
 1 

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. 39/2012 a Consiliului local al municipiului 
Oneşti, cu 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 extraordinară din ziua de  
14 februarie 2013 ; 
 
           În conformitate cu dispoziţiile Ordinului comun nr. 277/1709/2012 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; 
 Văzând expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – Victor Laurenţiu 
NEGHINĂ, raportul de specialitate al serviciului resurse umane, control comercial, 
avizul comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Oneşti,    prin care se 
propune modificarea Hotărârii nr. 39/2012 al Consiliului local al municipiului Oneşti 
pentru  organigrama şi Statul de funcţii al  Bibliotecii municipale „Radu Rosetti” Oneşti, 
Muzeul de istorie al municipiului Oneşti şi Cinema „Capitol” din subordinea consiliului 
local al primăriei Municipiului Oneşti; 
           Având în vedere adresa nr. 27432/04.01.2013 al Instituţiei Prefectului – judeţul 
Bacău privind numărul maxim de posturi la care are dreptul Unitatea Administrativ 
Teritorială Oneşti pentru anul 2013 în funcţie de numărul de locuitori comunicat de 
Institutul Naţional de Statistică la data de 01.01.2012; 
 
 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 al Bibliotecii municipale 
„Radu Rosetti” Oneşti, Muzeul de istorie al municipiului Oneşti şi Cinema „Capitol”, 
după cum urmează: 
a) se desfiinţează din cadrul Serviciului „Relaţii cu publicul”, 1 post vacant de mânuitor 
carte; 
b) se desfiinţează  din cadrul Compartimentului Cinema „Capitol”, 1 post vacant de 
îngrijitor;   
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 Art. 2 – Hotărârea nr. 39/2012, Anexa nr. 1 se modifică în mod corespunzător.  
 
 Art. 3 – Hotărârea nr. 39/2012, Anexa nr. 4 se modifică în mod corespunzător. 
 
 Art. 4 – Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate 
al primarului municipiului Oneşti, după cum urmează: 

a) se transformă 1 post contractual vacant de şofer din cadrul Serviciului  
Administrativ în 1 post de consilier gr. I A ; 
 
 Art. 5 – Hotărârea nr. 39/2012, Anexa nr. 2 se modifică în mod corespunzător.  
 
 Art. 6 – Prezenta hotărâre va fi comunicată: 

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

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Brînzaniuc Adrian 

 
 
 

 
  Contrasemnează, 

                                                                                                                             Secretarul municipiului, 
                                                                                                                             Cons.jur. Daniel Spânu 
 
 
 
                                                                                                                                                 
Nr. 17 
din 14 februarie 2013                                                                                                                                                                                                                                                       
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