
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA MĂGIREŞTI 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA 

nr. 39  din 12.04.2021 

Privind convocarea Consiliului Local Măgireşti în şedinţă ordinară de lucru pentru data de 

19.04.2021, ora 12.30 

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 19.04.2021  ora 12,30 la sediul Primariei  comunei 

Măgireşti, având următoarea ordine de zi:  

 Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului local al comunei Magiresti,  județul 

Bacău si a listei de investitii” , initiator, primar - Cada Ionica 

 Proiect de hotarare privind  aprobarea  utilizarii din excedentul bugetului local al 

comunei Magiresti,  județul Bacău a sumei de 2.410 mii lei pentru obiectivul de 

investitii”Modernizare strazi rurale in comuna Magiresti, judetul Bacau” , initiator, 

primar - Cada Ionica 

 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 

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

 Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii al aparatului de 

specialitate aflat in subordinea primarului comunei Magiresti,  judetul Bacău, 

initiator, primar - Cada Ionica 

 Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii contractelor de concesiune 

incheiate intre comuna Magiresti si Cooperativele Agricole Stanesti, Sesuri si 

Prajesti,  initiator, primar - Cada Ionica 

 Proiect de hotarare privind aprobarea contractului  de inchiriere si  stabilirea taxei 

de inchiriere  a  terenurilor de sport, parte a domeniului public al comunei Magiresti,   

judetul Bacău, initiator, primar - Cada Ionica 

 Proiect de hotarare privind aprobarea obligațiilor care revin persoanelor fizice și 

juridice pentru respectarea ordinii publice şi o bună gospodărire a comunei Magiresti   

judetul Bacău”, initiator, primar - Cada Ionica 

 Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitare Bacau - ADIB 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 februarie si  luna martie 2021, initiator, primar - Cada Ionica 



 Proiect de hotarare privind  aprobarea contractului de asociere privind finantarea 

activitatii de protectie de tip rezidentiala a personei cu handicap pentru anul 2021,  

initiator, primar - Cada Ionica 

 Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului anual de analiza si acoperire a 

riscurilor,   initiator, 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 
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