
 

 

 
 

HOTARARE 

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

al Consiliului Judeţean Bacău 

 

 

         Consiliul Judetean Bacau intrunit in sedinta extraordinara din luna septembrie 2021;  

Avand in vedere dispozitiile Codului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, ale 

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

Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

Luand in considerare adresa Institutiei Prefectului Judetului Bacau nr. 7848/2021 prin care s-a 

comunicat numarul maxim de posturi pentru unitatea administrativ-teritoriala a judetului Bacau pentru 

anul 2021 si Hotararea Consiliului Judeţean Bacău nr. 54/2021 privind adoptarea bugetului propriu al 

Județului Bacău, pe anul 2021, cu modificarile ulterioare;  

Văzând referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău nr. 16.480/2021, 

raportul Direcţiei resurse umane, management nr. 16.481/2021 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 - Se aproba organigrama si statul de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Bacau, potrivit Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2 - Personalul care intra sub incidenta prevederilor art. 1 va fi reincadrat/numit in functii, 

sau dupa caz, disponibilizat, potrivit legii.  

Art. 3 - (1) Prezenta hotarare se aplica de la data expirarii termenului de 30 de zile de la 

adoptare. 

(2) Posturile rămase vacante se vor reduce până la limita de necesitate a fiecărei structuri 

organizatorice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău. 

Art. 4 - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, nr. crt. I din Anexa nr. 8 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Bacău nr. 54/2021 se modifica corespunzator, iar Hotărârea Consiliului Judeţean 

nr. 232/2019, cu modificarile ulterioare, se abroga.  

Art. 5 - Prezenta hotărâre va fi comunicată: administratorului public al Judetului Bacau, 

Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău, directiilor/compartimentelor din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bacau, Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, 

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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