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R  O  M  A  N  I  A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCEȘTI 

 

H O T Ă R Â R E A 

NR. 50 DIN 29.10.2021 

 

privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul  administratiei 

publice locale a U.A.T. - Comuna Oncesti, Județul Bacău, ca urmare a vacantării și a transformării 

funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent în funcţia publică de consilier, clasa I, 

grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar  

din aparatul de specialitate al primarului Comunei Onceşti  

 

 

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

în ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 29.10.2021; 

         Având în vedere: 

         - Referatul înregistrat la nr. 274/26.10.2021, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și 

semnat de către primarul Comunei, privind necesitatea modificării Organigramei și a Statului de 

funcții din cadrul  administratiei publice locale a U.A.T. - Comuna Oncesti, Județul Bacău, ca urmare 

a vacantării și a transformării funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent în funcţia 

publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, 

Cadastru și Fond Funciar din aparatul de specialitate al primarului Comunei Onceşti;  

         - Raportul secretarului general înregistrat la nr. 275/26.10.2021, prin care se propune 

modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ca urmare a vacantării și a transformării 

funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent în funcţia publică de consilier, 

clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond 

Funciar; 

         - prevederile H.C.L. Oncești nr. 39/30.07.2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de 

funcții  din cadrul  administratiei publice locale a U.A.T. - Comuna Oncesti, Județul Bacău ca urmare 

a modificării Structurii organizatorice a acesteia; 

         -  prevederile art. 407 și 409, alin. (1), (2) și (3), lit. b) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile 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; 

         - prevederile art. III, alin. (1) din O.U.G. nr. 63/30.06.2010 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 285, 286 și, respectiv 287 

din 29.10.2021; 

         - 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. 134, alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), 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, cu 

modificarile si completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

         Art. 1 – Se modifică și se aprobă Organigrama și Statul de funcții din cadrul  administratiei 

publice locale a U.A.T. - Comuna Oncesti, Județul Bacău, ca urmare a vacantării și a transformării 

funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent în funcţia publică de consilier, clasa I, 

grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar 

din aparatul de specialitate al primarului Comunei Onceşti.  
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         Art. 2 - Anexele nr. 1A și 1B – ORGANIGRAMA, Anexa nr. 2 - STATUL  DE FUNCŢII  și 

Anexa nr. 3 - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 

         Art. 3 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoștință publică, în condițiile 

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

competentelor, A.N.F.P. București, primarului Comunei Oncești, precum și Instituției Prefectului 

judetului Bacău in vederea verificarii legalității.  

 

         Art. 4 – Secretarul general al Comunei și contabilul din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.    

 

         Art. 5 - 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. 

 

 

 

 

 

         PREŞEDINTE DE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

              CONSILIER LOCAL,                                                  SECRETAR GENERAL, 

           IVAN DRAGOȘ-FLORIN                                     OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


