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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  09 
martie  2012 ; 
  Văzând expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – ing. Emil 
Lemnaru, avizul comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Oneşti, 
avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1620913 din 31 ianuarie  2012 
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 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, art. 13, alin. (2) din 
legea  nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 
pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi procesele verbale din data 
de 16.02.2012 al serviciului Resurse umane, control comercial în urma concursului de 
promovare; 
           În baza prevederilor HCL nr. 102 din 12 decembrie 2011 şi a Legii nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice ; 
           În temeiul prevederilor art.  36 alin.(3) litera b), şi art. 45 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  1 post de consilier, gradul profesional asistent  în 1 
post de consilier, gradul profesional principal  prin promovare în gradul profesional 
superior,  la serviciul buget-contabilitate ; 
 
 b) Se aprobă transformarea a  2 posturi de inspector,  gradul profesional 
principal, în 2 posturi de inspector,  gradul profesional superior, prin promovare în 
gradul profesional superior, la serviciul urmărire şi executare silită ; 
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 c) Se aprobă transformarea a 1 post de inspector, gradul profesional principal,  în 
1 post de inspector, gradul profesional superior, prin promovare în gradul profesional 
superior, la serviciul Resurse umane, control comercial ; 
 
 d) 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 Urbanism şi amenajarea teritoriului ; 
 
 e) Se aprobă transformarea a 1 post de consilier, gradul profesional asistent,  în 1 
post de consilier, gradul profesional principal, prin promovare în gradul profesional 
superior, la Direcţia administraţiei publice – juridic, biroul juridic ; 
 
 f) Se aprobă transformarea a 1 post de inspector, gradul profesional asistent,  în 1 
post de inspector, gradul profesional principal, prin promovare în gradul profesional 
superior, la Direcţia administraţiei publice – juridic,  biroul Autoritate tutelară ;  
  
          Art. 2 – Hotărârea nr. 51/2010, Anexa nr. 4 se modifică în mod corespunzător. 
 
          Art. 3 – a) Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii a Direcţiei 
Tehnice a Domeniului Public şi Privat: 
           a) se desfiinţează serviciul public Apă Canal format din 8 posturi; 
           b) Se redistribuie 4 posturi din  serviciul public Apă Canal la serviciul Baze 
sportive : inginer gr. II, inspector de specialitate gr. II, referent tr. I A şi lăcătuş mecanic 
tr. IV; 
 
          Art. 4 – Hotărârea nr. 51/2010, Anexa nr. 8 se modifică în mod corespunzător.
  
          Art. 5 – Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii a Bibliotecii 
municipale „Radu Rosetti” Oneşti, Muzeul de istorie al municipiului Oneşti şi Cinema 
„Capitol”: 
           a) Se redistribuie  4 posturi din  serviciul public Apă Canal la compartimentul 
Cinema „Capitol”: administrator tr. I, tehnician tr.I A, 2 posturi de îngrijitor; 
          b) se redistribuie un post de lăcătuş mecanic tr. III din  compartimentul Cinema 
„Capitol” în  compartimentul Administrativ gospodăresc;    
  
 Art.6 – Hotărârea nr. 51/2010, Anexa nr. 6 se modifică în mod corespunzător. 
 
 Art.7 – Hotărârea nr. 51/2010, Anexa nr. 3, modificată prin HCL 82/28 
octombrie 2011 se modifică în mod corespunzător. 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Zarzu Ciprian Octavian 

                                                                                                      Contrasemnează,  
                          Secretarul Municipiului,  
                                                        Cons. jur. Daniel Spânu  
 
Nr.17 
din 09 martie 2012 
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