
 
 

 

HOTARARE 

privind modificarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Bacău, aprobate prin Hotararea Consiliului Judeţean Bacău 

nr.145/2021, cu modificarile ulterioare 

 

 

 

            Consiliul Judetean Bacau intrunit in sedinta ordinara din luna aprilie 2022;  

In conformitate cu dispozitiile art. 554 alin. (1), (4)-(5) din Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, ale art. 31 alin. (2)  din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare, ale art. 41 alin. (2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale 

de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului 

nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judetean Bacau aprobat prin Dispozitia Presedintelui Consiliului 

Judetean Bacau nr.662/2017; 

Tinand cont de Hotararea Consiliul Judetean Bacau nr. 32/2022 privind adoptarea 

bugetului propriu al Judetului Bacau pentru anul 2022, cu modificarile ulterioare si Hotararea 

Consiliului Judeţean Bacău nr.145/2021 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău, cu modificarile ulterioare;  

Luând în considerare procesul-verbal nr. 9651/2022 cuprinzand rezultatul final al 

examenului de promovare in grad profesional, precum si referatul comun al Directiei tehnic-

investitii si lucrari publice, Directiei achizitii publice si al Direcţiei resurse umane, 

management nr. 8846/2022, aprobat de conducerea Consiliul Judetean Bacau; 

Văzând referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău nr. 9783/2022, 

raportul Direcţiei resurse umane, management nr. 9784/2022 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- Se aproba modificarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Bacău, aprobate prin Hotararea Consiliului Judeţean Bacău 

nr.145/2021, cu modificarile ulterioare, prin: 

a) desfiintarea unui post contractual vacant de inspector de specialitate gr.I (S) la 

Compartiment monitorizare lucrari publice in cadrul Directiei tehnic-investii si lucrari 

publice; 



b) infiintarea  unui post contractual de inspector de specialitate gr.IA (S) la Serviciul 

amenajarea teritoriului, urbanism, autorizaţii, avize in cadrul Structurii Arhitect-sef; 

c) infiintarea unui post contractual de sofer tr.I (G) la Serviciul administrativ-transport in 

cadrul Directiei achizitii publice; 

d)  transformarea gradului profesional al unui post contractual de inspector de specialitate 

la Serviciul administrativ-transport în cadrul Direcției achiziții publice din gr.I in gr.IA, 

in vederea promovarii personalului in grad profesional. 

 

Art.2  - La data aplicarii prezentei hotarari, nr. crt.I din Anexa nr.8 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Bacău nr.32/2022, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul 

cuprins:  

„             -

numar- 

Nr. 

crt. 

Autoritatea/Institutia publica Total 

personal 

Din care: 

Permanent Temporar 

0. 1. 2. 3. 4. 

I. Consiliul Judetean Bacau  

   Din care: 

-demnitari 

-administrator public                            

-cabinet presedinte 

-aparat de specialitate 

237 

 

 3 

         1 

 6 

227 

226 

 

3 

- 

- 

223 

11 

 

- 

1 

6 

4 

„ 
 

 

Art. 3 – (1) Prezenta hotarare se aplica incepand cu data de 01.05.2022. 

 (2) La data aplicarii prezentei hotarari, Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Bacău nr.145/2021, cu modificarile ulterioare, se modifică potrivit prevederilor din 

prezenta hotărâre.   

Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi comunicată: Direcţiei resurse umane, management, 

Directiei economice, 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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