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HOTĂRÂREA  

Nr.28 din 19.04.2021 

privind  aprobarea   Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al 

comunei Magireşti 

 

 Consiliul local al Comunei Măgireşti, întrunit în ședință ordinară în data de 19.04.2021 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al primarului comunei MĂGIREŞTI inregistrat  sub nr. 2774 din 

02.04.2021,  

 Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Magiresti inregistrat sub numarul 2775 din 02.04.2021  

 avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

comunei Magiresti,  

In baza prevederilor: 

 Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  Partea I, 

Titlu I-II-III, Partea III, Titlu I-II-III-IV-V-VI-VII  si Partea X, art. 633- 637.  

 Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, cu modificarile si completarile ulterioare 

 Ordin M.D.L.P.A. nr.25/14.01.2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului 

unităţii administrativ - teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de 

organizare şi funcţionare a consiliului local  

In temeiul  prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 6, lit. a) și c) alin 7, litera d) 

si ale art. 196, alin 1, lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

HOTARASTE 

        Art.1.  Se aprobă  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei  

Magiresti, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre. 

      Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al  comunei 

Magiresti,  în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Magiresti, Instituţiei Prefectului 

Judeţului Bacau, precum şi membrilor Consiliului local al comunei Magiresti. 
 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                     

CONSILIER LOCAL,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                           SECRETAR GENERAL, 

                      BUCUREL IULIA MIHAELA 
 

  dinHotărârea a fost adoptata  in sedinţa   ordinară  ,  cu  13   voturi  PENTRU,  0 ABTINERI, 0  voturi  ÎMPOTRIVĂ

consilieri prezentinumărul  de  13  

 




