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PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
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                                                                                           PROIECT AVIZAT 
   SECRETARUL GENERAL AL  
       MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                      NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  modificarea  Anexei nr.2  la  H.C.L. 284/30.08.2021 prin care s-au 

aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale 

Consiliului Local al Municipiului Bacău 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
Având în vedere:  
- Referatul nr. 185834/08.12.2021 înaintat de Serviciul Managementul 

Resurselor Umane și Formare Profesională prin care se propune modificarea  
Anexei nr.2  la  H.C.L. 284/30.08.2021 prin care s-au aprobat statul de funcții 
și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și 
al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Bacău; 

- Expunerea de motive înregistrată cu nr. 186299/ 10.12.2021 prezentată de 
Primarul Municipiului Bacău;  

-    Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 186300/1/ 10.12.2021; 
- Raportul Serviciul Managementul Resurselor Umane și Formare Profesională 

înregistrat cu nr. 186300/2/ 10.12.2021; 
- Prevederile H.C.L nr. 284/30.08.2021 prin care s-a aprobat statul de funcții și 

organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al 
serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău; 

- Prevederile art.11 alin.(5) din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 407, ale art. 409 din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019  privind 
Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

- În baza dispoziţiilor art. 140 alin. (1) si alin. (3), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, 
art.197 alin. (1), ale art. 243 alin. (1) lit.”a” și ”b  din Ordonanța de Urgență 
nr. 57/ 2019  privind Codul Administrativ cu modificările și completările 
ulterioare;  



 În baza dispoziţiilor art. 129 alin.(2) lit. ”a” și alin. (3) lit. ”c” din Ordonanța 
de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ cu modificările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se modifică Anexa nr. 2 – „Stat de funcții al aparatului propriu de 

specialitate al Primarului Municipiului Bacău” la HCL nr. 284/30.08.2021, în 
sensul transformării următoarelor funcții contractuale de execuție vacante : 
    (1) Funcția contractuală  de execuție vacantă de inspector de specialitate , 
clasa I,  grad profesional I S din cadrul Serviciului Tineret și Informare 
Cetățeni - Compartiment Dispecerat se transfomă în inspector de specialitate , 
clasa I,  grad profesional II S; 
   (2) Funcția contractuală de execuție vacantă de Muncitor calificat-sudor, 
treapă profesionala IV, de la Compartiment Tehnic din cadrul Structurii 
Intervenții Auto și Utilaje-Direcția Patrimoniu se  transformă  în referent, grad 
profesional /treaptă profesionala I, studii medii și se va muta în cadrul 
Serviciului Administrare Clădiri (Bazin Inot, Teatru de vară CAEX) -Structura 
Administrare Baze Sportive și de Agrement, Parcuri-Direcția Patrimoniu; 
       

 Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 284/30.08.2021 sunt și rămân în 
vigoare. 
 
 Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane și Formare 
Profesională. 
 
 Art. 4. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local va fi comunicată Primarului 
Municipiului Bacău, Serviciul Managementul Resurselor Umane și Formare 
Profesională, Direcției Patrimoniu-  Structura Administrare Baze Sportive și 
de Agrement, Parcuri și Serviciului Tineret și Informare Cetățeni. 
 
      Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta 
hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău 
pentru verificarea legalității. 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 
 
B.S./ds.I-A1/EX.1 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 186299/ 10.12.2021 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre  privind  modificarea  Anexei nr.2  la  H.C.L. 
284/30.08.2021 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor 
publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău 

