
R  O  M  A  N  I  A 
JUDETUL  BACAU 

COMUNA COLONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARARE  

privind aprobarea functiilor publice, Statului de funcţii şi Organigramei din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei  Coloneşti, judetul Bacau 

 
Consiliul local Colonesti intrunit în sedinta ordinară din data de 14.09.2012 ; 

        Avănd în vedere : 
                 - referatul secretarului comunei Coloneşti judetul Bacău d-l Brandiu Ionel 
nr.3008/13.09.2012; 
                 -  expunerea de motive al primarului comunei Colonesti judetul Bacau d-l Mîrzac Iancu 
Valentin nr. 3007/13.09.2012 prin care se propune aprobarea Organigramei, a Statului de functii din 
cadrul  administratiei publice locale a comunei Coloneşti. 
      - adresa nr. 24266 din 19.12.2011 înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău prin 
care se comunica pentru UAT Colonesti nr. de posturi la care avem dreptul respectiv 22 funcţii 
publice si contractuale.. 
                 - prevederile art. III din O.U.G. nr. 63/30.06.2010 pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare ; 
                 - prevederile Cap. I, ale sect. I, III si IV - Cap. II, si ale sect. I, IV si V – Cap. III din  
Legea nr. 161/19.04.2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 
demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
                 -  prevederile art. 2, alin. (3), ale art. 8, alin. (3), ale art. 9, 10, 11, 14, 15, 63, 68 si 107, 
alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. a), alin. (3) si (4) din Legea nr. 188/08.12.1999 privind Statutul 
functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
                 - prevederile art. 10, 12, 14,16 si 17 din Legea nr. 53/24.01.2003 – Codul Muncii, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
                 - prevederile art. 121, alin. (1), lit. b) 122, si ale art. 153 , din H.G. nr. 611/04.06.2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

     - prevederile Legii nr.284/2010 Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului 
platit din fonduri publice; 

    - prevederileLegii 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din 
fonduri publice; 

   OUG 109/2010 privind unele masuri financiar-bugetare; 
              In  temeiul art. 36 al (2), al.3 lit.b) şi 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propune urmatorul: 
 

 HOTARĂŞTE: 
 

             Art. 1 - Se aprobă Statul de  funcţii şi Organigrama din cadrul  aparatului de specialitate al 
primarului comunei Coloneşti, judeţul Bacău, conform Anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din 
prezenta hotarare.     

Art. 2 – Prezentul proiect de hotarare va fi transmis Agentiei Nationale a Functionarilor 
Publici, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, Compartimentului Contabilitate si Compartimentului 
Secretar Comună. 
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