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HOTĂRÂRE 
privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice și Administratiei prin Compania 

Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii „Lucrări în primă urgență de reabilitare drumuri din comuna Măgura, județ 

Bacău” 
 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de   21.04.2021. 
Luând în dezbatere: 
a) Referat de aprobare nr. 4861/ 13.04.2020 a d-lui Costrăş Iordache - Primarului Comunei 

Măgura, judetul Bacău; 
b) raportul de specialitate nr. 4862/ 13.04.2020 al dlui Cioineag Razvan – George – 

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

c) Solicitarea CNI, înregistrată la UAT Comuna Măgura cu nr. 4757/ 09.04.2021. 
             În baza temeiurilor juridice ale: 
- art. 129 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. d) și ale  alin. (7) lit. m), art. 154 alin.(1) din Ordonanța de 

Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- O.G. nr. 25/2001 privind infiintarea C.N.I aprobata prin legea nr.117/2002, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- art. 44  - 46 și fără a se limita la acestea din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.1 si urmatoarele din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii art. 7 lit. e). 

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

În temeiul prevederilor art.133 alin. (2), art. 134 alin. (4) , art.136 alin.(1) și alin. (8), art.139 alin. (3) 
lit. d), art.140 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 alin. (1) si art. 243 alin.(1) lit. a) şi b) din OUG  
nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ 
 

     Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administratiei prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol,  a unui numar de 13 amplasamente, 
terenuri, cu categorie de folosinta drum, amplasamente  situate in  comuna Măgura si aflat in 
administrarea Consiliului local Măgura, in suprafata totala de 67.818 mp, din care: 

- teren in suprafata de 840 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr.65138, nr. topo 65138; 
-teren in suprafata de 848 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr.65111, nr. topo 65111; 
-teren in suprafata de 2.256 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr.65121, nr. topo 65121,; 
- teren in suprafata de 1.500 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr.64196, nr. topo 64196; 
- teren in suprafata de 2.369 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr.65154, nr. topo 65154; 
- teren in suprafata de 1.535 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr.65155, nr. topo 65155; 
- teren in suprafata de 5.390 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr.65156, nr. topo 65156; 
- teren in suprafata de 5.456 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr.65136, nr. topo 65136; 
- teren in suprafata de 13.689 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr.64218, nr. topo 64218;  
- teren in suprafata de 11.783 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr.64215, nr. topo 64215; 
- teren in suprafata de 8.646 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr.64208, nr. topo 64208; 
- teren in suprafata de 1.885 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr.65135, nr. topo 65135; 
- teren in suprafata de 11.621 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr.65129, nr. topo 65129, 

libere de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de 
investiţii „Lucrări în primă urgență de reabilitare drumuri din comuna Măgura, județ Bacău”. 
 



 
 
 
  
 

 

Art.2. Consiliul Local al UAT  Măgura,  se obliga sa asigure, in conditiile legii, suprafetele de 
teren necesare pentru depozitarea si organizarea santierului. 

Art.3. Consiliul Local al UAT Măgura  se obliga ca, dupa predarea amplasamentelor si a 
obiectivului realizat, sa mentina destinatia acestuia si sa il intretina pe o perioada de minim 15 ani. 

Art.4.  Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii si lucrari finantate de 
UAT Măgura în valoare de 598.417,09 lei fară TVA și 712.049,84 lei cu TVA. 

Art.5. – Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul comunei Măgura prin 
aparatul de specialitate.  

Art. 6. Hotărârea se comunică Primarului Comunei Măgura, Companiei Nationale de Investitii, 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău 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. 29   
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, 
….………………………… 
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