ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr.84 din
5 noiembrie 2009 cu privire la statul de functii al Serviciului public
“Directia de Asistenta Sociala“ al municipiului Onesti

Consiliul Local al municipiului Onesti, intrunit in sedinta ordinara din ziua de
25 februarie 2010 ;
Vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Onesti, Raportul de
specialitate al Serviciului resurse umane, control comercial, relatii cu publicul, precum
şi Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al muncipiului Onesti;
In baza prevederilor art. 11, alin. 3, lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul functionarilor publici, republicata, Legii cadru privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice nr. 330/2009 si art. 36 alin. (3), litera b) din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata;
In 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 a două posturi –
functii publice de executie, dupa cum urmeaza:
a) Se aproba transformarea a 1 post de consilier debutant in 1 post consilier,
clasa I, gradul profesional asistent, treapta 3, la terminarea perioadei de stagiu, la
Biroul ajutor social, alocatii de stat si alocatii suplimentare ;
b) Se aproba transformarea a 1 post de consilier debutant, in 1 post
consilier, clasa I, gradul profesional asistent, treapta 3, la terminarea perioadei de
stagiu, la Compartimentul informare, orientare si consiliere servicii sociale
Art. 2 – Hotararea Consiliului Local nr. 84/2009, Anexa 2 se modifica
corespunzator.

Art.3 – Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău;
- Primarului municipiului Oneşti;
- Serviciului public “Direcţia de Asistenţă Socială”.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ene Gheorghe

Nr.15
din 25 februarie 2010

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu

