ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
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 ordinară din ziua de 18
aprilie 2013 ;
Văzând expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – Victor Laurenţiu
NEGHINĂ, avizul comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Oneşti,
avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 6238/2013 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. 39/2012
a Consiliului local al municipiului Oneşti ;
În baza prevederilor art. 63, 64 ,65, 68 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, art. 2 din ordonanţa
de urgenţă nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în
anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal
bugetare şi procesul verbal nr. 1941 din data de 8 aprilie 2013 şi procesele verbale nr.
2001, nr. 2006 şi nr. 2011 din data de 10 aprilie 2013 al serviciului Resurse umane,
control comercial în urma concursului de promovare;
În baza prevederilor art. 1, alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru
situaţii de urgenţă aprobată prin Legea nr. 363/2002 şi modificată prin O.U.G. nr.
25/2004 şi art. 1, art. 4, alin. (1), art. 5, art. 6 şi art. 7 din Ordinul nr. 718/2005 pentru
aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă se înfiinţează Serviciul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă în subordinea Consiliului Local al municipiului Oneşti, serviciul
condus de 1 şef serviciu contractual.
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;
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HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă modificarea organigramei şi a 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 referent, gradul profesional principal, în
1 post de inspector, gradul profesional asistent, prin promovare în clasă ca urmare a
dobândirii unei diplome de studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară
activitatea, la serviciul urmărire şi executare silită din cadrul Direcţiei economicefinanciare ;
b) 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 Integrare europeană, implementarea proiectelor, dezvoltare locala
din cadrul Direcţiei Urbanism şi amenajarea teritoriului, integrare europeană şi protecţia
mediului ;
c) 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 ;
d) Se aprobă înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de urgenţă în
subordinea Consiliului Local al municipiului Oneşti – format din 1 şef serviciu,
profesionist în domeniu, personal contractual în cadrul administraţiei publice locale ;
Art. 2 – Hotărârea nr. 39/2012, Anexa nr. 2 se modifică în mod corespunzător.
Art. 3 – Se aprobă modificarea statului de funcţii al serviciului public comunitar
local de evidenţă a persoanelor din municipiul 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 serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor din municipiul
Oneşti ;
Art. 4 – Hotărârea nr. 39/2012, Anexa nr. 8 se modifică în mod corespunzător.
Art. 5 – Se aprobă modificarea statului de funcţii al Bibliotecii municipale „Radu
Rosetti”, Muzeul de istorie Oneşti şi Cinema „Capitol”, după cum urmează :
a) Se aprobă desfiinţarea postului contractual de conducere vacant de Şef serviciu
de la serviciul Relaţii cu publicul din cadrul al Bibliotecii municipale „Radu Rosetti”,
Muzeul de istorie Oneşti şi Cinema „Capitol”;
Art. 6 – Hotărârea nr. 39/2012, Anexa nr. 4 se modifică în mod corespunzător.
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Art. 7– Se aprobă Anexa nr. 9 cu înfiinţarea statului de funcţii al Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de urgenţă din subordinea Consiliului Local al municipiului
Oneşti;
Art. 8– Hotărârea nr. 39/2012, Anexa nr. 1 se modifică în mod corespunzător.

Preşedinte de şedinţă,
Oprea Dănuţ
Contrasemnează,
Secretarul municipiului,
Cons.jur. Daniel Spânu

Nr. 67
din 18 aprilie 2013
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