
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA MĂGIREŞTI 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA 

nr. 63  din 22.06.2021 

Privind convocarea Consiliului Local Măgireşti în şedinţă extraordinară de lucru 

pentru data de 25.06.2021, 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 

extraordinară de lucru pentru ziua de 25.06.2021  ora 12,30 la sediul Primariei  comunei 

Măgireşti, având următoarea ordine de zi:  

 Proiect de hotarare privind aprobarea indexarii cu rata inflatiei a sumelor aferente 

impozitelor si taxelor locale stabilite in  sume fixe, pentru anul 2022 initiator, primar - 

Cada Ionica 

 Proiect de hotarare privind privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici precum 

și a cheltuielilor aferente proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente 

necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Măgireşti, judeţul Bacău”, 

initiator,  primar - Cada Ionica 

 Proiect de hotarare privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al comunei 

Magiresti pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Bacău convocată pentru data de 28.06.2021, initiator, primar – Cada Ionica 

 Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizaii si derularii 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor si 

a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor 

educative, pentru perioada 2021-2023, initiator, primar – Cada Ionica 

 Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii suprafetei de 25 mp in vederea 

amplasarii unei centrale de fibra optica apartinad SC ORANGE ROMANIA, in cadrul 

proiectului de dezvoltare a retelei de date si voce FTTH,initiator, primar – Cada Ionica 

 Proiect de hotarare privind aprobarea  de finanţare nerambursabilă de la bugetul local 

pentru unităţile de cult din comuna Magiresti, aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România, 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 


