
 1 

   R O M Â N I A   
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind   aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi 
statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local, aparatul de 

specialitate al primarului, instituţiilor/serviciilor publice din subordinea consiliului 
local, precum şi serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor din 

municipiul Oneşti 
 

 Consiliul local al municipiului Oneşti întrunit în şedinţa ordinară din ziua de  
05.04. 2012 ; 
 
           În conformitate cu dispoziţiile Ordinului comun nr. 234/2698/2011 al ministrului 
administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, privind revizuirea mediei 
numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la  Ordonanţa  de urgenţă nr. 
63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 
           În baza prevederilor    art. 107, alin. (1) şi alin. (3), respective art. 100, alin. (1), 
(2) şi (3)  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată 2, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
           În baza prevederilor    art. 36, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată de Ordonanţa de urgenţă nr. 7/2011; 
 Văzând expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – ing. Emil 
Lemnaru, raportul de specialitate al serviciului resurse umane, control comercial, avizul 
comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Oneşti,    prin care se propune 
aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii 
pentru aparatul permanent al consiliului local, aparatul de specialitate al primarului, 
instituţiilor/serviciilor publice din subordinea consiliului local, precum şi serviciului 
public comunitar local de evidenţă a persoanelor din municipiul Oneşti; 
           Având în vedere avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1628505, 
din data de 28.03.2012, precum şi avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de Date nr.3478546 din 28.03.2012; 
 
 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 pentru aparatul de specialitate 
al primarului municipiului Oneşti, după cum urmează: 

a) se înfiinţează Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului, integrare  europeană  
şi protecţia mediului formată din următoarele: serviciul Urbanism şi amenajarea 
teritoriului, serviciul Integrare europeană, implementarea proiectelor, dezvoltare locală 
şi compartimentul Protecţia mediului. 
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           b) se înfiinţează în cadrul Direcţiei Urbanism şi amenajarea teritoriului, integrare    
 europeană şi protecţia mediului 1 post de director executiv adjunct. 
 
 Art. 2 – Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru serviciul public 
comunitar local de Evidenţă a persoanelor al municipiului Oneşti, după cum urmează: 
           a) se înfiinţează în cadrul compartimentului de Evidenţă a persoanelor 11 posturi: 
2 posturi de consilier superior, 2 posturi de consilier principal, 2 posturi de consilier 
asistent, 3 posturi de consilier debutant, 1 post de referent superior şi 1 post de referent 
principal.  
  
 Art. 3 – Se aprobă funcţiile publice, organigrama, numărul de personal şi statele 
de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, aparatul permanent de lucru al 
consiliului local, instituţiilor/serviciilor publice din subordinea consiliului local, conform 
Anexelor nr. 1 – 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
  Art. 4 – Se aprobă funcţiile publice, organigrama, numărul de personal şi statele 
de funcţii pentru serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor din 
municipiul Oneşti, conform Anexelor nr. 7 – 8, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
 Art. 5 – Orice dispoziţii contrare se abrogă. 
 
 Art. 6 – Prezenta hotărâre va fi comunicată: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău; 
- Primarului municipiului Oneşti; 
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

 
 
 
  
                                                                                             

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Adobricăi Ioana 

 
                                                                                           Contrasemnează,  

                          Secretarul Municipiului,  
                                                       Cons. jur. Daniel Spânu  
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