
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTARARE 

nr. 6/28.01.2022 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Helegiu, structurilor/ serviciilor publice din 

subordinea Consiliului local Helegiu 

 

Consiliul local Helegiu, judetul Bacau,intrunit in sedinta ordinara din 

28.01.2022; 

Avand in vedere temeiurile juridice  ale: 

- OUG nr.63/2010 privind modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind 

finantele publice locale precum si stabilirea unor masuri financiare,cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

-Art.480 si 481 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările  şi completările  ulterioare  ; 

- prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Anexa nr. VIII, Cap. I, pct IV, Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din 

administrația publică locală lit. b) nr.18 din Legea-cadru 153/2017 privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice; 

Luand act de: Referatul de aprobare al primarului comunei Helegiu nr. 

492/17.01.2022, in calitate de  initiator, raportul de specialitate  înregistrat sub 

493/17.01.2022; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 4/27.01.2022. 

În temeiul prevederilor art.129  alin 2 ,lit.a ,alin 3 lit.cart.139 alin.(1) şi art.196 

alin.(1) lit. a) din O.U.G.nr.57/2109 privind Codul Administrativ, cu 

modificările  şi completările  ulterioare  : 

 

HOTARASTE 

 

Art.1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Helegiu si a structurilor subordonate Consiliului local 

Helegiu,  ,  după cum urmează:   

- In  cadrul  Biroului Financiar Contabilitatate , Taxe si Impozite, 

Recuperare Creante , postul de la pozitia  nr. 8 în statul de funcţii ,   ID. 

Post-191860 ,  ocupat de functionar public de executie  referent , clasa III, 

grad profesional superior  se transforma  în inspector, clasa I, grad  

profesional asistent; 

-In cadrul Compartimentului Deservire se infiinteaza un post,  functia 

contractuala de executie , sofer , tr.II.nivel studii M/G, cu norma intreaga 



-In cadrul Compartimentului Alimentare cu apa se infiinteaza un post,  

functia contractuala de executie , referent , tr.II. nivel studii M, cu norma 

intreaga 

 

Art.2. Se aprobă Organigrama si Statul de functii al  aparatului de specialitate al  

primarului comunei Helegiu si structurilor subordonate Consiliului local Helegiu 

,conform anexelor nr.1 si nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3.Primarul comunei Helegiu, prin aparatul de specialitate va asigura 

aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

Art.4 Prezenta se comunică cu :Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

,Instituţia Prefectului – Bacau, Primar comuna Helegiu, 

 

 

Presedinte de sedinta 

Macovei Mihaela 

         Contrasemneaza, 

Secretar general al comunei 

Mariana Spiridon 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptata cu 11 voturi ’’pentru ’’ doua voturi impotriva si o abtinere din totalul de 15 consilieri validati  din care 14 prezenti. 

 


