ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii nr. 51/2010, pentru organigrama şi statele de
funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Oneşti şi al
serviciilor / instituţiilor publice din subordinea consiliului local
Consiliul local al municipiului Oneşti întrunit în şedinţa ordinară din ziua de 28
octombrie 2011 ;
În baza prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (3) din Secţiunea 5 şi art. 4, lit. L,
Cap. II, Anexa I, din Legea nr. 284/2010 Lege - cadru privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, pentru promovarea în funcţii contractuale în
posturi de nivel superior ca urmare a absolvirii studiilor superioare cu diplomă de
licenţă;
În baza prevederilor
art. 8 şi art. 29, alin (2), lit. b din Legea nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice şi art. 2 şi art. 19 din Legea nr. 241/2006 a
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se înfiinţează serviciul public Apă canal
în cadrul Direcţiei Tehnice a Domeniului Public şi Privat;
Văzând expunerea de motive a 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 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului municipiului Oneşti:
a) se transformă 1 post contractual de referent tr. II în 1 post de inspector de
specialitate gr. II la serviciul Administrativ ca urmare a absolvirii studiilor de nivel
superior;
Art. 2 – Hotărârea nr. 51/2010, Anexa nr. 4 se modifică în mod corespunzător.
Art. 3 – Se aprobă modificarea statului de funcţii a Bibliotecii municipale „Radu
Rosetti” Oneşti, Muzeul de istorie al municipiului Oneşti şi Cinema „Capitol”:
a) se transformă 1 post contractual de conservator tr. II în 1 post de conservator gr.
II la serviciul Muzeul de istorie ca urmare a absolvirii studiilor de nivel superior;
Art.4 – Hotărârea nr. 51/2010, Anexa nr. 6 se modifică în mod corespunzător.
1

Art. 5 – a) Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii a Direcţiei
Tehnice a Domeniului Public şi Privat:
a) se transformă 1 post contractual de tehnician tr. I A în 1 post de inginer gr. II
la serviciul Tehnic gospodărie ca urmare a absolvirii studiilor de nivel superior;
b) Se înfiinţează serviciul public Apă Canal în cadrul Direcţiei Tehnice a
Domeniului Public şi Privat;
c) Se comasează biroul Fond locativ – contracte cu compartimentul controlul
asociaţiilor de proprietari în biroul Fond locativ – contracte şi controlul asociaţiilor de
proprietari;
d) Se redistribuie personalul cu funcţiile de inginer gr. II şi lăcătuş mecanic tr. IV
din cadrul serviciului Tehnic gospodărie la serviciul public Apă canal;
e) Se redistribuie personalul cu funcţiile de inspector de specialitate gr. II şi
referent tr. I A din cadrul compartimentului Control asociaţii de proprietari la serviciul
public Apă canal;
f) Se desfiinţează 1 post vacant de paznic şi 1 post vacant de muncitor
necalificat din cadrul serviciului Baze sportive;
Art. 6 – Hotărârea nr. 51/2010, Anexa nr. 8 se modifică în mod corespunzător.
Art. 7 – Se aprobă modificarea statului de funcţii a instituţiei publice
Administraţia Pieţei, bazarului şi oborului:
a) Se desfiinţează 2 posturi vacante de casier;
Art. 8 – Hotărârea nr. 51/2010, Anexa nr. 7 se modifică în mod corespunzător.
Art. 9 – Hotărârea nr. 51/2010, Anexa nr. 3, modificată prin HCL 96/17
decembrie 2010 se modifică în mod corespunzător.

Preşedinte de şedinţă,
Nicolcea Gelu Titel
Contrasemnează,
Secretarul municipiului,
Cons.jur. Daniel Spânu
Nr. 82
Din 28 octombrie 2011
SD/BR
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