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H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea organigramei si statului de funcţii pentru aparatul 
de specialitate (funcţii publice si funcţii contractuale) al primarului 
comunei Măgura, judeţul Buzău 
  
 
 

Consiliul local al comunei Măgura, judeţul Buzău,   
Având în vedere: 
-referatul de aprobare  nr.46  din 4 martie 2021 a primarului 

comunei Măgura, judeţul Buzău; 
-proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Măgura 

înregistrat sub nr. 48 din 4 martie 2021; 
-raportul de specialitate înregistrat sub nr. 47 din 4 martie 2021;  
-avizul de legalitate dat pe proiectul de hotărâre de secretarul 

general comunei Măgura, judeţul Buzău; 
-prevederile art.383 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ ; 
Având în vedere prevederile art. 129, alin. (3) litera „c” din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ ; 

În temeiul art. 196, alin. (1) litera „a” coroborat cu art. 140 alin(1) 
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ ; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 

Art.1–Se aprobă organigrama si statul de functii pentru aparatul 
de specialitate (funcţii publice si funcţii contractuale) al primarului 



comunei Măgura, judeţul Buzău conform anexelor 1 si 2  care fac parte 
din prezenta hotarare.  

Art.2–Hotărârea Consiliului Local Măgura anterioara prezentei se 
abroga.  

Art.3.Se însărcinează Primarul comunei Măgura, prin aparatul de 
specialitate, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art.4. Secretarul general al comunei  Măgura,județul Buzău, va 
comunica  prezenta hotărâre instituţiilor autorităţilor şi 
persoanelor interesate și o va face publică pe pagina de internet 
,,wwwcomunamagura.ro,, și în Monitorul Oficial Local. 

 
                Preşedinte de şedinţă, 

              Consilier  Gabriel Mihalcea   
 
 
 
 

        
                Contrasemnează, 

                                                                     Secretar general comună, 
              Otilia-Valentina Nita 
 
  
 
 
 
 
Măgura,  31 martie 2021 
Nr. 21 
 

 
 

Aceasta hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al 
comunei Măgura în şedinţa ordinară din 31 martie 2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) din  OUG nr 57/2019 
privind  codul administrativ, cu un nr. de ____ voturi pentru , un nr. de 
____ voturi impotriva, un nr. de ____ abtineri, din nr. total de ___ 
consilieri locali prezenţi si ____ consilieri locali în funcţie. 
 


