
ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

E X P U N E R E  D E  M O T I V E, 
privind modificarea si înlocuirea Statului de Functii al aparatului propriu de 

specialitate al Consiliului Local al Municipiului Bacau, Anexa 2 A, aprobat prin 
H.C.L. nr.3/19.01.2006,  în vederea promovarii în clasa si trepte de salarizare  a 

unor categorii de functionari publici 
 
        Având în vedere prevederile actelor normative, ce le vom enumera în continuare, 
privind promovarea functionarilor publici, va informam ca în rândul personalului cu 
acest statut din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului local, sunt salariati 
care îndeplinesc conditiile de promovare în trepte de salarizare si clasa, astfel:     
      Conform prevederile art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2006 privind 
reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru 
anul 2006, avansarea în treapta de salarizare imediat superioara se face prin 
transformarea posturilor ocupate de cei care îndeplinesc conditiile de avansare, si 
anume, functionarii publici care au obtinut calificativul cel putin “ bine” în anul 
precedent si care au o vechime minima necesara de 2 ani pe treapta, iar în mod 
exceptional, vechimea poate fi redusa la 1 an de catre ordonatorul de credite; 
      Prevederile art. 14 din Regulamentul cadru pentru organizarea examenului de 
promovare în clasa a functionarilor  publici, încadrati pe functii publice cu nivel de 
studii inferior, care absolvesc o forma de învatamânt superior de lunga durata aprobat 
prin Ordinul nr. 1012/22.04.2005 al Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor 
Publici;   
      Avizul favorabil al A.N.F.P. nr. 97/09.03.2006 privind transformarea functiilor 
pentru functionarii publici care au sustinut examenul de clasa; 

Fata de situatia existenta în rândul salariatilor, propun modificarea Statului de 
functii al aparatului propriu de specialitate în vederea promovarii în clasa si în trepte de 
salarizare a functionarilor publici, în aceasta situatie aflându-se 72 functionari în trepte 
inferioare si 10 în clasa inferioara, nominalizarea lor fiind facuta în lista anexa la referat.    
        În aceste conditii propunem sa se modifice statul de functii în mod corespunzator, 
cu precizarea ca numarul de functii ramâne nemodificat fata de ceea ce s-a aprobat prin 
H.C.L nr. 3/19.01.2006. 
Precizam ca modificarile privind promovarea în clasa pe care le prezentam prin                 
proiectul de hotarâre sunt avizate cu nr.  97/09.03.2006  de catre Agentia Nationala a 
Functionarilor Publici Bucuresti. 

Daca statul de functii se va aproba cu modificarile propuse, urmeaza ca prin 
dispozitia Primarului sa se faca promovarile corespunzatoare, începând cu data de 
01.05.2006.   
      Fata de cele expuse, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarâre în forma 
prezentata. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
Ing. Romeo Stavarache 

RE/RE 
Ds. VA/5 ex.1 
 
 



ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

Proiect de Hotarâre  
privind modificarea si înlocuirea Statului de Functii al aparatului propriu de 

specialitate al Consiliului Local al Municipiului Bacau, Anexa 2 A, aprobat prin 
H.C.L. nr.3/19.01.2006,  în vederea promovarii în clasa si trepte de salarizare  a 

unor categorii de functionari publici 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
 
Având în vedere: 

- Prevederile art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea 
drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006, 
care reglementeaza avansarea în treapta de salarizare imediat superioara; 

- Prevederile art. 14 din Regulamentul cadru pentru organizarea examenului de 
promovare în clasa a functionarilor  publici, încadrati pe functii publice cu nivel de 
studii inferior, care absolvesc o forma de învatamânt superior de lunga durata, 
aprobat prin Ordinul nr. 1012/22.04.2005 al Presedintelui Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici;   

− Avizul favorabil al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 97/09.03.2006 
privind transformarea functiilor pentru functionarii publici care au sustinut 
examenul de clasa; 

−  Referatul nr. 16574/27.04.2006 al Serviciului Resurse Umane;  
− Expunerea de motive, prezentata de Primarul Municipiului Bacau;  

În baza dispozitiilor art. 38(2) lit.” e ” si art. 46 (1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare  
 

H O T A R A S T E: 
Art.1. Se aproba modificarea si înlocuirea Statului de Functii al aparatului propriu de 
specialitate al Consiliului Local al Municipiului Bacau, Anexa 2 A, aprobat prin H.C.L. 
nr. 3/19.01.2006,  conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarâre. 
Art.2. Aplicarea masurilor de promovare a functionarilor publici în trepte de salarizare si 
clasa, potrivit modificarilor aduse Statului de Functii se va face cu data de 01.05.2006 

 
Primarul Municipiului Bacau 

Ing. ROMEO STAVARACHE 
 
 

RE/RE/ds.VA/5 ex. 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A 
JUDETUL BACAU 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU 

     Viceprimarul Municipiului Bacau 
Directia Economica 
Serviciul Resurse Umane 

 
R A P O R T  D E  S P E C I A L I T A T E 

 
privind modificarea si înlocuirea Statului de Functii al aparatului propriu de 

specialitate al Consiliului Local al Municipiului Bacau, Anexa 2 A, aprobat prin 
H.C.L. nr.3/19.01.2006,  în vederea promovarii în clasa si trepte de salarizare  a 

unor categorii de functionari publici 
 
 

      Conform prevederile art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2006 privind 
reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru 
anul 2006, avansarea în treapta de salarizare imediat superioara se face prin 
transformarea posturilor ocupate de cei care îndeplinesc conditiile de avansare, si 
anume, functionarii publici care au obtinut calificativul cel putin “ bine” în anul 
precedent si care au o vechime minima necesara de 2 ani pe treapta, iar în mod 
exceptional, vechimea poate fi redusa la 1 an de catre ordonatorul de credite; 
      Prevederile art. 14 din Regulamentul cadru pentru organizarea examenului de 
promovare în clasa a functionarilor  publici, încadrati pe functii publice cu nivel de 
studii inferior, care absolvesc o forma de învatamânt superior de lunga durata aprobat 
prin Ordinul nr. 1012/22.04.2005 al Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor 
Publici;   

Modificarile nu influenteaza bugetul de venituri si cheltuieli, respectiv capitolul 
bugetar „cheltuieli cu personalul” deoarece la aceasta data exista posturi vacante la 
capitolul Autoritati executive. 
 În sensul celor prezentate mai sus, avizam favorabil proiectul în forma prezentata.  
 
 
 
 

Viceprimar 
Ing. Nicolae Onica 

DIRECTIA ECONOMICA 
Director Executiv 

Sorina Lenuta Genes 
  

SERVICIUL RESURSE UMANE 
Ecaterina Roca 
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