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Nr. 34/ 15.04.2021 
 

PROIECT DE 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     
.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. 

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. 
Din      . 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi    .      .          , cu un numar de voturi „ pentru”__, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... consilieri prezenţi.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniţiator, 
   …………………….………………………… 
 

PRIMAR – IORDACHE COSTRĂȘ  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL  

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

Jr. ELENA IRINA APETROAEI 



 

 ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

COMUNA MAGURA 
PRIMAR 

E – mail: contact@primaria-magura.ro  
Pag. WEB: http://www.primaria-magura.ro 

Tel./fax –0234-212406 Fax: 0234-212623 
 

 

                                                              Nr.  4913 din  15.04.2021 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

             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  
 
 

          Potrivit dispoziţiilor art. 136, alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019,  privind 
Codul Administrativ, precum și adresa Instituției Prefectului – Județul Bacău  nr. 16839/ 31.08.2020 
prin care s-a stabilit numărul total de posturi pentru instituția noastră,  și în baza prevederilor:  

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 Muncii, 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: 
              Consider necesară și oportună promovarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea  
organigramei, a statului de funcții și numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Măgura precum și a celorlalte structuri şi servicii publice subordonate Consiliului Local al 
comunei Măgura, începând cu 01.05.2021, avându-se în vedere și Procesul verbal nr. 11658/ 
16.12.2020 și Raportul Camerei de Conturi Bacău nr. 11659/ 16.12.2020, în care se arată că sunt 
multiple deficiențe la înregistrarea contribuabililor, conform necesităților actuale, în vederea 
optimizării activității și diminuarea deficienților, în special pe partea de venituri, astfel: 



- Se va redenumi Biroul Financiar contabilitate, evidența veniturilor și cheltuielilor, 
gestiune, incasări buget, acesta urmând a avea denumirea de ”Biroul Financiar contabilitate, 
evidența veniturilor și cheltuielilor, gestiune, incasări buget recuperări debite și executare silită” , iar 
funcționarii publici din Compartimentului financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, 
încasări buget și gestiune  și  Compartimentul recuperări debite și executare silită vor fi funcționari 
publici în cadrul ”Biroul Financiar contabilitate, evidența veniturilor și cheltuielilor, gestiune, incasări 
buget recuperări debite și executare silită”, acest birou ne mai având compartimente.  

 
Cele prezentate mai sus le consider oportune și necesare pentru o bună desfășurare a 

activității aparatului de specialitate al primarului, în special la gestionarea activității de taxe și 
impozite locale, precum și a gestionării cheltuielilor. 

Totodată trebuie modificată funcția publica de consilier asistent a domnului Mustea Iulian, în 
consilier principal, ca urmare a examenului de promovare. 

Având în vedere că suntem în proces de preluare a contractelor de alimentare cu apă și 
canalizare ale Sistemul public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei, vom avea nevoie de 
personal care să gestioneze acest sistem, să facă intervenții, să citească apometrele și tot ce 
decurge din acest sistem, astfel înființăm Compartiment alimentare cu apă și canalizare cu 2 
posturi contractual, unul provenind de la gospodarire comunala și unul de la compartimentul 
cultura. 

În OUG nr. 57/ 2019 – codul administrativ,  la art. 129 alin. (3) lit. c), se prevede: 
 (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:  
  ” c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de 

funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, 
reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, 
reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora;” 

 Având în vedere cele mai sus prezentate, propun spre aprobare proiectul de hotărâre în 
forma prezentată. 

