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HOTÃRÂRE 
privind  aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii al aparatului de specialitate  

al Primarului, al activitã ţilor autofina ţate şi  serviciilor publice subordonate Consiliului 
Local al oraşului Tg.Ocna 

 
Consiliul local al orasului Tirgu Ocna, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din 

30.09.2015 
Având în vedere  : 
- Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău nr.3265/2014 prin care se stabileşte 

numărul maxim de personal pentru oraşul Tirgu Ocna; 
- Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău nr.9103/2015 prin care se comunica 

faptul ca pana la data de 31 decembrie 2015 se mentine  numărul maxim de personal aprobat 
pentru anul 2014; 

- Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău nr.16116/2015 prin care se 
suplimenteaza  numărul maxim de personal pentru anul 2015 cu 1 post pentru deservire 
microbuze scolare; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 50/2013 privind aprobarea Organigramei, a Statului de 
funcţii al aparatului de specialitate al Primarului, al activitãţilor autofinaţate şi  serviciilor 
publice subordonate Consiliului Local al oraşului Tg.Ocna, judeţul Bacău; 

- Raportul de specialitate intocmit de catre  Biroul Resurse Umane – salarizare 
inregistrat sub  nr. 7024/16.09.2015 prin care se fundamenteza stabilirea de funcţii publice şi 
modificarea structurii de funcţii publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului,  
al activitãţilor autofinaţate şi  serviciilor publice subordonate Consiliului Local al oraşului 
Tg.Ocna; 

- Expunerea de motive a Primarului orasului Tirgu Ocna nr. 7285 din 24.09.2015; 
- Raportul de avizare al Comisiei juridice, pentru administratie publica nr. 7456 din 

30.09.2015 
In temeiul prevederilor: 

- Art. III alin. (1) din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

- art. 2-4, art. 8, art. 107 alin. 1 ) si art. 111-112  din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificari si completari; 

- Anexei 1 din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 
4040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către 
autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului - cadru de stat de funcţii cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- art.36 din Legea nr.350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

-  art.  30 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat în temeiul Legii nr. 
40/2011; 

Luând in considerare : 
- Adresa Primariei orasului Tirgu Ocna nr. 7025 din 16.09.2015 prin care a fost 
solicitat avizul Agenţiei Nationale a Funcţionarilor Publici; 
- AVIZUL  Agenţiei Nationale a Funcţionarilor Publici – Bucureşti nr. 44099/2015 
 



 
In temeiul art. 36 alin. (3) lit. „b" coroborat cu art. 45, alin. 1) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTARASTE 
 
Art.l.  Se aprobă Organigrama ( anexa nr.1) şi Statul de funcţii al Aparatului de 

specialitate al Primarului, al activitãţilor autofinaţate şi  serviciilor publice subordonate 
Consiliului Local al oraşului Tg.Ocna ( anexa nr.2) ; 

 
Art.2. (1) Se aprobă modificarea calitãţii posturilor din functii contractuale in functii 

publice prezentate în anexa nr.3 la prezenta hotãrâre.  
(2) Se împuterniceşte Primarul oraşului Tirgu Ocna sã numeascã în functiile  

publice de executie personalul prevãzut în la art.2 alin.1. 
 
Art.3.   Prevederile prezentei hotãrâri intrã în vigoare începând cu 01.10.2015, datã de 

la care se abrogã prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr.50/2013. 
 
Art.4.  Se împuterniceşte Primarul oraşului Tg.Ocna sã actualizeze si sa aprobe fişele 

posturilor pentru funcţiile publice şi pentru personalul contractual din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului si structurilor subordonate Consiliului local al oraşul Tirgu Ocna. 

 
Art.5  Prezenta hotãrâre se comunicã prin grija secretarului orasului Tirgu Ocna  

Instituţiei Prefetului – Judeţul Bacãu, Primarului orasului Tirgu Ocna , Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, structurilor funcţionale din cadrul instituţiei şi va fi adusã la 
cunoştinţã publicã în condiţiile legii. 

 
 

           PRESEDINTE DE SEDINTA, 
               Consilier BUCUR Aurel                                              CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                              Secretarul orasului Tirgu Ocna, 
     Cons. jr. Corina VÃSOIU 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HOTARAREA NR. 68 
Din 30.09.2015 
Adoptata cu 16 voturi “pentru”  din 16 consilieri prezenti 












