
ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

COMUNA BLĂGEŞTI
CONSILIUL LOCAL

.HOT ĂRÂREA NR. 2_~ DIN ~ .03.2019
privind aprobarea statului de funcţii din

aparatul de specialitate al primarului comunei BIăgeşti

Consiliul local Blăgeşti, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:
_ Referatul nr. 2031/06.03.2019 întocmit de Oprea Cristina- consilier superior în

cadrul Compartimentului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Blăgeşti;
Expunerea de motive nr. 2032/06.03.2019 a Primarului comunei Blăgeşti;
Rapoartele comisiilor de specialitate;
Procesul-verbal final privind rezultatele finale ale a examenului de promovare
în treapta profesională imediat superioară celei deţinute de către personalul
contractual din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public şi
Privat înregistrat la sediul autorităţii publice sub nr. 8877/23.10.2018 din care
rezultă că domnii Ungureanu Gheorghe şi Raţă Paul au promovat în treapta
profesională imediat superioară celei deţinute;
Procesul-verbal final privind rezultatele finale ale a examenului de promovare
în treapta profesională imediat superioară celei deţinute de către personalul
contractual din cadrul Compartimentului Registru Agricol şi Cadastru înregistrat
la sediul autorităţii publice sub nr. 8878/23.10.2018 din care reiese că doamna
Lăzărescu Gabriela a promovat în treapta profesională imediat superioară celei

deţinute;
Raportul final al concursului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de
agent de pază în cadrul Biroului Poliţia Locală Blăgeşti înregistrat la sediul
autorităţii publice sub nr. 9932/26.11.2018 prin care domnul Simion Ioan este
declarat admis;
Raportul final al concursului de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei
publice de execuţie vacante de consilier, clasa 1, grad profesional debutant din
cadrul Compartimentului Registru Agricol şi Cadastru din care reiese că domnul
Căşeru Adrian este declarat admis;
Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 16662/2018;
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Prevederile din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţi lor publice, a funcţiilor publice şi în mediul



de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările
ulterioare;

_ Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare;

_ Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

_ Legea nr. 195/2006 - legea cadru privind descentralizarea, cu modificările şi
completările ulterioare;

_ în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "a", şi "d", alin (3), lit. "b", alin (6),

lit. "a", art. 45, art. 48 şi art. 115 alin. (1), lit. "b" din Legea Administraţiei publice
locale nr. 215/2001, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂşTE:
Art.l. Se aprobă statul de funcţii din aparatul de specialitate al primarului

comunei Blăgeşti conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de
hotărâre.

Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri este abrogată Anexa nr.2 din HCL nr.
26/26.04.2018.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului - judeţul Bacău,
Primarului Comunei Blăgeşti, Compartimentului Resurse Umane şi va fi adusă la
cunoştinţa publicului în condiţiile legii prin afişare la sediul Consiliului Local al
comunei BIăgeşti şi publicată pe site-ul Primăriei comunei BIăgeşti.
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