ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 35/2006
Consiliul local al municipiului Oneşti întrunit în şedinţa ordinară din ziua de
15 octombrie 2009 ;
În baza dispoziţiilor art. 7 şi 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind
nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi al personalului
salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de
stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane
care ocupă funcţii de demnitate publică şi art. 36 lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată ;
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti,
referatul de specialitate al serviciului resurse umane, control comercial, relaţii cu
publicul şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului
Oneşti ;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă modificarea statului de funcţii al serviciului public Direcţia
Tehnică a Domeniului Public şi Privat prin transformarea unor posturi – funcţii
contractuale, pentru promovarea persoanelor care au absolvit studii de nivel superior,
după cum urmează :
a) Se aprobă transformarea a 1 post de referent treapta I A în 1 post de
consilier gradul I la serviciul de transport local - compartimentul de autorizare,
monitorizare şi control a activităţii de transport public local, transport de taxi şi în
regim de închiriere ;
b) Se aprobă transformarea a 2 posturi de referent treapta III în 2 posturi de
consilier gradul I A la serviciul îndrumare şi control al asociaţiilor de proprietari ;
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c) Se aprobă transformarea a 1 post de subinginer gradul I A în 1 post de
consilier gradul I A şi 1 post de merceolog treapta III în 1 post de consilier gradul I A
la serviciul aprovizionare materiale învăţământ-gospodărie.
Art. 2 – Hotărârea Consiliului local al municipiului Oneşti nr. 35/2006, Anexa
nr. 6 se modifică în mod corespunzător.
Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica :
- Instituţiei prefectului – Judeţul Bacău
- Primarului municipiului Oneşti
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cetean Bălănică Mircea Nicolae

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons.jur. Daniel Spânu

Nr. 81
din 15 octombrie 2009
HC/AD
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