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H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.78/2007 privind 
aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărul de personal şi statul de funcţii 
pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oneşti şi serviciul public 

comunitar local „Direcţia de evidenţă a persoanelor din municipiul Oneşti” 
 

 
 Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară din ziua de 25 februarie 2010; 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti, Raportul   
de specialitate al serviciului resurse umane, control comercial şi relaţii cu publicul, Avizul 
Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi 
administrarea domeniului public şi privat şi Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici nr.1914402 din 18 decembrie 2009;  

 

În baza prevederilor art.67 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată şi modificată, art.33 din Ordonanţa Guvernului nr.6/2007 privind 
salarizarea funcţionarilor publici, art.48 punctul 13 din Legea nr. 330/2009 - lege cadru 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.1/2010 şi a art.36(3), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  
  În temeiul dispoziţiilor art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
Republicată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

 Art.1 – Se aprobă modificarea Statului de funcţii al  aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Oneşti prin transformarea funcţiei publice de execuţie referent de 
specialitate clasa II gradul profesional superior treapta 1 în funcţia publică de execuţie 
consilier clasa I gradul profesional principal treapta 1 la absolvirea studiilor de nivel 
superior la serviciul urbansim şi amenajarea teritoriului. 
 

Art.2  –  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oneşti nr.78/2007, Anexa nr.2 
se modifică  în mod corespunzător. 
  

Art.3  -  Prezenta hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău; 
- Primarului Municipiului Oneşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Ene Gheorghe 

 
 
                             Contrasemnează,  

Nr.13              Secretarul Municipiului,  
din 25 februarie 2010                  Cons. jur. Daniel Spânu  
HC/PC 
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