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HOTĂRÂREA 

Nr.54 din 30.10.2020. 

privind organiza rea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al comunei Magiresti, județul Bacau 

 

 

          Consiliul local al al comunei Magiresti, județul Bacau, întrunit în şedinţă 

extraordinară in data de 30.10.2020  

 

Avand in vedere: 

- Sentinta Civila nr. 334/13.10.2020 a Judecătoriei Moinesti, privind validarea 

mandatelor consilierilor locali declarați aleși pentru Consiliul local al comunei 

Magiresti, județul Bacau; 

- Ordinul Prefectului Județului Bacau  nr.396 din 29.10.2020, privind constatarea ca 

legal constituit a Consiliului local al comunei Magiresti, judetul Bacau 

- prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local comunei 

Magiresti,  județul Bacau  

- propunerile liderilor de grup ai P.S.D-PMP-USR. si P.N.L. privind organizarea 

comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate social-economică; 

- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Magiresti cu nr.8505 din 

29.10.2020; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Magiresti  cu nr.8506 din 29.10.2020;  

 

  În temeiul prevederilor art.124, 125, 126, 127, 129, 134 alin.(3) lit.’’b’’, 139, 196 si 208 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  

Art.1 – Se aprobă organizarea următoarele comisii de specialitate ale Consiliului local al 

comunei Magiresti, județul Bacau: 

 comisia pentru program de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ 

 comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi 

de agrement 

 comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii 

publice, a drepturilor cetăţenilor 

 

   Art.2 – Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Magiresti, județul Bacau 

vor avea următoarea componenţă: 

 

            (1) Comisia I – comisia pentru program de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 

gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ 



 

1. Munteanu Ionut Catalin  

2 .Nigro Nicola 

3.Cernat Faluta 

4.Nistor Vasile 

5. Zota Catalin 

 

      (2) Comisia II –: comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 

socială, activităţi sportive şi de agrement 

 

1. Popoiu Simona Elena  

2. Timofti Daniela 

3. Craciun Marian 

4. Avramescu George Paul 

5. Mirauta Mihai 

 

        

     (3) Comisia III – comisia pentru administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor 

 

1. Lefter Gheorghe 

2. Ghinea Nicolae 

3. Iftimie Radu. 

 

Art.3 – Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt cele 

prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei 

Magiresti, judetul Bacau.  

          Art.4 – Secretarul comunei va comunica autorităţilor şi persoanelor interesate prezenta 

hotărâre şi o va aduce la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul instituţiei. 

 

 

 

 

 

 Preşedinte de şedinţă,                                                                Contrasemnează: 

            consilier   

Avramescu George Paul                                           Secretarul general al comunei  Magiresti      

                                                                                                Bucurel Iulia Mihaela 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu   13  voturi pentru, - .voturi împotrivă,  - abţineri de cei 13   consilieri 

locali prezenţi. 


