabil în comuna Cornu; pentru utilizatorii cu domiciliu flotant sau fără domiciliu în localitate, consultarea fondului de publicații se poate face doar la sala de lectură; 
 (2) În momentul primirii publicaţiilor solicitate, cititorii sunt obligaţi să verifice cu atenţie starea publicaţiilor  pe  care  le  împrumută şi  să  semnaleze  bibliotecarului  toate  deficienţele (sublinieri,  pete,  foi  lipsă,  coperte  deteriorate  etc.)  pe  care  le  constată;
(3) La  cererea  cititorului,  biblioteca  poate  procura  publicații  şi  de  la  alte  biblioteci  prin sistemul de împrumut interbibliotecar;
(4) Termenul  de împrumut este de 21 de zile,  prelungirea acestui  termen se poate  face  o singură  dată,  cu  avizul  bibliotecarului;  nu pot  fi  prelungite  cărţile  existente  într-un singur exemplar sau foarte solicitate;
(5) Împrumutul la domiciliu este limitat: nu se împrumută publicatiile de referință (dicţionare,  albume, enciclopedii,  cărți rare, lucrări existente într-un singur exemplar), acestea putînd fi  consultate doar în bibliotecă, numărul publicațiilor care pot fi consultate la sala de lectură fiind  nelimitat;
(6) Utilizatorii  au obligaţia  să  păstreze  şi  să  nu distrugă  publicaţiile  bibliotecii,  să nu facă însemnări,  sublinieri,  să  nu  rupă  pagini;  sustragerea  de  cărţi  din  bibliotecă  constituie contravenţie şi se pedepseşte conform legii;
(7) Cărţile  împrumutate  de  la  bibliotecă  nu  se  transmit  prietenilor,  cunoscuţilor,  fiecare membru  al  comunităţii  având  posibilitatea  împrumutului  personal;
(8) Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, conform legii;
(9) Cititorii care au pierdut cartea împrumutată pot procura din librării o altă carte identică (acelaşi autor, acelaşi titlu , variantă neprescurtată, indiferent de an, editură, ediţie). 

CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE

ART.24.- Biblioteca Comunală Cornu poate încheia protocoale de colaborare, de cooperare şi de  parteneriat  cu  alte  biblioteci  sau  instituţii  din  ţară  şi  din  străinătate,  cu  respectarea reglementărilor legale în vigoare.
ART.25.-  (1) Pentru  sprijinirea  materială  a  unor  activităţi  şi  proiecte  sau  programe  de dezvoltare  proprii  şi  specifice  bibliotecilor  publice,  a  unor  participări  ale  bibliotecarului  responsabil de bibliotecă la programe culturale şi de formare continua, Biblioteca Comunală Cornu se poate asocia cu alte biblioteci sau cu alte instituţii culturale, in parteneriate culturale ori în asociaţii sau consorţii. (2) Dotările se asigură prin finanţare din bugetul local, precum şi prin transferuri, donaţii şi sponsorizări în condiţiile legii;
3)Activitatea  financiar-contabilă  şi  de  resurse  umane  a  bibliotecii  se  realizează  de  către specialistul cu atribuţii  în domeniul resurselor financiare şi al  resurselor umane din cadrul aparatului propriu al autorităţilor publice locale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
(4) Pentru optimizarea activitatii de completare a colectiilor proprii, biblioteca colaboreaza cu Biblioteca  Judeţeană  “Nicolae  Iorga”,  precum  şi  cu  alte  institutii  de  specialitate.
ART.26. Anual, Biblioteca Comunală Cornu,  întocmeşte un raport de evaluare a activităţii, pe  care  îl  prezintă  Consiliului  Local  al  comunei  dar  şi  Bibliotecii  Judeţene  “Nicolae  Iorga”din Ploieşti.
ART.27. Schimbarea destinaţiei spaţiilor în care funcţionează biblioteca se poate face numai în 



cazul asigurării unui sediu care să respecte standardele optime de funcţionare, cu respectarea prevederilor  Legii  bibliotecilor  nr.  334/2002,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.
ART.28. Biblioteca are ştampila şi firma cu înscrisul: „Biblioteca  Comunală Cornu”.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nicolae SAVU

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ                                                  
                                                                                                                               SECRETAR,
                                                                                                                          Daniela IANCU
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