
 

Nr. 91/ 24.11.2022 
           

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Bacău – A.D.I.B. in vederea exercitarii votului Consiliul Local al comunei 
Măgura 

 
 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 
a) art. 15 alin. (2), art. 32 alin. (4), art. 120 alin. (1), și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din 

Constituția României, republicată; 
b) art. 3, art. 4 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 
d) Art. 86 alin. (1) lit. e), art. 89, art. 90 alin. (1), art. 91, art. 129 alin. (2), lit. e), alin. (9) lit. e), 

art. 132 din OUG  nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  

e) Art.5, alin.(1), lit.b) și lit.g), alin.(2), lit.d), art.14, art.16, alin.(1), alin.(4), art.17, alin.(1), 
alin.(2), lit.a), pct.4 și art.18 din Statutul A.D.I.B.;  

f) Art.2, pct.6, art.3, pct.2, lit.c) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, modificată și completată; 

g) ANEXA Nr. 1c – ”Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de aşteptări” din Normele 
metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin H.G. nr.722/2016;  

h) Art.10 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  

Luând act de: 
a) Referatul de aprobare nr. 12236/ 24.11.2022 a d-lui Iordache Costrăş - Primarului Comunei 

Măgura, judetul Bacău;  
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei – înregistrat sub nr. 12237/ 24.11.2022, prin care se propune aprobarea proiectului de 
hotărâre; 

c) Convocatorul Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău nr.997/ 21.11.2022, înregistrată 
la comuna Măgura cu nr. 12117/ 22.11.2022; 

d) Nota de fundamentare nr.996/21.11.2022 referitoare la aprobarea scrisorii de așteptări privind 
performanțele așteptate de la consiliul de administrație, directorul general și directorul economic din 
cadrul operatorului regional C.R.A.B. S.A. 

e) Anunțul privind consultarea acționarilor nr. 944 din 09.11.2022; 
f) Procesul-verbal privind consultarea acționarilor nr. 995 din 21.11.2022. 

  Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Comunei Măgura. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂGURA adoptă prezenta hotărâre: 

      
   

 

R O M Â N I A 
 JUDEŢUL BACAU 

COMUNA MĂGURA 
PRIMARUL 

E – mail: contact@primaria-magura.ro  
Pag. WEB: http://www.primaria-magura.ro 

Tel./fax –0234-212406 Fax: 0234-212623 
 

 



Art.1. - Se acorda mandat special reprezentantului comunei Măgura, respectiv domnului 
Iordache Costrăș în calitate de primar să voteze pentru, în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I.B 
din data de 23.12.2022, în numele şi pe seama Consiliului Localal comunei Măgura, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări referitoare la performanțele așteptate de la 
consiliul de administrație, directorul general și directorul economic din cadrul operatorului 
regional C.R.A.B. S.A., anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2.- Prezenta hotărâre va fi dusă la indeplinire de Primarul Comunei Măgura, județul 
Bacău.  
 Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 
Măgura, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - județului Bacău, Primarului Comunei 
Măgura, judeţul Bacău, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău nr.997/ 21.11.2022şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin depunerea la Monitorul Oficial al comunei Măgura, în format 
electronic, la pagina de internet http://www.primaria-magura.ro., în subeticheta: ”monitorul-oficial-
local/hotararile-autoritatii-deliberative/” și se înscrie în Registrul pentru evidența hotărârilor 
autorității deliberative.  
 
 

 

 

 

 
Nr. 
Din      .      .2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi    .     .2022, cu un numar de voturi „ pentru”__, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... 

consilieri prezenţi.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iniţiator, 

   …………………………….………………………… 
 

PRIMAR – Iordache COSTRĂȘ 

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL   
C O M U N E I  M Ă G U R A  

……………………….………………………… 
Elena-Irina SILAV 
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Nr. 12236/ 24.11.2022 
 

REFERAT   DE  APROBARE  
la proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacău – A.D.I.B. in vederea exercitarii votului 

Consiliul Local al comunei Măgura 
 
 

Prin convocatorul nr.997/ 21.11.2022, înregistrat la comuna Măgura cu nr. 12117/ 
22.11.2022, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău a propus adoptarea unei hotărari privind 
acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
Bacău – A.D.I.B. in vederea exercitarii votului Consiliul Local al comunei Măgura, având ca obiect 
proiectul de hotărâre  ADIB privind aprobarea scrisorii de așteptări referitoare la performanțele 
așteptate de la consiliul de administrație, directorul general și directorul economic din cadrul 
operatorului regional C.R.A.B. S.A.. 
 Având în vedere că seinta ADIB pentru votarea acestui proiect este în data de 23.12.2022, iar 
posibilitatea de a nu mai avea o ședință a Consiliului local, este rezonabilă, obiectul proiectului de 
hotărâre nr. 91/ 24.11.2022 este pentru o ședință ordinară, consider necesar și oportun suplimentatrea 
ordinii de zi cu acest proiect de hotărâre. 

 Am inițiat acest proiect de hotărâre motivat de:  
a)  art. 15 alin. (2), art. 32 alin. (4), art. 120 alin. (1), și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din 

Constituția României, republicată; 
b) art. 3, art. 4 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 
d) Art. 86 alin. (1) lit. e), art. 89, art. 90 alin. (1), art. 91, art. 129 alin. (2), lit. e), alin. (9) lit. e), 

art. 132 din OUG  nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  

e) Art.5, alin.(1), lit.b) și lit.g), alin.(2), lit.d), art.14, art.16, alin.(1), alin.(4), art.17, alin.(1), 
alin.(2), lit.a), pct.4 și art.18 din Statutul A.D.I.B.;  

f) Art.2, pct.6, art.3, pct.2, lit.c) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, modificată și completată; 

g) ANEXA Nr. 1c – ”Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de aşteptări” din Normele 
metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin H.G. nr.722/2016;  

h) Art.10 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Analizând  documentele transmise de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, respectiv 
convocatorul nr.997/ 21.11.2022, înregistrat la comuna Măgura cu nr. 12117/ 22.11.2022, nota de 
fundamentare nr.996/21.11.2022 referitoare la aprobarea scrisorii de așteptări privind performanțele 
așteptate de la consiliul de administrație, directorul general și directorul economic din cadrul 
operatorului regional C.R.A.B. S.A. și procesul-verbal privind consultarea acționarilor nr. 995 din 
21.11.2022, consider necesar și oportulmaprobarea proiectului de hotărâre, având în vedere și faptul 
că de performanțele conducerii CRAB depinde si implementarea proiectului pe POIM unde și 
comuna Măgura are finanțate lucrări. 
 In aceste conditii, am initiat acest proiect de hotarare pe care va rog doamnelor/ domnilor 
consilieri să-l aprobați în forma prezentată. 

PRIMAR, 
Iordache Costrăș  


