
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA MĂGIREŞTI 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA 

nr. 21  din 22.02.2021 

Privind convocarea Consiliului Local Măgirești în ședință ordinară de lucru pentru 

data de 01.03.2021, ora 13.00 

Primarul comunei Măgirești, județul 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 Măgirești, județul Bacău se convoacă în ședință 

ordinară de lucru pentru ziua de 01.03.2021  ora 13,00 la sediul Primăriei  comunei 

Măgirești, având următoarea ordine de zi:  

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Măgirești, 

județul  Bacău pentru perioada 2021-2027, inițiator, primar -  Cada Ionica 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului cu denumirea “Achiziție 

echipamente pentru dezvoltarea Serviciului Public de Dezvoltare, Tehnic, 

Administrativ, comuna Măgirești, județul Bacău”, inițiator,  primar -  Cada Ionica 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului cu denumirea 

“Eficientizarea energetică și gestionarea inteligentă a energiei a Școlii gimnaziale 

Măgirești, comuna Măgirești, jud Bacău"”, inițiator,  primar - Cada Ionica 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul  Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, inițiator, primar - Cada Ionica 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului propriu privind asigurarea resurselor 

umane, materiale si financiare necesare gestionarii situațiilor de urgenta pe anul 

2021,  inițiator, primar - Cada Ionica 

 Proiect de hotărâre privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ, 

inițiator,  primar- Cada Ionica 

 Proiect de hotărâre  pentru  modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 27-11.07.2008 privind însușirea inventarului domeniului public al comunei 

Măgirești,  inițiator,  primar - Cada Ionica 

 Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea  Hotărârii Consiliului local 

Măgirești nr. 33 din 19.08.2011 privind aprobarea  constituirii   ASOCIAŢIEI  

SPORTIVE “VULTURUL” MĂGIREŞTI, în cadrul Consiliului Local  al comunei 

Măgirești, inițiator primar - Cada Ionica 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de folosință gratuita  asupra unor 

spatii cu destinația  desfășurării activităților sportive,   parte a domeniului public al 

comunei Măgirești, județul Bacău către Asociația Sportiva, „Vulturul Măgirești”, 

inițiator primar Cada Ionica 

 



 Proiect de hotărâre privind însușirea contractului de concesionare încheiat intre 

ARHIEPISCOPIA ROMANULUI SI BACAULUI PRIN PAROHIA ORTODOXA 

“SFANTUL GHEORGHE” SESURI si COMUNA MAGIRESTI, inițiator, primar - Cada 

Ionica 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat intre 

Asociația EcoAssist, în calitate de organizator si comuna Măgirești, in calitate de 

beneficiar, în cadrul inițiativei naționale de împădurire pe bază de voluntariat 

„Plantăm fapte bune în România”, inițiator, primar - Cada Ionica 

 Diverse  

Art. 2 Prezenta depoziție va fi comunicată Instituției Prefectului în vederea 

controlului legalității și făcută public prin orice mijloc de informare. 

 

  Primar                                                                                       contrasemnează 

Câdă Ionică                                                                                Secretar  general  

                                                                                     Bucurel Iulia Mihaela 
 