 
 

 
PRIMAR, 

IORDACHE  COSTRĂȘ  
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Nr. 4914/ 15.04.2021  
RAPORT DE SPECIALITATE 

             privind modificarea 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  

  

Subsemnata Apetroaei Elena Irina, secretarul general al comunei,  potrivit prevederilor art. 
136, alin. (3), alin. (8) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,  având în 
vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 3830 din  22.03.2021 al primarului comunei Măgura, județul 
Bacău și proiectul de HCL nr. 22/ 22.03.2021,  

b) 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; 

c) 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;  

d) art. 122, alin. (2) din Legea nr. 292/2011; 
e) 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;  
f) 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; 

g) 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; 

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

ulterioare; 
j) prevederile Legea nr. 155/ 2010 Legea Poliției Locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
k) H.G. nr. 1332/ 2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a 

Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare; 
l) Legea nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 
m)HG nr. 301/ 2012  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 
Analizând propunerile inițiatorului și nesesitatea optimizării activității operațiunilor financiar 

contabile, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări buget,  gestiune,  recuperări debite și 
executare silită, a Deciziei nr.7 din 20.01.2021 și  Raportul Camerei de Conturi Bacău nr.  11659/ 
16.12.2020, propun consiliului local să aprobe organigrama și a statul de funcții, în conformitate cu 



prevederile art. 129 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c),  din OUG  nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ 
și propunerea inițiatorului. 

SECRETARUL GENERAL AL  COMUNEI MĂGURA 
 …………………….………………………… 

                                                        ELENA IRINA APETROAEI 



STRUCTURA

Inalt 
functionar 

public
de conducere de executie

de 
conducere

de executie

1 COSTRĂŞ IORDACHE PRIMAR

2 HAMAD AL - ESSA TALAL VICEPRIMAR

3 APETROAEI ELENA IRINA
SECRETARUL  GENERAL AL 
COMUNEI

Secretarul general 
al  comunei

II S

Compartiment audit public intern
4 Vacant auditor I superior S

Cabinet primar
5 Vacant consilier   primar consilier IA S

6 Vacant șef birou I S
7 Popa Maricica Consilier I superior S
8 Zaharia Mioara Consilier I principal S
9 Ilaș Ioana consilier I principal S
10 Vacant Consilier I asistent S
11 Nuţa Irina Referent III superior M

12 Vacant șef birou I S

13 Cimpoiaşu Maria Consilier I superior S
14 Vacant consilier I asistent S

15 Mustea Iulian consilier I principal S
16 Cioineag Răzvan George consilier I asistent S

Anexa 1

Compartiment amenajarea teritoriului, cadastru - funciar, lucrări publice, disciplina în construcții

la   proiect de H.C.L.  nr.  34/ 15.04.2021

STAT DE FUNCŢII

Functia contractuala

Biroul Financiar contabilitate, evidența veniturilor și cheltuielilor, gestiune, incasări buget, recuperări debite și executare silită

DEMNITARI

Compartiment registru agricol, stare civilă 

Biroul registru agricol, amenajarea teritoriului, cadastru - funciar, lucrări publice, disciplina în construcții  și stare civilă 

Treapta 
profesionala

/grad

Nivelul 
studiilor

OBSERVATII

UAT COMUNA MĂGURA, JUD. BACĂU

Clasa
NR. 

CRT.
Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz

Gradul 
profesional

FUNCTIA DE 
DEMNITATE 

PUBLICA

Functia publica
Nivelul 

studiilor

16 Cioineag Răzvan George consilier I asistent S

17 Paladie Constantin referent III superior S                                                        

18 Vacant 
consilier achiziții 

publice
I superior S

19 Marcu Tatiana consilier I principal S

20 Vacant 
consilier (asistent 

social)
I asistent S

21 Dăscălescu Elena Claudia consilier I principal S

Asistenți personali pentru 
persoane cu handicap 18 
posturi (12 posturi ocupate și  6 
vacante)

asistent personal 
pentru persoane cu 

handicap

22 Petroaia Costel Mugurel referent I M

Compartiment juridic, resurse 
23 Vacant consilier juridic I principal S

Compartiment Poliție Locală
24 Ciobanu Niculina Polițist Local I superior S
25 Vacant Polițist Local I principal S
26 Vacant Polițist Local I asistent S
27 Vacant Polițist Local III superior M
28 Pintilie Marcel Polițist Local III asistent M

