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HOTĂRÂRE 
privind solicitarea de transmitere a imobilului, având numar de inventar MFP 35738, 

cod de clasificare 8.28.10, cartea funciară nr. 61418 – Corp clădire Măgura, situat in sat 
Magura, strada Calea Onesti, comuna Magura, judetul Bacau, din domeniul public al 

statului si administrarea Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in domeniul public al 
comunei Magura, judetul Bacau 

 
 

Consiliul Local al comunei Magura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din 
data de  21.04.2021. 

Văzând: 
a) Referatul de aprobare al Primarului comunei Magura – dl. Costrăș Iordache, 

înregistrat sub nr. 4731/09.04.2021; 
b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4732/09.04.2021 întocmit de dl. 

Cioineag Razvan – George – consilier asistent în cadrul Compartimentului amenajarea 
teritoriului, cadastru - funciar, lucrări publice, disciplina în construcții;  

c) adresa nr. 1027/ 11.03.2021 transmisa de catre Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale – Directia pentru Agricultura Judeteana Bacau, prin care s-a propus 
transmiterea in administrare a unui corp cladire – casa de oaspeti in suprafata construita de 
103,33 mp, cantina in suprafata construita de 452,38m.p. si suprafata de curte de 5642,615 
mp; 

d) raspunsul nostru la adresa mai sus mentionata, inregistrata la U.A.T. comuna 
Magura sub nr. 3633/31.03.2021, transmis catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
– Directia pentru Agricultura Judeteana Bacau, prin care am solicitat transmiterea in 
proprietatea a imobilelor propuse; 

e) adresa nr. 1374/01.04.2021 transmisa de catre Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale – Directia pentru Agricultura Judeteana Bacau, inregistrata la sediul 
institutiei noastre cu nr. 4382/01.04.2021 prin care ni se solicita acordul Consiliului Local 
Magura in vederea initierii hotararii de guvern pentru preluare in proprietate de catre noi a 
acestor imobile. 

       În baza temeiurilor juridice ale: 
a) art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (6) lit. c), art. 286, alin. (1) și alin. (4), art. 287, lit. 

b), art. 292 din OUG  nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ; 
b) art. 5, pct.15, din HG nr. 51/2018, privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; 
c) art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.  
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) lit. a), art.136 alin. (1) și alin. 

(8), art.,139  alin.(3) lit. e), art.140 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 si art. 243 alin. (1) 
lit. a)  din OUG  nr.57 /2019 privind Codul Administrativ 

 
Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 

 
 
 



 
Art. 1. Se solicita Guvernului transmiterea imobilului având numar de inventar MFP 

35738, cod de clasificare 8.28.10, cartea funciară nr. 61418 – Corp clădire Măgura, având 
datele de identificare: corp cladire – casa de oaspeti in suprafata construita de 103,33 mp, 
cantina in suprafata construita de 452,38m.p. si suprafata de curte de 5642,615 mp, din 
domeniul public al statului si administrarea, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – 
Directia pentru Agricultura Judeteana Bacau, in domeniul public al comunei Măgura, județul 
Bacău si se declară din bun de interes public national, în bun de interes public local. 

Art. 2. Imobilul prevăzut la art. 1 se utilizează pentru amenajarea unui sediu 
administrativ cu destinatia de Primarie/ construire sediu administrativ/ sala de conferințe 
prin asigurarea fondurilor de la  bugetul local/ finanțări nerambursabile, într-un termen de 3 
ani de la preluare. 

Art. 3. În cazul în care nu se respecta destinatia imobilului si termenul prevazute la 
art. 2, acesta revine in domeniul public al statului si administrarea Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Art. 4. Predarea-preluarea imobilului transmis se face pe bază de protocol încheiat 
între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale  și Comuna Măgura, prin structurile de 
specialitate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii 
Guvernului de transmitere. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Primarul comunei Măgura 
prin compartimentele de specialitate.  

Art. 6. Hotărârea se comunică Primarului Comunei Măgura, Instituţiei Prefectului 
Judeţului Bacău, MinisterulUI Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Directiei pentru Agricultura 
Judeteana Bacau 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. 27   
Din  21.04.2021 
Nr. de consilieri prezenţi __15__ din totalul de _15__. 
Hotărâre adoptată azi 21.04.2021, cu un numar de voturi „ pentru”_15__, voturi „abţineri” _-__, 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, 
 ……………….………………………… 

 
BERUȘCĂ  LUCIAN  


