
 

 

 

 

HOTARARE 

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum și 

a celorlalte structuri funcționale din cadrul Consiliului Județean Bacău, aprobat prin Hotararea 

Consiliului Judetean Bacau nr.204/2021  

 

 Consiliul Judetean Bacau intrunit in sedinta ordinara in luna decembrie 2021;  

In conformitate cu prevederile Codului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 

si ale Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

Luand in considerare Hotararea Consiliului Judetean Bacau nr. 145/2021 privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău, cu 

modificarile ulterioare si Hotararea Consiliului Judetean Bacau nr. 204/2021 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum și a celorlalte structuri 

funcționale din cadrul Consiliului Județean Bacău; 

Având în vedere adresa nr. 24104/2021 a Serviciului strategii, conservarea si protectia mediului 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău;  

Văzând referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău nr. 24251/2021, 

raportul Direcţiei resurse umane, management nr. 24255/2021 şi avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Bacău; 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art.182 alin.(1) si alin.(4), coroborat cu 

art.139 alin.(3) lit.i) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

      HOTARASTE 

Art.1- Regulamentul de organizare si functionare a aparatului de specialitate, precum și a 

celorlalte structuri funcționale din cadrul Consiliului Județean Bacău, aprobat prin Hotararea 

Consiliului Judetean Bacau nr.204/2021, se modifica potrivit Anexei care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

Art.2 -Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 204/2021 rămân 

neschimbate. 

Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată: administratorului public al Judetului Bacau, 

secretarului general al Judetului Bacau, Cabinetului Presedintelui Consiliului Judetean Bacau, 

directiilor/serviciilor/compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Bacau, 

Prefectului Judeţului Bacău si va fi facuta publica in conditiile legii. 

  

 

          PREŞEDINTE,  

                   Contrasemnează,                        

VALENTIN IVANCEA                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

 

             dr. ELENA-CĂTĂLINA ZARĂ 
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