29 Nedelcu Filica ingrijitor G/M

30 Frăsin Vasile şofer microbuz școlar G/M

31 Rusu Gabriel Mihail şofer microbuz școlar G/M

Compartiment alimentare cu apă și 
canalizare

32 Vacant muncitor calificat G/M

33 Văcăraşu Gheorghe muncitor necalificat I G/M

Compartiment Administrativ și deservireCompartiment Administrativ și deservire

Compartiment prestări servicii sociale, registratură, relații publice, monitorul oficial local şi arhivă

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgentă

Compartiment achiziţii publice şi  managementul proiectelor 



Serviciul public de Gospodarire 
comunală

34 Matei Costică buldoexcavatorist I G/M

35 Alexandrescu Ioan muncitor necalificat I G/M

36 Ghioc  Adrian muncitor necalificat I G/M

         Funcţia         Număr posturi Ocupate Vacante Total

Nr. total de demnitari 1 1 2

Nr. total de funcţii publice de 
conducere

1 2 3

Nr. total de funcţii publice de 
execuţie

12 9 21

Nr. total de funcţii contractuale de 
conducere**

0 0 0

Nr. total de funcţii contractuale de 
execuţie (+ 18 posturi asistenți 
personali - posturi exceptate)

8 2 10

Nr. total de posturi din cadrul 
instituţiei/autorităţii publice

22 14 36

* sub fiecare şef de structură se vor trece toate funcţiile publice şi tot personalul contractual

CONTRASEMNEAZĂ
S E C R E T A R  COMUNĂ

……………………….…………………………
Jr. ELENA IRINA APETROAEI

Avizat de legalitate                                                                                                         
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
……………………….…………………………

ELENA IRINA APETROAEI

Inițiator - Primar

…………………………….…………………………

COSTRĂȘ IORDACHE 

instituţiei/autorităţii publice
22 14 36



JUDEȚUL BACĂU                                                                                                                                   ANEXA NR. 2 
CONSILIUL LOCAL MĂGURA                                                                                                la proiect  H.C.L.  nr. 34/ 15.04.2021 
 
 
ORGANIGRAMA 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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 

 

PRIMAR    
1 

CONSILIUL LOCAL 
15  

VICEPRIMAR 
1 

SECRETARUL 
GENERAL AL 

COMUNEI 
1 

Compartiment 
alimentare cu apă 

și canalizare 
0 - 2 

 

SVSU 
                                 0- 1 

Compartiment 
audit public 

intern 
0 - 1

 

Compartiment 
achiziţii publice şi  

managementul 
proiectelor 

                                  
0 - 1 

Compartiment 
Poliţie Locală 

0- 5 

Compartiment 
prestări servicii 

sociale, 
registratură, 

relații publice, 
monitorul oficial 

local şi arhivă 
0 - 3

Compartiment 
registru 

agricol, stare 
civilă 

0 - 2

Compartiment 
Administrativ 
și deservire 

0 - 3 
 

Compartiment 
amenajarea 
teritoriului, 
cadastru - 

funciar, lucrări 
publice, 

disciplina în 
construcții 

0 - 3 

TOTAL POSTURI:               36 
 Demnitari:                         2 

de conducere:                  3 
de execuţie:                    31 

 

Compartiment 
juridic, resurse 

umane 
 0 - 1 

Serviciul public de Gospodarire 
comunală 

0 - 3 

Biroul registru agricol, 
amenajarea teritoriului, 
cadastru - funciar, lucrări 
publice, disciplina în 
construcții și stare civilă  

                                          1- 5 

Inițiator - Primar , 

…………………………….………………………… 
 

Costrăș Iordache   

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL   
C O M U N E I  M Ă G U R A  

……………………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA APETROAEI 

Cabinet primar 
0- 1 

Biroul Financiar contabilitate, 
evidența veniturilor și cheltuielilor, 
gestiune, incasări buget, recuperări 
debite și executare silită  

1- 5 
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