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RAPORT DE NECONTRASEMNARE 

a hotărârii nr. 47 din 07.07.2021 

 

 
 

 Subsemnata Elena-Daniela COȘA Secretar general al comunei Mărgineni, județul 

Bacău, în conformitate cu prevederile art. 140, alin.(3), coroborat cu art. 490, alin.(3) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, vă comunic că  nu avizez pentru legalitate 

Hotărâre nr. 47 din 07.07.2021 privind respingerea plângerii prealabile formulate de către 

Elena – Daniela COȘA, Gabriela ZAMFIROIU, Paulică ȘANDRU, Genoveva PALADE, 

Ioan SAVA și Lia SAVA împotriva Hotărârii Consiliului Local al comunei Mărgineni – 

județul Bacău numărul 33 din 12.05.2021, opinia mea fiind următoarea: 

 În urma verificării și analizării Hotărârii nr. 47 din 07.07.2021 și a referatului de 

aprobare nr. 6856 din 30.06.2021, am constatat că s-a menținut aprecierea conform căreia 

consiliul local aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al primarului. 

 Se vorbește, de asmenea, despre supradimensionarea structurii de personal si 

respectarea OUG 63/2010, fără a se preciza că, și structura de personal existentă până la 

acest moment, respecta prevederile OUG 63/2010 și că, de fapt, prin această reorganizare 

sunt desființate funcții publice ocupate și se înființează alte funcții având condiții 

specifice care îngrădesc dreptul funcționarilor publici de a ocupa aceste funcții vacante 

încalcându-se principiile care stau la baza exercitării funcției publice, în special ale art 

373, lit. „i” din OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare, drepturi 

prevazute de art 413 și art 414 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, precum 

și ale art 5 din Legea nr. 53/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

 

 Menționez că sunt compartimente care și-au schimbat doar denumirea, atribuțiile 

rămânând aceleași, dar au fost reduse posturi ocupate, prin modificarea condițiilor de 

studii.  Deoarece funcționarii publici ale căror posturi au fost desființate au îndeplinit 

condițiile de ocupare a posturilor la recrutare, au urmat specializări în domeniul in care 

iși desfășoară activitatea, au desfășurat activități similar, etc., consider că se încalcă și 

prevederile  art 518 alin (2)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, unde sunt prevazute clar care sunt criteriile care 

trebuiesc respectate în cazul reorganizării.  



Față de cele prezentate mai sus, consider că respingerea plângerii prealabile 

formulate de către Elena – Daniela COȘA, Gabriela ZAMFIROIU, Paulică ȘANDRU, 

Genoveva PALADE, Ioan SAVA și Lia SAVA împotriva Hotărârii Consiliului Local al 

comunei Mărgineni – județul Bacău numărul 33 din 12.05.2021 este nelegală. 

 

 

 

 

Secretar general, 

 

Elena-Daniela COȘA 
 


