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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Hotărârii nr. 51/2010 privind aprobarea funcţiilor publice, 

organigramei, numărul de personal şi statul de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Oneşti  

 
 Consiliul Local al municipiului Oneşti întrunit în şedinţă ordinară în data de 14.10.2010; 
 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – ing. Emil 
Lemnaru, înştiinţarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu adresa nr. 
19303/20.09.2010, privind modificarea statului de  funcţii pentru aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Oneşti, avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al 
municipiului Oneşti şi referatul de specialitate al serviciului resurse umane, control comercial 
prin care se propune modificarea Hotărârii nr.51/2010 a Consiliului Local al municipiului 
Oneşti; 
 

 În baza prevederilor art. 68 şi art. 107 alin 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare,  art. 16 din Anexa 
III si art. 8 alin.(8) din Anexa I din Legea nr. 330/2009 – „Lege-cadru privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice” şi 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; 
  
 În temeiul prevederilor şi art. 36, alin.(3), litera b) şi 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 a 2 posturi - funcţii publice de execuţie şi 1 
post de natură contractuală pentru promovarea persoanelor care au absolvit studii de nivel 
superior, transformarea a 2 posturi vacante - funcţii publice de execuţie şi 1 post avansare în 
treaptă după cum urmează: 
 
 a) Se aprobă transformarea a 1 post de referent, clasa III, gradul profesional superior, 
treapta 2 în 1 post de inspector, clasa I, gradul profesional principal, treapta 3 şi a 1 post de 
referent, clasa III, gradul profesional superior, treapta 1 în 1 post de inspector, clasa I, gradul 
profesional principal, treapta 2 prin promovarea în clasă la serviciul urmărire şi executare silită; 
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 b) Se aprobă  transformarea a 1 post de natură contractuala de arhivar în 1 post de 
inspector de specialitate gr. II  prin promovarea în clasă, la serviciul administrativ; 
 
 c) Se aprobă transformarea a 1 post vacant de inspector, clasa I, gradul profesional 
superior, treapta 2 în 1 post de inspector, clasa I, gradul profesional superior, treapta 1, la 
serviciul resurse umane, control comercial; 
 
 d) Se aprobă transformarea a 1 post vacant de consilier, clasa I, gradul profesional 
principal, treapta 1 în 1 post de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, treapta 1  la biroul 
de autoritate tutelară; 
 
 e) Se aprobă transformarea a 1 post de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, 
treapta 2 în 1 post de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, treapta 1, prin avansarea în 
treaptă superioară de salarizare la biroul autoritate tutelară ; 
 
 Art. 2 – Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr. 51/2010, Anexa nr. 4 se modifică în mod 
corespunzător. 
 

 Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată :  
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Bacău;  
- Primarului municipiului Oneşti.  

 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Voinea Teodora 

    
    
                            
Contrasemnează, 

                        Secretarul Municipiului, 
                                  Cons. jur. Daniel Spânu  
Nr.73 
din 14 octombrie 2010 
CT/DM 

 
 
 


