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DISPOZIŢIE 
Privind convocarea Consiliului Local MĂGURA, jud. Bacau în şedinţă ordinară din data 

de 26.05.2022  
 
 

      Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), 
alin. (3) 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 ordinară a Consiliului Local Măgura, in data de 
26.05.2022, ora 1500, ședința având loc atât cu participare fizică la Școala Emil Brăescu, 
sat. Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău cât și prin utilizarea unor mijloace 
electronice de vot, în condițiile art.137 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/ 03.07.2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 23 alin. 
(5), art. 26 alin. (1) și art. 27 alin. (1) din ORDIN nr. 25 din 14 ianuarie 2021pentru 
aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a 
modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, în 
aplicația https://web.whatsapp.com/grup - CL.Magura, Primar, secretar și pe email: 
secretarcomuna@primaria-magura.ro, desfăşurându-se conform prevederilor H.C.L. 
Măgura nr. 18/ 30.03.2021, unde se va dezbate următorul proiect de ordine de zi: 

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contributiei la finantarea costurilor anuale  
de intretinere a persoanelor cu handicap  pentru anul 2022 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contribuției Comunei Măgura la veniturile  

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană Bacău pentru anul 2022 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache 

3. Proiect de Hotărâre privind avizare  “PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA 
DE SERVICIU D+P+2E SI IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE 
LA UTILITATI”, sat Dealu Mare, comuna Magura, judetul Bacau, beneficiar: SC 
FILMIR PROD SRL 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
4. Proiect de Hotărâre privind demolarea construcţiilor – C1 – Atelier Scoala si C3 - 

WC – (CF 60264)  din curtea - Scoala Gimnaziala “ EMIL BRĂESCU” situata in sat. 
Măgura, comuna Măgura, judeţul Bacău 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
5. Proiect de Hotărâre privind demolarea Scolii Generale Sohodol din sat 

Sohodol, comuna Măgura, judeţul Bacău 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
 



  
 
 
 Art. II. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi transmise pe e-mail 
consilierilor locali ai Comunei Măgura și vor fi publicate pe situl oficial al instituției. 

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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