
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA MĂGIREŞTI 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA 

nr. 73  din 21.07.2021 

Privind convocarea Consiliului Local Măgirești în ședință ordinară de lucru pentru data de 

30.07.2021, ora 12.30 

Primarul comunei Măgirești, județul 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 Măgirești, județul Bacău se convoacă în ședință 

ordinară de lucru pentru ziua de 30.07.2021  ora 12,30 la sediul Primăriei  comunei 

Măgirești, având următoarea ordine de zi:  

 Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2021 si 

completarii  listei de investii pentru anul 2021, initiator – primar, Cada Ionica 

   Proiect de hotarare privind implementarea proiectului cu denumirea: 

„Modernizarea drumuri calamitate in urma inundatiilor din luna iunie 2021, comuna 

Magiresti, judetul Bacau” initiator – primar, Cada Ionica 

 Proiect de hotarare privind implementarea proiectului cu denumirea : „Modernizare 

si reabilitare drumuri in comuna Magiresti, judetul Bacau” 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 lunile mai si iunie  2021, initiator – primar,  Cada Ionica 

 Proiect de hotarare privind aprobarea  cuantumului și a numărului burselor acordate 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Magiresti, în anul scolar 

2020/2021 initiator – primar, Cada Ionica 

 Proiect de hotarare privind incheierea contractului de asociere intre Judetul Bacau 

prin  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau si  Comuna 

Magiresti privind finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu 

handicap, initiator – primar, Cada Ionica 

 Proiect de hotarare privind aderarea comunei Beresti-Bistrita la ADIB si aprobarea 

Statutului si Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau,  

initiator – primar, Cada Ionica  

 Proiect de hotărâre privind aprobarea  prelungirii perioadei  de preluare  temporară 

a unui sector de drum judeţean, proprietate publică a judeţului Bacau, din 

administrarea Serviciului Public Judetean de Drumuri Bacau în administrarea 

Consiliului Local al Comunei Magiresti inițiator, primar - Cada Ionica 

 



 Proiect de hotarare privind infiintarea postului de administrator in cadrul aparatului de 

specialitate al primarului  comunei Magiresti, inițiator, primar - Cada Ionica 

 Diverse  

Art. 2 Prezenta depoziție va fi comunicată Instituției Prefectului în vederea 

controlului legalității și făcută public prin orice mijloc de informare. 

 

  Primar                                                                                       contrasemnează 

Câdă Ionică                                                                                Secretar  general  

                                                                                     Bucurel Iulia Mihaela 
 


