ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei 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 19
martie 2015 ;
Văzând Expunerea de motive nr.12542/12.03.2015 a Primarului municipiului
Oneşti – Victor Laurenţiu NEGHINĂ, avizul comisiei de specialitate a Consiliului local
al municipiului Oneşti, avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 5971/2015
conexat cu nr. 5969/2015 privind organizarea concursului de promovare în grad
profesional şi Raportul de specialitate nr. 12544/12.03.2015 al serviciului Resurse
umane, control comercial, relaţii cu publicul prin care se propune aprobarea
organigramei şi statelor 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;
În baza prevederilor art. 63, 64 ,65 şi 107 alin (2) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare,
art. 26 din Legea 284/2010 Lege – Cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice, art. 5, alin. (3) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2014
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte
măsuri în domeniul cheltuielilor publice, şi procesele verbale din data de 16.03.2015 al
serviciului Resurse umane, control comercial, relaţii cu publicul în urma concursului de
promovare;
În baza prevederilor art. 26, alin. (1), alin. (3), alin. (5) şi alin. (6) din Secţiunea
5 din Legea nr. 284/2010 Lege - cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice, pentru promovarea personalului bugetar în funcţie, grad sau treaptă
profesională într-un nivel imediat superior şi art. 41, art.. 43 şi art. 45 indice 2 din
Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, modificat şi completat prin Hotărârea nr. 1027/2014 şi procesele verbale din
data de 11.03.2015 al serviciului Resurse umane, control comercial, relaţii cu publicul în
urma concursului de promovare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(3) litera b), şi art.45, alin.1 şi ale art.115
alin.1, lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
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HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă organigrama pentru aparatul permanent de lucru al consiliului
local, aparatul de specialitate al primarului, instituţiilor/serviciilor publice din
subordinea consiliului local, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre;
Art. 2 – Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate
al primarului, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,
după cum urmează:
a) 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 Buget - contabilitate din cadrul Direcţiei economice-financiare ;
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 Urmărire şi executare silită din cadrul Direcţiei economicefinanciare ;
c) Se aprobă transformarea a 1 post de consilier juridic, gradul profesional
asistent, în 1 post de consilier juridic, gradul profesional principal şi 1 post de consilier,
gradul profesional principal, în 1 post de consilier, gradul profesional superior, prin
promovare în gradul profesional superior, la serviciul Juridic ;
d) se transformă 1 post contractual de inspector de specialitate gr. II din cadrul
Direcţiei Administrative în 1 post de inspector de specialitate gr. I ca urmare a
promovării în gradul profesional superior;
Art. 3 – Se aprobă statul de funcţii pentru aparatul permanent al Consiliului local
al municipiului Oneşti, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre;
Art. 4 – Se aprobă statul de funcţii pentru Biblioteca municipală „Radu Rosetti”
Oneşti, Muzeul de Istorie al municipiului Oneşti şi Cinema „Capitol”, conform Anexei
4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
a) se transformă 3 posturi contractuale de bibliotecar gr. I din cadrul serviciului Relaţii
cu publicul – prelucrare documente în 3 posturi de bibliotecar gr. I A ca urmare a
promovării în gradul profesional superior;
b) se transformă 2 posturi contractuale de bibliotecar gr. II SSD din cadrul serviciului
Relaţii cu publicul – prelucrare documente în 2 posturi de bibliotecar gr. I SSD ca
urmare a promovării în gradul profesional superior;
c) se transformă 2 posturi contractuale de operator date tr. I
din cadrul
compartimentului Informatizare - internet în 2 posturi operator date tr. I A ca urmare a
promovării în treaptă profesională imediat următoare;
Art. 5 – Se aprobă statul de funcţii pentru instituţia publică „Administraţia Pieţei,
bazarului, oborului şi parcări”, conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre, după cum urmează:
a) se transformă 1 post vacant de consilier gr. II în 1 post de administrator tr. I;
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Art. 6 – Se aprobă statul de funcţii pentru Direcţia Tehnică a Domeniului Public
şi Privat, conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum
urmează:
a) se transformă 1 post contractual de inginer gr. II din cadrul serviciului Baze sportive
municipale în 1 post de inginer gr. I ca urmare a promovării în gradul profesional
superior;
b) Se mută postul de inginer gr. I din cadrul serviciului Baze sportive municipale în
cadrul serviciului Fond locativ – contracte şi controlul asociaţiilor de proprietari;
Art. 7 – Se aprobă statul de funcţii pentru Compartimentul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă, conform Anexei 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 8 – Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru serviciul public
comunitar local de Evidenţă a Persoanelor din municipiul Oneşti, conform Anexelor 8 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 9 – Orice dispoziţii contrare se abrogă.
Art. 10 – Prezenta hotărâre va fi comunicată:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău;
- Primarului municipiului Oneşti;
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

Preşedinte de şedinţă,
Ene Gheorghe

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu

Nr.29
din 19 martie 2015
CT/CT
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