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   HOTĂRÂREA 

nr. 22  din 01.03.2021 

privind  insusirea contractului de concesionare incheiat intre comuna Magiresti si 

Arhiepiscopia Romanului si Bacaului, prin Parohia Sesuri 

Consiliul Local al Comunei Magiresti, judeţul Bacău,  intrunit în şedinţa  ordinară  de lucru 

in data de  01.03.2021,   

 

Luând act de: 

 referatul de aprobare al primarului comunei Magiresti, înregistrat cu nr. 

1258/18.02.2021 

 raportul compartimentului de specialitate aflat in subordinea Consiliului local al 

comunei Magiresti,  înregistrat cu nr. 1259/18.02.2021 

 avizul favorabil cu caracter consultativ al comisilor de specialitate ale  Consiliului 

Local al comunei Magiresti,  

 contractul de concesionare incheiat  între comuna Măgireşti şi Arhiepicopia 

Romanului si Bacaului înregistrat sub numărul  din 24.04.2020 la sediul 

beneficiarului 

Având în vedere  prevederile: 

 art. 69 alin 1 din Legea 273-2006, privind finanţele publice locale 

 Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările ulterioare; 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările 

și completările ulterioare 

In temeiul dispozitiilor art. 129, alin 7, art.136, alin 1,  art. 196 alin(1) lit.(a,), 

art.197si art. 291   din OUG 57/2019- privind Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE. 

 

         Art. 1 Se însuşeşte contractul de concesionare încheiat între comuna Măgireşti şi 

Arhiepiscopia Romanului si Bacaului, având ca obiect preluarea in administrare a Bisericii 

SF. GHEORGHE –parohia Sesuri, monument istoric, categoria B,  conform anexei la 

prezenta hotărâre.  
       Art. 2 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Magiresti  si biroul contabilitate, financiar venituri. 

           Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

comunei Magiresti, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Magiresti și prefectului 

județului Bacău și se aduce la cunoștință publică prin afișare.  

  
  Presedinte de sedinţă                                                                 contrasemnează 

        consilier                                                               secretar general al comunei Magiresti 

Cernat Faluta                                                                       Bucurel Iulia Mihaela 

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

prezenţi 


