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DISPOZIŢIE 
Privind convocarea Consiliului Local MĂGURA, jud. Bacau în şedinţă ordinară din data de 28.12.2022 

 
 

      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 dispune:  
 

 Art. I.  Se convoacă sedinţa ordinară a Consiliului Local Măgura, in data de 28.12.2022, ora 1100, 
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 nr. 90 - privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2023 in comuna MAGURA, JUDEȚUL BACĂU 

– inițiator, Primar – Costrăş  Iordache 
2. Proiect de Hotărâre nr. 93 -privind  aprobarea  prelungirii  scrisorii de garantie bancara  

din partea Bancii Comerciale Romane  in vederea  prelungirii contractului de finantare   pentru proiectul  
“Infiintare si dotare gradinita 2 grupe cu program normal si 2 grupe cu program prelungit , sat Crihan, 
comuna Magura ,judetul Bacau”   finantat din fonduri externe nerambursabile prin PNDR -   Sub-masura 
7.2 –  „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica prin  PNDR,  in 
favoarea AFIR 

 – inițiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
3. Proiect de Hotărâre nr. 94 - privind validarea Dispozitiei Primarului Comunei Magura nr. 

159/ 20.12.2022 - privind rectificarea nr. 5 a Bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2022  al 
comunei Magura, județul Bacău 

– inițiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
4. Prezentare raport Cadastru sistematic. 

 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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