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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Măgura  și a celorlalte structuri şi servicii publice 
subordonate Consiliului Local al comunei Măgura, începând cu 01.05.2021   

 
 
 

 Consiliul Local al comunei Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în ședinţa ordinară din data de     
21.04.2021 
 Luând în dezbatare: 

a) Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura, înregistrat sub nr. 4913/ 
15.04.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal din aparatul 
de specialitate al primarului comunei Măgura  și a celorlalte structuri şi servicii publice subordonate 
Consiliului Local al comunei Măgura; 

b) Raportul de specialitate nr. 4914/ 15.04.2021 întocmit de d-na Elena Irina Apetroaei – 
secretarul gereral al Comunei Măgura; 

c) Adresa A.N.F.P. nr.  21245/ 2017 – pentru avizarea statului de funcții. 
d) Adresa nr. 16839/ 31.08.2020 a Instituției Prefectului – Județul Bacău, înregistrată la 

UAT Comuna Măgura cu nr. 8510/ 07.09.2020, cu numărul de posturi aferent UAT Comuna 
Măgura, județul Bacău pentru anul 2020. 

e) Adresa nr. 7848/ 16.04.2024 a Instituției Prefectului – Județul Bacău, înregistrată la 
UAT Comuna Măgura cu nr. 5145/ 21.04.2021, cu numărul de posturi aferent UAT Comuna 
Măgura, județul Bacău pentru anul 2021. 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 129 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c), art. 158, art. 197, art. 242 alin. (1), art. 370, art. 

382, art. 385, alin. (3), art. 392, art. 402, art. 405, art. 407, art. 408, art. 409, art.478, art.479, art. 
518, art. 544 – art. 548,  Anexa nr. 1 și fară a se limita la acestea din OUG  nr. 57/ 2019 privind 
Codul Administrativ; 

b) art. 4, alin. (2), art. 11, alin. (1), lit. a), lit. b), lit. c), alin. (3) din anexa nr. 3 a H.G. nr. 
797/ 2017;  

c) art. 122, alin. (2) din Legea nr. 292/ 2011; 
d) O.U.G nr. 63/ 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;  
e) Legii nr. 13/ 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/ 2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

f) Ordinului comun al Ministrului administraţiei şi internelor şi Ministrului finanţelor 
publice nr. 234/2698 din 20/24 octombrie 2011, privind revizuirea mediei numărului de locuitori 
prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/ 2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare; 

g) art. 2144 - 2157 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul civil român, republicat,  
h) Legii nr. 53/ 2003 – privind Codul Munci, republicată,  cu modificările și completările 

ulterioare; 
i) Legea nr. 155/ 2010 Legea Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare; 
j) H.G. nr. 1332/ 2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și 

funcționare a Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare; 



k) Legea nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor. 

l) HG nr. 301/ 2012  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 
Măgura. 

In temeiul prevederilor art.133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art.136 alin.(1) și alin. (8), 
art.139 alin. (1), art.140 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 si art. 243 alin.(1) lit. a)  din OUG  
nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ 

         
 

Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

 Art. 1. - Începând cu 01.05.2021 se modifică organigrama, statul de funcții și numărul de 
personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgura și a celorlalte structuri şi servicii 
publice subordonate Consiliului Local al comunei Măgura, conform anexelor nr. 1 și 2 la prezenta 
hotărâre.  

Art. 2. - Secretarul general al Comunei Măgura și Biroul Financiar contabilitate, evidența 
veniturilor și cheltuielilor, gestiune, incasări buget, recuperări debite și executare silită vor duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre. 
 Art. 3. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea  
orice prevedere contrară. 

Art. 4. - Hotărârea se comunică către: Instituţia Prefectului - judeţul Bacău, Primarul 
comunei Măgura, jud. Bacău, Secretarulul general al comunei Măgura, jud. Bacău, Biroul 
Financiar contabilitate, evidența veniturilor și cheltuielilor, gestiune, incasări buget, recuperări 
debite și executare silită, se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu, în monitorul oficial 
local și pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Nr. 31   
Din  21.04.2021 
Nr. de consilieri prezenţi __15__ din totalul de _15__. 
Hotărâre adoptată azi 21.04.2021, cu un numar de voturi „ pentru”_14__, voturi „abţineri” _1__, voturi  „împotrivă” _-_, din totalul de _15__ consilieri 
prezenţi.   
 
 

 

 

 

 

 

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

AL  C O M U N E I  
   ……………………….………………………… 

ELENA IRINA APETROAEI 

Preşedinte de şedinţă, 
 ……………….………………………… 

 
BERUȘCĂ  LUCIAN  


