ROMÂNIA
JUDETUL BACAU
COMUNA MĂGIREŞTI
CONSILIUL LOCAL
Tel./fax – 0234/355.000; Tel.0234/355.200

HOTĂRÂREA
nr. 18 din 01.03.2021
Privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultative la nivelul comunei
Măgireşti
Consiliul Local al comunei Măgireşti, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară de lucru in data
de 01.03.2021

Văzând
 referatul de aprobare al primarului comunei Magiresti inregistrat sub nr.
1226/17.02.2021,
 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Magiresti inregistrat sub numarul 1227/17.02.2021
 avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Măgireşti,
Având în vedere:
 HG 90-2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Serviciului public de asistenţă socială
 art. 103 din Legea 272-2004, privind protecţia si promovarea drepturilor
copilului
 Legea 52/2003, privind transparenta decizionala, cu modificarile si completarile
ulterioare
 Hotararea Consiliului local Magiresti nr. 52 din 19.08.2016 privind organizarea
Structurii comunitare consultative la nivelul comunei Magiresti
In temeiul prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) si ale art. 196,
alin 1,lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă reorganizarea Structurii Comunitare Consultative organizate la
nivelul comunei Magiresti, în următoarea componenţă:
1. Bucurel Iulia Mihaela, secretar general comuna
2. Angelescu Mihaela, medic
3. Chira Nicolaie, director scoala Magiresti
4. Ciosu Ioan, agent sef post
5. Craciun Marian, consilier local
6. Timofte Daniela, consilier local
7. Munteanu Catalin, consilier local
8. Iftimie Radu, consilier local

9. Preotul paroh din satul in care domiciliaza persoana pentru care este
convocat Consiliul comunitar
Secretariatul Consiliului consultativ este asigurat de catre asistentul social,
Avramescu Elena

Art 2
comunica:




Prin grija secretarului comunei Măgireşti, prezenta hotărâre se va
Instituţiei Prefectului judeţului Bacău
Primarului comunei Măgireşti
Serviciului Public de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Măgireşti, persoanelor nominalizate şi
va fi publicată prin afişare la sediul Primăriei comunei Măgireşti

Presedinte de sedinta
Cernat Faluta

contrasemneaza
secretar general
Bucurel Iulia Mihaela

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri de cei 13
consilieri locali prezenţi

