
          
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

  

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr.35/2006 privind 
aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale instituţiilor şi serviciilor 

publice ale Consiliului local al municipiului Oneşti 
 
 
 Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară din ziua de 25 februarie 2010; 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti, Raportul   
de specialitate al serviciului resurse umane, control comercial şi relaţii cu publicul şi 
Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi 
administrarea domeniului public şi privat;  

 

În baza dispoziţiilor Legii nr.330/2009 - lege cadru privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice   – Anexa I/3, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din 
sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar 
şi a art.36(3), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

  
  În temeiul dispoziţiilor art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
Republicată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

 Art.1 – Se aprobă modificarea Statului de funcţii al serviciului public „Direcţia 
tehnică a domeniului public şi privat”, după cum urmează: 
 a) Se aprobă transformarea unui post de şef secţie – subinginer  gradul I A într-un 
post de şef serviciu gradul II cu studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă la 
secţia salubritate. 
 b) Se aprobă transformarea unui post de controlor prestări servicii treapta V – şef de 
echipă în postul de subinginer gradul I A la secţia salubritate. 
 c) Se aprobă transformarea unui post de şef secţie – subinginer gradul I A într-un 
post de şef serviciu gradul II su studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă la 
secţia drumuri. 
 d) se aprobă transformarea unui post de şef birou – subinginer gradul I A într-un 
post de şef birou gradul II cu studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă la 
biroul tehnic-gospodărie. 
 e) Se aprobă transformarea unui post de şef birou referent treapta I A într-un post de 
şef birou gradul II cu studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă la biroul fond 
locativ. 
 f) Se aprobă transformarea unui post de tehnician treapta II în referent trepata I A la 
biroul fond locativ. 
  



Art.2  –  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oneşti nr.35/2006, Anexa nr.6 
se modifică  în mod corespunzător. 

 
Art.3 – Se aprobă modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Municipale „Radu 

Rosetti”, după cum urmează: 
 a) Se aprobă transformarea unui post de director – bibliotecar gradul I cu studii 
superioare de scurtă durată într-un post de director – gradul II cu studii superioare de lungă 
durată cu diplomă de licenţă; 
 b) Se aprobă transformarea postului de bibliotecar gradul II cu studii superioare în 
bibliotecar gradul I cu studii superioare de scurtă durată la serviciul relaţii cu publicul; 
 c) Se aprobă transformarea postului de şef serviciu administrativ gospodăresc în 
administrator treapta I la serviciul administrativ-gospodăresc. 
 
 Art.4 – Hotărârea Consiliului Local nr.35/2006, Anexa nr.3 se modifică în mod 
corespunzător. 
 

Art.5  -  Prezenta hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău; 
- Primarului Municipiului Oneşti. 
- Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” Oneşti 

 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Ene Gheorghe 
 
 

                     Contrasemnează,  
Nr.14              Secretarul Municipiului,  
din 25 februarie 2010                  Cons. jur. Daniel Spânu  
HC/PC 
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