 
 În cadrul  amplelor proceduri  de  optimizare  a  activității  structurilor  
funcționale  din  cadrul  aparatului  de  specialitate al  Primarului  Municipiului  
Bacău,  mai ales în vederea evitării unor disfuncționalități în activitatea stucturilor 
ca urmare a intensificării activităților specifice cât și necesitatea continuă de a ne 
adapta la legislația în vigoare,  este  imperativă  preocuparea   pentru  reorganizarea  
unor  fluxuri  operaționale .   
Creșterea  aptitudinilor  și  a  abilităților  profesionale  ale  personalului  din  cadrul 
aparatului de specialitate  trebuie  constant  susținută  de  transformarea  și  adaptarea  
structurii  organizatorice  in  vederea  optimizării  și  eficientizării   performanțelor.   
Necesitatea  continuă  de  adaptare  la  modificările  legislative,  tehnologice  sau  
sociale  generează  o  permanentă ajustare  structurală  a  aparatului  de  specialitate  
al  primarului,  având  drept  scop  eficientizarea  activitatii personalului cât și 
oferirea de servicii de calitate cetățenilor .  In  urma  analizelor  efectuate  asupra  
acestor  aspecte  in  ultima  perioadă,  au  rezultat o serie  de  propuneri  efectuate  
de  conducatorii  unor  structuri,  astfel: 
1. La  nivelul  Direcției Patrimoniu se  propune transformarea unui post vacant, 
funcție contractuală de executie, astfel: 
a) Funcția contractuală de execuție vacantă de Muncitor calificat-sudor, treapă 
profesionala IV, de la Compartiment Tehnic din cadrul Structurii Intervenții Auto și 
Utilaje-Direcția Patrimoniu se transformă în referent, grad profesional /treaptă 
profesionala I, studii medii și se va muta la Serviciul Administrare Clădiri (Bazin 
Inot, Teatru de vară CAEX) în cadrul  Structurii Administrare Baze Sportive și de 
Agrement, Parcuri-Direcția Patrimoniu; 
2. În cadrul  Serviciului Tineret și Informare Cetățeni se  propune transformarea unui 
post vacant, funcție contractuală de executie, astfel: 
a) Funcția contractuală  de execuție vacantă de inspector de specialitate , clasa I,  
grad profesional I S din cadrul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni - 
Compartiment Dispecerat se transfomă în inspector de specialitate , clasa I,  grad 
profesional II S  



Precizez  că  modificările  propuse   prin  prezenta  hotărâre  nu  influențează 
numărul  total de  posturi  existente  stabilit  în  organigrama  aparatului  de 
specialitate  ci  doar  calitatea  posturilor.         
 

  Față de cele prezentate, vă rog să hotărâți. 
 
 
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.O.P,B.S./ds.I-A1/EX.1 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPULUI BACĂU 
Serviciul Managementul Resurselor Umane si Formare Profesională  
NR. 186300/2/ 10.12.2021 
                                      
                                                                                                                          
                                   Raport al compartimentelor de resort 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului la proiectul de hotărâre privind  
modificarea  Anexei nr.2  la  H.C.L. 284/30.08.2021 prin care s-au aprobat statul de funcții 
și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor 

publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău 
 Creșterea  aptitudinilor  și  a  abilităților  profesionale  ale  personalului  din  cadrul aparatului de 

specialitate  trebuie  constant  susținută  de  transformarea  și  adaptarea  structurii  organizatorice  in  
vederea  optimizării  și  eficientizării   performanțelor.   

Necesitatea  continuă  de  adaptare  la  modificările  legislative,  tehnologice  sau  sociale  generează  
o  permanentă ajustare  structurală  a  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  având  drept  scop  
eficientizarea  activitatii personalului cât și oferirea de servicii de calitate cetățenilor .  In  urma  analizelor  
efectuate  asupra  acestor  aspecte  in  ultima  perioadă,  au  rezultat o serie  de  propuneri  efectuate  de  
conducatorii  unor  structuri,  astfel: 

 
1. Urmare a propunerii  efectuate de  către  conducerea  Direcției Patrimoniu conform referatului nr. 

174963/02.11.2021, aprobat de Primarul Municipiului Bacău, sunt  necesare câteva  transformări 
structurale concretizate  astfel: 
a) Transformarea 1 (unu) post funcție contractuală de execuție vacantă de Muncitor calificat-sudor, 
treapă profesionala IV, de la Compartiment Tehnic din cadrul Structurii Intervenții Auto și Utilaje-
Direcția Patrimoniu în referent, grad profesional /treaptă profesionala I, studii medii și mutarea la 
Serviciul Administrare Clădiri (Bazin Inot, Teatru de vară CAEX) în cadrul  Structurii Administrare 
Baze Sportive și de Agrement, Parcuri-Direcția Patrimoniu; 
 

