
ROMANIA 
 JUDETUL BUZAU  
 COMUNA MAGURA  

-PRIMAR- 
   Dispoziţia  nr. 16 

  
 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Măgura, judeţul 
Buzău, în şedinţă ordinara în data de 30 ianuarie 2020, ora 8,30. 

  
  

Primarul comunei Măgura, 
         Având în vedere: 

-prevederile art. 134, alin. (1) litera „a” din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

 -In temeiul art. 196 alin. (1), litera „b” din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

 
 

 
D I S P U N E :  

  
 
 Art.1.Se convoacă Consiliul Local Măgura, în şedinţa ordinara, 
în ziua de  30 ianuarie 2020, ora 8,30, şedinţă  care se va desfăşura 
la sediul Primăriei, având următoarea ordine de zi:  

 1.Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de 
inchiriere nr. 2419 din 4 iunie 2015 

        Iniţiator, Primarul comunei.  
         2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului de 
activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav 
in perioada iulie-decembrie 2019  

Iniţiator, Primarul comunei. 

3.Proiect de hotărâre  privind aprobarea structurii reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Măgura, 
judeţul Buzău pentru anul şcolar 2020 – 2021 

Iniţiator, Primarul comunei. 



4.Proiect de hotărâre  pentru aprobarea planului de actiuni 
pentru anul 2020  

Iniţiator, Primarul comunei. 
5.Proiect de hotărâre  privind aprobarea studiului de 

oportunitate în vederea concesionării unui teren în suprafaţă de 
3978 mp si constructiilor in suprafete de 497 mp si respectiv 
528mp, amplasate în intravilanul satului Măgura în vederea 
realizării de activităţi comerciale. 

Iniţiator, Primarul comunei. 
6.Proiect de hotărâre  privind documentaţia de atribuire şi 

organizarea licitaţiei, în vederea concesionării unui teren în 
suprafaţă de 3978 mp si constructiilor in suprafete de 497 mp si 
respectiv 528mp, amplasate în intravilanul satului Măgura în 
vederea realizării de activităţi comerciale. 

Iniţiator, Primarul comunei. 
7.Proiect de hotărâre  privind nominalizarea de către consiliul 
local al comunei Magura a doi consilieri locali care vor avea 
calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general 
al comunei Magura 

Iniţiator, Primarul comunei. 
Art.2.Secretarul general al comunei va transmite prezenta 

dispoziţie autorităţilor si persoanelor interesate. 
  
 

Primar, 
 Daniel Cîrstea  
 
 

 
 

Secretar general,  
                                 Otilia-Valentina Niță          
  
 
 
 
Măgura, 23 ianuarie 2020.                                                                                                                                                          
 


