
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA MĂGIREŞTI 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA 

nr. 8  din 20.01.2021 

Privind convocarea Consiliului Local Măgireşti în şedinţă ordinară de lucru pentru 

data de 27.01.2021, ora 12.00 

Primarul comunei Măgireşti, judeţul Bacău: 

            În conformitate cu prevederile art. 133 alin.(2) si 134 alin(1) lit.(a) din OUG 57/2019,  

privind Codul Administrativ 

DISPUN 

      Art 1.  Consiliul Local al comunei Măgireşti, judeţul Bacău se convoacă în şedinţă 

ordinară de lucru pentru ziua de 27.01.2021  ora 12,00 la sediul Primariei  comunei 

Măgireşti, având următoarea ordine de zi:  

 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 

al Consiliului local al comunei Magiresti, initiator -  primar Cada Ionica 

 Proiect de hotarare privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico economici ai 

obiectivului de investitii „Reabilitare si modernizare strada Padurii si strada Serba 

din satul Stanesti,  comuna Magiresti, judetul Bacau”,  initiator - primar Cada Ionica 

 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de şcolarizare preuniversitar de stat 

pentru anul şcolar 2021/2022 la nivelul comunei Măgireşti, initiator, primar Cada 

Ionica 

 Proiect de hotarare privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile din 

comuna Magiresti, judetul Bacau, inititiator primar Cada Ionica 

 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local 

pe anul 2021  pentru repartizarea orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre 

persoanele apte de munca din cadrul beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, si a contravenientilor ce trebuie sa execute o 

munca in folosul comunitatii, initiator, primar Cada Ionica 

 Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita in favoarea SC Delgaz Grid SA 

a unui teren apartinand domeniul public al comunei Magiresti, judetul Bacau, 

initiator-primar Cada Ionica 

 Proiect de hotarare privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente 

personalului didactic de la Școala Gimnazială Magiresti,  care solicită cheltuieli de 

deplasare pentru luna decembrie 2020, initiator - primar Cada Ionica 

 Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului 

Urbanistic General al comunei Magiresti, initiator primar Cada Ionica 

 Proiect de hotarare privind aprobarea indicilor de indexare pentru anul 2021, 

initiator primar Cada Ionica 

 



 Proiect de hotararea privind aprobarea  cererii formulate de S.C. Compania 

Regională de Apă Bacău  S.A. pentru terenurile considerate a fi în zonă de protectie 

sanitară şi higrologică  în scopul scutirii de la impozitul pe teren pentru anul 2021, 

initiator primar Cada Ionica 

 Proiect de hotarare privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al 

comunei Magiresti în comisia pentru evaluarea performanţelor profesionale 

individuale ale secretarului general al comunei Magiresti, , pentru activitatea 

desfăşurată în anul 2020, initiator – primar Cada Ionica 

 Informare privind raportul Curtii de Conturi, primar Cada Ionica 

 Diverse  

Art. 2 Prezenta dipoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului în vederea 

controlului legalităţii şi făcută public prin orice mijloc de informare. 

 

  Primar                                                                                       contrasemneaza 

Câdă Ionică                                                                                Secretar  general  

                                                                                     Bucurel Iulia Mihaela 
 


