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Nr.   4955/ 15.04.2021 
 
 

ANUNŢ 
 

 În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aducem la 
cunoștință publică că în data de 21.04.2021, ora 1600, care va loc la Școala Emil Brăescu, sat. Măgura, Comuna 
Măgura, județul Bacău, desfăşurându-se conform prevederilor H.C.L. Măgura nr. 1/ 28.01.2021,  H.G.nr. 432 din 8 
aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și 
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19 și a Hotârârii CJSU Bacău nr. 44 din 15.10.2020 privind aprobarea măsurilor suplimentare de prevenire și combatere 
a efectelor pandemiei de COVID-19, unde se va dezbate următorul proiect de ordine de zi: 

Art. I.   
1. Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada mai – iulie 2021 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
2. Proiect de Hotărâre privind solicitarea de transmitere a imobilului, având numar de inventar MFP 35738, cod de 

clasificare 8.28.10, cartea funciară nr. 61418 – Corp clădire Măgura, situat in sat Magura, strada Calea Onesti, 
comuna Magura, judetul Bacau, din domeniul public al statului si administrarea Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale, in domeniul public al comunei Magura, judetul Bacau 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:” Lucrări în 

primă urgență de reabilitare drumuri din comuna Măgura, județ Bacău” 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 

4. Proiect de Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice și Administratiei prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii „Lucrări în primă urgență de reabilitare drumuri din comuna Măgura, județ Bacău” 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației pentru alipirea a 3 (trei) terenuri situate in satul Crihan, cu 

numerele cadastrale 62309 in suprafata de 2500 mp., numarul cadastral 62310 cu suprafata de 6000 mp. si 
numarul cadastral 62311 cu suprafata de 2500 mp 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
6. Proiect de Hotărâre privind privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Măgura și a celorlalte structuri şi servicii publice subordonate 
Consiliului Local al comunei Măgura 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea nomenclatorului,  ierarhia  şi  coeficientii pentru stabilirea salariilor 

de baza pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul UAT Comuna Magura, judeţul Bacău  - începând cu 
01.05.2021, în conformitate cu Legea nr. 153/ 28.06.2017 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Magura pentru anul 2021  

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
9. Prezentare adresa nr. 124876/ 02.04.2021 a Municipiului Bacău. 

 
Art. II.  Având în vedere Hotărârea Guvernului  nr. 432 din 8 aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  și a Hotârârii CJSU Bacău nr. 44 din 15.10.2020 
privind aprobarea măsurilor suplimentare de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, ședința se va 
desfășura cu respectarea următoarelor măsuri, dar fară a se limita la acestea (conform legislației în vigoare la data 
organizării), astfel: obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în toate spaţiile 
publice  închise și deschise, menţinerea distanţei fizice de minimum 2 metri între participanţi. 
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