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R  O  M  A  N  I  A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

 

H O T Ă R Â R E A 

NR. 25 DIN 29.04.2020 

 

privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Oncești  nr. 50/20.12.2019 cuprinzând  Statul de 

functii  din cadrul  administratiei publice locale a U.A.T. - Comuna Oncesti, judetul Bacău 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncesti, convocat și prezent prin intermediul mijloacelor electronice 

în ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 29.04.2020; 

         Având in vedere: 

         - Referatul inregistrat la nr. 110/16.04.2020, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și 

semnat de către primarului Comunei, privind necesitatea modificării Statului de functii  din cadrul  

administratiei publice locale a U.A.T. - Comuna Oncesti, judetul Bacău; 

         - Raportul secretarului general al Comunei, inregistrat la nr. 109/16.04.2020, la Proiectul de 

hotărâre inițiat, prin care se motivează necesitatea modificării Anexei nr. 2 la H.C.L. Oncești               

nr. 50/20.12.2019 cuprinzând  Statul de functii  din cadrul  administratiei publice locale a U.A.T. - 

Comuna Oncesti, judetul Bacău; 

         - prevederile H.C.L. Oncesti nr. 50/20.12.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de 

functii  din cadrul  administratiei publice locale a U.A.T. - Comuna Oncesti, judetul Bacău; 

         - prevederile H.C.L. Oncesti nr. 6/31.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază și a altor 

drepturi pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul administratiei publice locale a Comunei 

Onceşti, județul Bacău și a indemnizației consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Onceşti, 

începând cu data de 1 ianuarie 2020;  

         - prevederile H.C.L. Oncesti nr. 24/29.04.2020 cu privire la transformarea posturilor contractuale 

de execuție ocupate, de muncitori necalificați, treapta I în posturi contractuale de muncitori calificați, 

treapta I în cadrul Compartimentului Deservire și Gospodărire Comunală din aparatul de specialitate al 

primarului Comunei Onceşti, Judeţul Bacău; 

         - prevederile Dispoziției primarului nr. 9/20.01.2020 privind reîncadrarea și numirea Dnei 

CIUDIN DANIELA în funcţia publică generală de execuție de CONSILIER ASISTENT în cadrul 

Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar - compartiment redenumit; 

         - prevederile Dispoziției primarului nr. 17/22.01.2020 privind încadrarea și numirea Dnei 

MARDARE LOREDANA-OANA în funcţia contractuală de execuție de referent în cadrul 

Compartimentului Financiar-Contabil și Achiziții Publice din aparatul de specialitate al primarului 

Comunei Oncești, județul Bacău; 

         - prevederile Dispoziției primarului nr. 61/08.04.2020 privind suspendarea Contractului 

individual de munca al Dlui ȚĂRĂNAȘU RADU-IONUȚ, angajat contractual în funcția de șef 

SV.S.U. în cadrul Compartimentului Situații de Urgență și Protecția Mediului, pe perioada concediului 

pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani; 

         - prevederile Dispoziției primarului nr. 30/04.02.2020 privind stabilirea drepturilor salariale 

lunare ale personalului din cadrul administratiei publice locale a Comunei Onceşti, județul Bacău, 

începând cu data de 1 ianuarie 2020;  

         - prevederile art. 17 din Legea nr. 53/24.01.2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările 

ulterioare; 

         - prevederile art. 405 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

         - prevederile Anexei nr. 8 - Cap. II, lit. A, pct. IV, lit. b), poz. 18, alin. 1 din Legea-cadru           

nr. 153 din 28.06. 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

         - prevederile art. 20, alin. (1), lit. h), ale art. 21, alin. (2) și ale art. 22, alin. (1) și ale art. 23,    

alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor 

mãsuri financiare, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 114, 115 și, respectiv 116 

din 29.04.2020; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

 

         În  temeiul dispozițiilor  art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c), ale art. 133, alin. (1), ale     

art. 139, alin. (1), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G.     

nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

         Art. 1 - Se modifică Anexa nr. 2 la H.C.L. Oncești  nr. 50/20.12.2019 cuprinzând  Statul de 

functii  din cadrul  administratiei publice locale a U.A.T. - Comuna Oncesti, judetul Bacău și se 

aprobă ANEXA  care face parte integranta din prezenta hotărâre.  

 

         Art. 2 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica, in conditiile 

legii si se comunică, prin grija secretarului general, compartimentelor de specialitate potrivit 

competentelor, persoanelor interesate, primarului Comunei Oncești, precum și Instituției Prefectului 

judetului Bacău in vederea verificarii legalității.  

 

         Art. 3 – Secretarul general al Comunei și contabilul din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.    

 

         Art. 4 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în sedinţă 

ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”, ___-__  voturi ,,împotrivă” şi ___-__ ,,abţineri”  din 

numarul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

            CONSILIER LOCAL,                                                       SECRETAR GENERAL, 

           MIHĂILĂ NICOLAIE                                              OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


