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HOTĂRÂRE 

privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada august - octombrie 2021 
 
 
 
 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa extraordinară din data de   
12.07.2021. 

Luând în dezbatere: 
a) Referat de aprobare  nr. 8311/ 12.07.2021 a d-lui Costrăş Iordache - Primarului 

Comunei Măgura, judetul Bacău; 
b) raportul de specialitate al secretarul general al comunei – d-na Apetroaei Elena 

Irina nr. 8312 din 12.07.2021. 
             În baza prevederilor: 

a) art. 123 din O.U.G. nr.57 /2021  privind Codul Administrativ.  
Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Comunei Măgura. 
În temeiul prevederilor art.133 alin.(1), art.134 alin. (1), art.136 alin. (1) și alin. (8), art. 

139  alin. (1) si alin. (3) lit. i), art.140 alin.(1), art.197 alin. (1) și art. 243 alin. (1) lit.a) din 
O.U.G.  nr. 57 /2021  privind Codul Administrativ 

 
 

Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 
 

 
Art.1. Doamna Băiceanu Sorina - consilier local, se alege în calitate de președinte de 

sedință pe o perioada de 3 (trei) luni, respectiv august - octombrie 2021, care va conduce 

ședințele Consiliului local al comunei Măgura, județul Bacău. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul general al comunei: Instituţiei 
prefectului – Judeţul Bacău pentru legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la 
sediu, în monitorul oficial local și pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Nr. 46 
Din  12.07.2021 
Nr. de consilieri prezenţi __15__ din totalul de _15__. 
Hotărâre adoptată azi 12.07.2021, cu un numar de voturi „ pentru”_13___, voturi „abţineri” _2__, voturi  „împotrivă” _-__, din totalul de __15__ 
consilieri prezenţi.   
 

 

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

AL  C O M U N E I  
   ……………….………………………… 

ELENA IRINA APETROAEI 

Preşedinte de şedinţă, 
 ……………….………………………… 

 
VLAD ȘTEFAN TRĂISTARU  


