
 
  

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL  

 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi 
statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local, aparatul de 

specialitate al primarului, instituţiilor/serviciilor publice din subordinea 
consiliului local, precum şi serviciului public comunitar local de evidenţă a 

persoanelor din municipiul Oneşti 
     
 
 Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă extraordinară 
astăzi, data de 27 iulie 2010;  

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – 
ing. Emil Lemnaru, Raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, control 
commercial, relaţii cu publicul, prin care se propune aprobarea funcţiilor publice, 
organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul 
permanent al consiliului local, aparatul de specialitate al primarului, 
instituţiilor/serviciilor publice din subordinea consiliului local, precum şi 
serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor din municipiul Oneşti;  

Având în vedere avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 
488188 din 20 iulie 2010; 

În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare şi ale Legii 
nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului 
bugetar. 

În temeiul prevederilor art. 99, art. 107, alin. (1) şi (3), respectiv art.100, 
alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 
republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare. 

În baza art.36, alin.3, lit.b) şi a art.45 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

  
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
Art. 1 - Se aprobă funcţiile publice, organigrama, numărul de personal şi statul 

de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local, conform Anexei nr.1 şi 2, 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



Art. 2 - Se aprobă funcţiile publice, organigrama, numărul de personal şi statul 
de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, conform Anexei nr.3 şi 4, 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 3 - Se aprobă funcţiile publice, organigrama, numărul de personal şi statul 

de funcţii pentru instituţiile/serviciile publice din subordinea consiliului local, 
conform Anexelor nr.5-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 4 - Se aprobă funcţiile publice, organigrama, numărul de personal şi statul 

de funcţii pentru serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor din 
municipiul Oneşti, conform Anexei nr.9 şi 10, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art. 5 – Încetarea raporturilor de serviciu/muncă determinată de reducerea 

numărului de posture în structura organizatorică se face în termenele şi cu 
respectarea procedurii reglementată de dispoziţiile legale în vigoare, aplicabile 
fiecărei categorii de personal. 

 
Art. 6 – Orice dispoziţii contrare se abrogă. 
 
Art. 7 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:  

- Instituţiei Prefectului- judeţul Bacău;  
- Primarului municipiului Oneşti;  
- Entităţilor supuse reorganizării. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

   Stan Lucian    
 
 
 

                 Contrasemnează, 
                Secretarul Municipiului, 
                 Cons.Jur.Daniel Spânu 
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