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DISPOZIŢIE 
Pentru modificarea Dispoziției primarului nr. 66/ 15.06.2022 privind organizarea concursului 
de recrutare pentru funcțiile publice de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal - 

Compartimentul juridic, resurse umane și consilier (asistent social), clasa I, gradul profesional 
asistent  -  Compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Măgura, din data de 18.07.2022 
 
 

 Dl. Costrăş Iordache, Primarul Comunei Măgura, jud. Bacău.     
Luând act de: 
A) Înștiințarea ANFP nr. 23713/2022 și nr. 23869/2022; 
B) adresa anulare concurs pentru consilier juridic înregistrata la UAT Comuna 

Magura nr. 6126/  20.06.2022, transmisa la Agenția Națională a Funcționarilor Publici.  
c) HCL nr. nr. 19/ 23.03.2022 pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 2/ 

27.01.2022 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 01.02.2022. 

În baza temeiurilor juridice ale: 
a) Art. 467 și art. 618 alin. (5), din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
b) art. 25, cu excepția art. 26 alin. (2) din H.G. nr. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările 
ulterioare. 

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b), alin. (2), art. 197, alin. (1), art. 199 alin. (1) 
și alin. (2) și art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Admnistrativ, cu modificările și 
completările ulterioare: 

 
Primarul comunei Magura emite  urmatoarea dispozitie: 

 
Art. 1. Concursul de recrutare pentru funcțiile publice de consilier juridic, clasa I, 

gradul profesional principal - Compartimentul juridic, resurse umane prevăzut în Dispoziția 
primarului nr. 66/ 15.06.2022 privind organizarea concursului de recrutare pentru funcțiile 
publice de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal - Compartimentul juridic, 
resurse umane și consilier (asistent social), clasa I, gradul profesional asistent  -  
Compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Măgura, din data de 18.07.2022, se anulează. 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Dispoziției Primarului nr. 66/ 15.06.2022 rămân 
neschimbate. 

Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică: persoanelor nominalizate la art. 2, un 
exemplar va fi depus la dosarul de concurs şi un exemplar va fi transmis Instituţiei Prefectului 
– Judeţul Bacău. 
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