ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr. 70/08.09.2009
privind aprobarea statului de functii şi a organigramei Serviciului public
“Directia de Asistenta Sociala” Oneşti
Consiliul Local al municipiului Onesti intrunit in sedinta ordinara în data de
05 noiembrie 2009;
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti,
Raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, control comercial, relaţii cu
publicul prin care se propune modificarea Hotararii Consiliului Local Onesti nr.
70/08.09.2009, Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget,
finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, al Comisiei pentru
servicii publice, comerţ şi privatizare şi Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici nr. 1908760/30.09.2009;
În baza prevederilor art. 67 si 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
functionarilor publici, Republicata, Ordonanta Guvernului nr. 6/2007, modificata
prin Ordonanta Guvernului nr. 9/2008 privind salarizarea functionarilor publici si a
art. 36 alin.3, litera “b” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
Republicata;
În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale, Republicata,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aproba modificarea statului de functii al Serviciului public
“Directia de Asistenta Sociala” al municipiului Onesti prin transformarea unor
posturi – functii publice de executie, dupa cum urmeaza:
a) Se aproba transformarea a 1 post de referent, clasa III, gradul profesional
superior, treapta 1 de salarizare in 1 post consilier, clasa I, gradul
profesional principal, treapta 1, la absolvirea studiilor de nivel superior,
la Biroul ajutor social, alocatii de stat si alocatii suplimentare;
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b) Se aproba transformarea a 1 post de referent, clasa III, gradul profesional
superior, treapta 1 de salarizare in 1 post consilier, clasa I, gradul
profesional principal, treapta 1, la absolvirea studiilor de nivel superior,
la Compartimentul resurse umane, sanatate si securitate in munca, PSI;
c) Se aproba transformarea a 1 post de referent, clasa III, gradul profesional
principal, treapta 1 de salarizare in 1 post consilier, clasa I, gradul
profesional asistent, treapta 1, la absolvirea studiilor de nivel superior, la
Compartimentul resurse umane, sanatate si securitate in munca, PSI;
Art. 2 – Hotararea Consiliului Local Oneşti nr. 70/2009, Anexa 2 se
modifica corespunzator.
Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău;
- Primarului municipiului Oneşti;
- Serviciului public „Direcţia de Asistenţă Socială” Oneşti.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DĂNILĂ EMIL
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. Jur. Daniel Spânu
Nr.84
din 05 noiembrie 2009
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