
 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA COLONEŞTI 
CONSILIUL lOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 privind defalcarea Compartimentului stare civilă si protectie socială din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Colonesti, judeţul Bacău 

 
         Consiliul local al comunei COLONEŞTI, judeţul BACĂU;                                               
         Având în vedere:  
 
- prevederile art.107 alin (4) si (5) din Legea nr. 188/1999, republicatã (2r), cu modificãrile si 
completãrile ulterioare 
- Ordonanta de urgenta 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 
privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare; 
 - Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului din fonduri publice; 
 - Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice;   
 - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 23 din 02 martie 2011 pentru modificarea si completarea art. 
22 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetarã pe anul 2009 
si reglementarea unor mãsuri financiar – fiscale; în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (2) lit. „b” 
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata si ale H.G. nr.  611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificarile si completarile ulterioare,  precum si in baza Legii 53/ 2003 Codul muncii; 
 - Avizul ANFP nr. 894637 din 26.07.2011 privind functiile publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Colonesti judetul Bacau; 
 - Expunerea de motive a primarului si avizul Comisiei de specialitate;  
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.a şi d, alin.(3) lit b, alin.(6) lit.a pct.19 şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1.  Se aprobă defalcarea Compartimentului de stare civilă si protectie socială din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Colonesti, judeţul Bacău în 2 (două) compartimente - 
,,Compartiment de stare civilă" în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Coloneşti 
judeţul Bacau, respectiv ,,Compartiment de protecţie socială" în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Coloneşti judeţul Bacau; 
Art.2.  Compartimentele pentru care a fost acordat avizul ANFP nr. nr.894637 din 26.07.2011 privind 
functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Colonesti judetul Bacau 
rămăn neschimbate; 
Art.3.  Secretarul comunei Colonesti jud. Bacău va comunica pezenta hotărăre Instituţiei Prefectului- 
judeţul Bacău, primarului comunei Coloneşti judeţul Bacău compartimentului resurse umane, 
compartimentului contabilitate; 
 
                                          Contrasemnează 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ           SECRETAR COMUNA 
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