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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 Consiliului Local Oneşti nr. 51/2010 pentru  
statul de funcţii al Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” Oneşti, Muzeul de 

istorie al municipiului Oneşti şi Cinema „Capitol” din subordinea  
Consiliului Local Oneşti 

 
 Consiliul local al municipiului Oneşti întrunit în şedinţa ordinară din ziua de  12 
decembrie 2011 ; 
 
 Văzând expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – ing. Emil 
Lemnaru, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, control comercial  prin 
care se propune modificarea Hotărârii nr.51/2010 a Consiliului Local al municipiului 
Oneşti şi avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Oneşti,  ;  
 
 În baza prevederilor art.26, alin.1 şi alin.3 din Secţiunea 5 din Legea nr. 284/2010 
Lege - cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, pentru 
promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau trepte 
profesionale imediat superioare şi procesele verbale nr. 5493-5501 din data de 
08.12.2011 al Serviciului Resurse umane, control comercial în urma concursului de 
promovare; 
 
 În temeiul prevederilor art.36, alin.3, lit. b) şi art. 47 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 modificarea statului de funcţii a Bibliotecii Municipale „Radu 
Rosetti” Oneşti, Muzeul de istorie al municipiului Oneşti şi Cinema „Capitol”, după cum 
urmează: 
         a) se transformă 4 posturi contractuale de bibilotecar gr. II în din cadrul Serviciului 
Achiziţie, catalogare, informare în posturi de bibliotecar gr. I ca urmare a promovării în 
gradul profesional superior;   
          b) se transformă 1 post contractual de bibliotecar – arhivist gr. III SSD din cadrul 
Serviciului Achiziţie, catalogare, informare în 1 post de bibliotecar – arhivist gr. II SSD 
ca urmare a promovării în gradul profesional superior;   
          c) se transformă 1 post contractual de bibliotecar – arhivist gr. III SSD din cadrul 
Serviciului Relaţii cu publicul  în 1 post de bibliotecar – arhivist gr. II SSD ca urmare a 
promovării în gradul profesional superior;   
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          d) se transformă 1 post contractual de bibliotecar tr. I din cadrul Serviciului 
Achiziţie, catalogare, informare în 1 post de bibliotecar tr. I A ca urmare a promovării în 
treapta  superioară;   
          e) se transformă 2 posturi contractuale de operator date tr. II din cadrul 
Compartimentului informatizare – internet în posturi de operator date tr. I, ca urmare a 
promovării în treapta  superioară;   
  
 
 Art.2 – Anexa nr.6 privind Statul de funcţii a Bibliotecii Municipale „Radu 
Rosetti” Oneşti, Muzeul de istorie al municipiului Oneşti şi Cinema „Capitol” din 
Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.51/2010 se modifică în mod corespunzător. 
 
 Art.3 – Prezenta hotărâre se va comunica: 
  - Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău 
  - Primarului Municipiului Oneşti 
                                                                                             
            

 
 

 
Preşedinte de şedinţă, 

Oprea Dănuţ 
 
 
 

    Contrasemnează,  
    Secretarul Municipiului,  
    Cons. jur. Daniel Spânu  

 
 
 
Nr.104 
din 12 decembrie 2011 
CT/JRS 
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