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DISPOZIŢIE 
Privind convocarea Consiliului Local MĂGURA, jud. Bacau în şedinţă extraordinară 

în data de 06.07.2020  
 

 
      Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. b) si 
alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b), art. 198 alin. (1), alin.(2) și art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: 
 
 

PRIMARUL COMUNEI MĂGURA emite următoarea dispoziţie:  
 
 

 Art. I.  Se convoacă sedinţa extraordinară a Consiliului Local Măgura, in data de 06.07.2020 , 
ora 800, care se va desfășura conform prevederilor H.C.L. Măgura nr. 13/ 30.03.2020, a H.G. nr. 
476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 și a Ordinul nr. 
1731/832/2020, publicat în M.O. nr. 406/ 16.05.2020, privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu 
noul coronavirus SARS CoV-2, consilierii locali putând opta pentru participarea la ședință în mod 
electronic sau prin prezentare la sediul UAT Comuna Măgura,  cu respectarea regulilor de distanţare 
socială, intrând în sala de ședință, pe grupuri de maxim 3 persoane, unde se va dezbate următorul 
proiect de ordine de zi: 

Art. I.   
1. Proiect de Hotărâre privind participarea Comunei Măgura la “Programul privind 

sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” 
și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului  “Eficientizarea și modernizarea iluminatului 
public, Comuna Măgura, Județul Bacău“.  

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contributiei la finantarea costurilor anuale  de 

intretinere a persoanelor cu handicap - 2020 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 

3. Proiect de Hotărâre privind rectificarea nr. 3  a Bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 
2020  al comunei Magura, județul Bacău 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
4. Prezentare cerere cetateni din str. Florilor – aștept punct de vedere a domnilor consilieri. 
Art. II.  Având în vedere a H.G. nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID – 19 și a Ordinul nr. 1731/832/2020, publicat în M.O. nr. 406/ 16.05.2020, privind 
măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2, ședința se va desfășura 
conform prevederile H.C.L. nr. 13/ 30.03.2020 și Hotărârii nr. 24/ 2020 a Comitetul Naţional Pentru 
Situaţii De Urgenţă.  

Art. III. Prezenta dispoziție se va comunica Instituţiei Prefectului - judeţ Bacău şi un exemplar se 
va depune la dosarul de şedinţă. 
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