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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 pentru Statul de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Oneşti 

 
 Consiliul local al municipiului Oneşti întrunit în şedinţa ordinară din ziua de  16 
mai  2011 ; 
 
 În baza prevederilor art. 63, 64 ,65 şi 107 alin(2) din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, art. 26 din Legea 284/2010 Lege – Cadru 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, şi procesele verbale 
din data de 05.04.2011 al serviciului Resurse umane, control comercial în urma 
concursului de promovare; 
 
           Avînd în vedere art. 26 din Legea 284/2010 Lege – Cadru privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice şi procesul verbal 1294/24.02.2011 al 
serviciului Resurse umane, control comercial în urma concursului de promovare din 
funcţia contractuală de referent debutant în referent tr. II la serviciul Administrativ; 
 
 Văzând expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti, avizul comisiei 
de specialitate a Consiliului local al municipiului Oneşti, avizul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici nr. 877368/07.03.2011 privind organizarea concursului de 
promovare în grad profesional 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 temeiul prevederilor art.  36 alin.(3) litera 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 al aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Oneşti, prin transformarea unor posturi – funcţii publice de 
execuţie, după cum urmează : 
 
 a) Se aprobă transformarea a  3 posturi de consilier, gradul profesional principal 
în 3 posturi de consilier, gradul profesional superior, prin promovare în gradul 
profesional superior,  la serviciul buget-contabilitate ; 
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 b) Se aprobă transformarea a  3 posturi de inspector, gradul profesional asistent,  
în 3 posturi de inspector,  gradul profesional principal, şi transformarea a 1 post de 
inspector, gradul principal în 1 post de inspector, gradul superior prin promovare în 
gradul profesional superior, la serviciul control fiscal ; 
 
 c) Se aprobă transformarea a  2 posturi de inspector,  gradul profesional principal,  
în 2 posturi de inspector, gradul profesional superior , a 3 posturi de inspector,  gradul 
profesional asistent, în 3 posturi de inspector,  gradul profesional principal, a 1 post de 
consilier juridic,  gradul profesional asistent,  în 1 post de consilier juridic, gradul 
profesional principal, prin promovare în gradul profesional superior, la serviciul 
urmărire şi executare silită ; 
 
 d) Se aprobă transformarea a 1 post de referent, gradul profesional asistent,  în 1 
post de referent, gradul profesional principal, prin promovare în gradul profesional 
superior, la serviciul resurse umane, control comercial ; 
 
 e) Se aprobă transformarea a  1 post de consilier, gradul profesional principal, în 
1 post consilier, gradul profesional  superior,  şi 1 post referent, gradul profesional 
asistent,  în 1 post de referent,  gradul profesional principal, prin promovare în gradul 
profesional superior, la serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului ; 
 
 f) Se aprobă transformarea a 1 post de consilier, gradul profesional principal,  în 1 
post de consilier,  gradul profesional superior,  şi 1 post de consilier,  gradul profesional 
asistent,  în 1 post de consilier,  gradul profesional principal, prin promovare în gradul 
profesional superior, la serviciul tehnic-investiţii şi reparaţii ; 
 
 g) Se aprobă transformarea a 1 post de consilier juridic, gradul profesional 
asistent,  în 1 post de consilier juridic, gradul profesional principal, prin promovare în 
gradul profesional superior,  la serviciul Integrare europeană, implementarea proiectelor, 
dezvoltare locală; 
 
 h) Se aprobă transformarea a 2 posturi de consilier,  gradul profesional principal,  
în 2 posturi de consilier, gradul profesional superior, prin promovare în gradul 
profesional superior, la serviciul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (IT&C) ; 
  
 i) Se aprobă transformarea a 1 post de consilier juridic, gradul profesional 
asistent,  în  1 post de consilier juridic, gradul profesional principal, şi a 1 post de 
consilier, gradul profesional asistent,  în  1 post de consilier, gradul profesional 
principal, prin promovare în gradul profesional superior, la biroul  juridic; 
 
 j) aprobă transformarea a 1 post de referent, gradul profesional principal,  în post 
de referent,  gradul profesional superior, şi a 1 post de consilier, gradul profesional 
asistent,  în  1 post de consilier, gradul profesional principal, prin promovare în gradul 
profesional superior, la biroul autoritate tutelară ; 
 
           k) Se aprobă transformarea a  1 post de natură contractuală de  referent debutant , 
în referent tr. II  la serviciul Administrativ; 
  
 Art. 2 – Hotărârea nr. 51/2010, Anexa nr. 4 se modifică în mod corespunzător. 
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 Art. 3 – Se aprobă modificarea statului de funcţii la serviciul public comunitar 
Serviciul de evidenţă a persoanelor municipiul Oneşti, prin transformarea următoarelor 
posturi – funcţii publice de execuţie, după cum urmează : 
 
 a) Se aprobă transformarea a 1 post de consilier, gradul profesional principal,  în 
1 post de consilier,  gradul profesional superior, prin promovare în gradul profesional 
superior, la serviciul public comunitar local de Evidenţă a persoanelor; 
 
 Art. 4 – Hotărârea nr. 51/2011, Anexa nr.10 se modifică în mod corespunzător. 
   
           Art.5 – Prezenta hotărâre se va comunica:  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;  
- Primarului Municipiului Oneşti.  

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Ene Gheorghe 

 
 
 
 
 
 

                                                                                    Contrasemnează, 
                                                                              Secretarul municipiului, 
                                                                              Cons. jur. Daniel Spânu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.26 
din 16 mai 2011  
SD/BR 
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