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 HOTĂRÂRE 
privind   aprobarea Organigramei  şi  a Statului de funcţii al aparatului de specialitate  al 

primarului  Comunei Șieu Măgheruș pentru anul 2021  

 

 Consiliul local al comunei Sieu Magherus ,judetul Bistrita Nasaud convocat in sedinta 
ordinara in data de 22.04.2021; 
 Avand in vedere: 
 - referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Sieu Magherus inregistrat sub nr.2912 / 
15.04.2021; 
 -raportul de specialitate intocmit de secretarul general al comunei inregistrat sub 
nr.2913/15.04.2021; 

-Avizul  nr.15/20.04.2021 al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local Sieu 
Magherus; 
          -Avizul  nr.8/20.04.2021 al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului local Sieu 
Magherus;           
 -Adresa Institutiei Prefectului judetul Bistrita Nasaud nr.IC/7214/02.04.2021 privind numarul 
maxim de posturi pe anul 2021; 

-prevederile art.129 alin.3, lit.c,art.158,art.370,art.391,art.405,art.406,art.407, art.464,art.512 
alin.3 şi 9,art.544 alin.1 lit.h şi j,art.546 lit.k si l  art 610,art.611,art.612 din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 
            -prevederile art.40 alin.1 lit.a si b din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii,republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
          -prevederile  Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica republicata;  
          -prevederile  Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.63/2010 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,precum si pentru stabilirea unor masuri 
financiare, cu modificarile si completarile ulterioare; 
         -prevederile Legii-cadru nr.153/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
         - prevederile  Legii bugetului de stat pe anul 2021  nr.15 /2021; 

-prevederile Legii nr.448/2006,privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap,republicata,cu 
modificarile si completarile ulterioare;   

   În temeiul prevederilor art.129 alin. 1 ,art.139 alin.1,art.196 alin.1 lit. a din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă  Organigrama aparatului de specialitate al primarului  comunei Sieu 

Magherus pe anul 2021, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă  Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului  comunei Șieu 
Măgheruș pe anul 2021, conform  anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea  Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Șieu Măgherus nr.14/18.02.2020.      
 
Art.4. Prezenta hotarare a fost adoptata de catre Consiliul local al comunei Sieu Magherus  

astfel:din totalul de 13 consilieri,prezenti 12 consilieri,voturi pentru 12, abtineri - , impotriva - . 
 
Art. 5. Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei cu : 

-primarul comunei Sieu Magherus; 
-Institutia Prefectului –judetul Bistrita Nasaud; 
-Compartimentul financiar –contabil al primariei Sieu Magherus; 
-Agentia Nationala a Functionarilor Publici Bucuresti. 
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