2.    Urmare a propunerii  efectuate de  către  Serviciul Tineret și Informare Cetățeni conform referatului 
nr. 182167/24.11.12.2021, aprobat de Primarul Municipiului Bacău, sunt  necesare câteva  
transformări structurale concretizate  astfel: 

a) Transformarea a 1 (unu) post funcție contractuală  de execuție vacantă de inspector de 
specialitate , clasa I,  grad profesional I S, de la Compartiment Dispecerat, în funcție 
contractuală  de execuție vacantă  de inspector de specialitate , clasa I,  grad profesional II 
S . 

 
Precizam  ca  modificarile  propuse   prin  prezenta  hotarare  nu  influenteaza  numarul  total de  

posturi  existente  stabilit  in  organigrama  aparatului  de  specialitate  ci  doar  calitatea  posturilor. 
Conform prevederilor art.409 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, conform  carora  

se va comunica Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea 
măsurii prin act administrativ, orice modificare intervenită în situația funcționarilor publici și a funcțiilor 
publice. 
 Corespunzător prevederilor art. 129 alin (1), alin (2) lit.a și alin. (3) lit.c din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, potrivit căruia consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în 
toate problemele de interes local date în competenţa sa asigurând printre altele, la propunerea primarului, 
înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice 



de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, 
reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora. 
 In temeiul art.129 alin.(2) lit.(a) și alin.(3) lit.(c), art. 139 alin.(1), art. 196 ali.(1), lit.(a), art.407, 
art.409, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare. 
  

Motiv pentru care prezentul proiect de hotărâre poate fi supus spre dezbatere. 
 

Șef Serviciu Managementul Resurselor Umane si Formare Profesională, 
                                                              Elena DOVLEAG 

 

 

 

ED/ED 2ex/dsXIV/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ  
Nr. 186300/ 10.12. 2021 
 
 

Raport 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind  modificarea  Anexei nr.2  la  H.C.L. 
284/30.08.2021 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Bacău 

 
  Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

-Prevederilor HCL nr. 284/30.08.2021 prin care s-a aprobat statul de funcții și organigrama 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău; 
- Prevederilor art. 11 alin. (5) din Legea nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului platit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 
Art.11 (5)  Angajarea, promovarea, avansarea în gradaţie a personalului prevăzut la alin. (1) se fac 
cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi a celorlalte reglementări specifice 
funcţionarilor publici şi personalului contractual. 
-Prevederilor  art. 407 și ale art. 409 din Ordonanta de Urgenta  privind Codul Administrativ 
nr. 57/ 2019, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 
Art. 407 Functiile publice se stabilesc pe baza activitatilor prevazute la art. 370 alin. (1)-(3), pentru 
fiecare autoritate si institutie publica, prin act administrativ al conducatorului acesteia, respectiv 
prin hotarare a consiliului judetean sau, dupa caz, a consiliului local. 
Art. 409 Comunicarea modificarilor intervenite in situatia posturilor  si a functionarilor publici 
(1)  Autoritatile si institutiile publice comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in 
termen de 10 zile lucratoare de la dispunerea masurii prin act administrativ, orice modificare 
intervenita in situatia functionarilor publici si a functiilor publice. 
(2)  Modificarile intervenite in situatia functionarilor publici se fac prin acte administrative care 
privesc numirea in functia publica, modificarea, suspendarea, sanctionarea disciplinara, respectiv 
incetarea raporturilor de serviciu. 
(3)  Modificarile intervenite in situatia functiilor publice se fac prin acte administrative emise in 
urmatoarele situatii: 
a) intervenirea unor modificari in structura functiilor publice din cadrul autoritatilor sau 
institutiilor publice, ca urmare a promovarii in clasa si a promovarii in grad profesional a 
functionarilor publici; 
b) transformarea unei functii publice vacante intr-o functie publica cu o alta denumire sau intr-o 
functie publica de nivel inferior ori superior, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat 
pentru autoritatea sau institutia publica si in fondurile bugetare anuale alocate. 
c) modificarea calitatii posturilor in conditiile prevazute la art. 405-407. 
(4)  Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul modificarilor intervenite in situatia functiilor publice 
si functionarilor publici care beneficiaza de statute speciale in conditiile art. 380 alin. (1) lit. a)-f). 



- Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 
243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care 
precizează: 
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către 
preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează 
hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a 
consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează 
în procesul-verbal al şedinţei. 
Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta 
sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 
 a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari; 
Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 
administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 
adoptarii, respectiv emiterii 
Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in 
conditiile legii, urmatoarele atributii: 
a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, 
respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului 
judetean, dupa caz; 
b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 
- Prevederilor art. 129 (2) lit. „a” și alin. (3) lit. „c” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, care precizează: 
 Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi 
funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes local; 
 (3)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 
c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii 
ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea 
şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau 
desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora 
 
- şi poate fi supus spre dezbatere. 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
                                                                                 CIPRIAN FANTAZA 

 
 
 
 
 
 
 
Red.B.S./ds.I-A1/EX.1 
 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR.  186300/ 10.12.2021 

 

CĂTRE 

SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE SI FORMARE 

PROFESIONALĂ 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

 

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG 

nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a fost transmis pe e-

mail proiectul de hotărâre privind  modificarea  Anexei nr.2  la  H.C.L. 

284/30.08.2021 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate 

ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea analizării şi întocmirii 

rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 10.12.2021 să le depuneți în 

format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

            PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                            SECRETARUL GENERAL  

           LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                        AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                      NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
 

 
 
 
      



Serviciul Managementul Resurselor Umane și Formare Profesională 

Nr. 185834/08.12.2021 

                                                                                                                             

                                                                                                                                     APROBAT 

       PRIMARUL  MUNICIPIULUI  BACAU 

                                                                                                             Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 

REFERAT 
In cadrul  amplelor proceduri  de  optimizare  a  activității  structurilor  funcționale  din  cadrul  

aparatului  de  specialitate al  Primarului  Municipiului  Bacău,  mai ales în vederea evitării unor 
disfuncționalități în activitatea stucturilor ca urmare a intensificării activităților specifice cât și necesitatea 
continuă de a ne adapta la legislația în vigoare,  este  imperativă  preocuparea   pentru  reorganizarea  unor  
fluxuri  operaționale .   

 

3. Urmare a propunerii  efectuate de  către  conducerea  Direcției Patrimoniu conform referatului nr. 
174963/02.11.2021, aprobat de Primarul Municipiului Bacău, sunt  necesare câteva  transformări 
structurale concretizate  astfel: 
a) Transformarea 1 (unu) post funcție contractuală de execuție vacantă de Muncitor calificat-sudor, 
treapă profesionala IV, de la Compartiment Tehnic din cadrul Structurii Intervenții Auto și Utilaje-
Direcția Patrimoniu în referent, grad profesional /treaptă profesionala I, studii medii și mutarea la 
Serviciul Administrare Clădiri (Bazin Inot, Teatru de vară CAEX) în cadrul  Structurii Administrare 
Baze Sportive și de Agrement, Parcuri-Direcția Patrimoniu; 
 

4.    Urmare a propunerii  efectuate de  către  Serviciul Tineret și Informare Cetățeni conform referatului 
nr. 182167/24.11.12.2021, aprobat de Primarul Municipiului Bacău, sunt  necesare câteva  
transformări structurale concretizate  astfel: 

b) Transformarea a 1 (unu) post funcție contractuală  de execuție vacantă de inspector de 
specialitate , clasa I,  grad profesional I S de la Compartiment Dispecerat, în inspector de 
specialitate , clasa I,  grad profesional II S . 
 
Propunerile  efectuate  sunt  în  concordanță  cu  prevederile  art. 11  alin. (5)  din  Legea 
– cadru  privind  salarizarea  personalului  platit  din  fonduri  publice , nr. 153 / 2017. 

Precizam  ca  modificarile  efectuate  prin  prezenta   transformare   nu  influenteaza  
numarul   de  posturi  existente  stabilit  in  organigrama  aparatului  de  specialitate. 
 

Șef Serviciu MRUFP 

Elena DOVLEAG 
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