
                                                                                    
R O M Â N I A                                        

JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
privind aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului municipiului Oneşti şi serviciului  public comunitar „Serviciul 
de evidenţă a persoanelor” din municipiul Oneşti,  pe anul 2011 şi aprobarea modificării 

Hotărârii Consiliului Local 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 17 
decembrie 2010; 
 

 În baza dispoziţiilor art. 23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, Anexei nr. 1 şi 2 b din Ordinul nr. 7660/2006 al Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea  Planului de ocupare 

cţiilor publice şi Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 cu modificările ulterioare ; a fun
        

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – ing. Emil 
Lemnaru, prin care solicită aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Oneşti şi serviciului public comunitar 
„Serviciul de evidenţă a persoanelor” din municipiul Oneşti pe anul 2011 şi adresa către  
Agenţia  Naţională a Funcţionarilor Publici nr. 18912 din 15.09.2010  ; 
 

 În temeiul prevederilor art. 45 şi art. 47 din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 – Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Oneşti şi serviciului public comunitar „Serviciul de 
evidenţă a persoanelor” din municipiul Oneşti pe anul 2011, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

           Art.2 (1) Se aprobă desfiinţarea unui post de casier tr.II din cadrul instituţiei publice 
„Administraţia pieţelor, bazarului şi oborului”. 

(2) Se aprobă înfiinţarea unui post de Director Executiv – funcţie contractuală care va 
coordona compartimentele din subordinea viceprimarului municipiului Oneşti. 
  (3)  Statele de funcţii şi organigrama se vor modifica în mod corespunzător. 
 

Art.3 – Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, 
Primarului municipiului Oneşti, Agenţiei Naţionale a  Funcţionarilor  Publici.  
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Adobricăi Ioana 

 
                          Contrasemnează, 
                             Secretarul Municipiului, 
                                       Cons. jur. Daniel Spânu  
Nr. 96 
din 17 decembrie 2010 
CT/PC 
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