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HOTĂRÂREA 

 nr. 23   din 01.03.2021 
Privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre Comuna Magiresti si Asociatia EcoAssist 

in vederea implementarii initiativei nationale de impadurire pe baza de voluntariat "Plantam  fapte 

bune in Romania 

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 Măgireşti inregistrata sub nr. 1260/18.02.2021 

  raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Măgireşti inregistrat sub 

nr.1261/18.02.2021  

 raportul de avizare favorabil cu caracter consultativ  al comisiilor de specialitate ale consiliului 

local al comunei Măgireşti 

În baza  prevederilor: 

 art. 858 din Legea 287-2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare 

 art. 332-348 și art. 362 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 art. 1777 – 1823, art.2009, art.2010 alin. (1) și art. 2011-2013  din Legea  nr. 287/2009, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

  art.2,lit.”e”din Ordonanta de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. „c“ şi alin.(6) lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 – privind Codul 

administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

        Art.1. Se aproba incheierea Acordului de parteneriat intre Comuna Magiresti  si Asociatia EcoAssist 

cu sediul social in vederea implementarii initiativei nationale de impadurire pe baza de voluntariat 

‘Plantam fapte bune in Romania”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

        Art.2. Se aproba punerea la dispozitie a terenului  situat in Tarlaua 33,  parcelele 836, 840, 839, 838, 

837. 835 si 833 si Tarlaua 34 Parcel 893  in suprafata de 17,42  ha, in vederea plantarii puietilor. 

         Art.3. In situatia in care ulterior vor fi identificate si alte suprafete de teren degradate.din 

proprietatea publica sau privata a comunei Magiresti, acestea vor fi puse  la dispozitia Asociatiei in 

vederea impaduririi. 

        Art.4 . Se imputerniceste domnul Cada Ionica, primarul comunei Magiresti, sa semneze in numele si 

pe seama Consiliului Local Magiresti  Acordul de parteneriat, anexa la prezentul contract. 

    Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Bacău în vederea controlului legalităţii şi 

va fi adusă la cunoştinţă publică prin orice mijloc de informare. 

 

Presedinte de sedinţă                                                                 contrasemnează 

Cernat Faluta                                                        secretar general comuna Magiresti 

                                                                                              Bucurel Iulia Mihaela 

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

prezenţi.  




