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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea achiziționarii unor imobile, terenuri intravilane limitrofe Bazinului de apă din zona denumită 

popular ”Parcul cu Pini” din intravilanul Comunei Măgura, județul Bacău, pentru investiția prin POIM a ”Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău  în perioada 2014 – 2020” 

 
 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de  21.04.2021. 
Având in vedere: 
a) Referatul de aprobare nr. 5106/ 20.04.2021 a d-lui Costrăş Iordache - Primarului Comunei 

Măgura, judetul Bacău; 
b) raportul de specialitate al domnului Cioineag Razvan - George – consilier asistent – 

Compartiment amenajarea teritoriului, cadastru - funciar, lucrări publice, disciplina în construcții, înregistrat sub 
nr. 5107/ 20.04.2021, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre; 

c) Acceptarea d-lui Tudor Mihai nr. 5104/ 20.04.2021, împreună cu actele de proprietate; 
d) Raportul de evaluare nr. 192/ 20.04.2021 întocmit de evaluator ANEVAR – Arbănaș Mocanu 

Vasilică Dorin – legitimația nr. 10283/ valabilă 2021, înregistrat la UAT Comuna Măgura, județul Bacău cu nr. 
5103/ 20.04.2021. 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) Art. 84 alin. (5), art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. a), d) și ale  alin. (7) lit. 

”n”, art. 286, alin. (1) și alin. (4), art. 287, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

b) art. 44 alin. (1) și art. 46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare; 

c) art. 29 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

d) art. 863 lit. a) și art. 1650 - 1745 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și 
completările ulterioare; 

e) Hotărârea Consiliului Local nr. 51/ 11.11.2020 privind începerea procedurilor de expropriere a 
imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică „Aducţiune, înmagazinare, 
pompare, tratare, distribuţie -  Suprafata imprejmuită teren existent + nou = 498 mp + 992 mp = 1490 mp din 
care zona de protectia sanitara S= 1490 mp, Intravilan, sat Magura, in apropierea strazii Bujorilor – Zona 
denumită popular ‹‹Parcul cu Pini››”, din cadrul proiectului de investiţii ”Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău  în perioada 2014 – 2020”; 

f) Hotărârea Consiliului Local nr. 21/ 30.03.2021 privind aprobarea întocmirii documentației pentru 
cumpărarea unei suprafețe de teren limitrofe Bazinelor de apă din zona denumită popular ”Parcul cu Pini” din 
intravilanul Comunei Măgura, județul Bacău, pentru investiția prin POIM a ”Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău  în perioada 2014 – 2020”. 

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Măgura. 
In temeiul prevederilor art.133 alin.(1), art. 134 alin. (1) lit. a), art.136 alin. (1) și alin. (8), art.139  alin. (2), 

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 însuşeşte raportul de evaluare nr. 192/ 20.04.2021 întocmit de evaluator ANEVAR – 
Arbănaș Mocanu Vasilică Dorin – legitimația nr. 10283/ valabilă 2021, înregistrat la UAT Comuna 
Măgura, județul Bacău cu nr. 5103/ 20.04.2021, care va constitui anexa nr. 1 – parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

 
Art. 2. (1) Se aprobă cumpărarea de către comuna Măgura, județul Bacău, a imobilelor teren, 

intravilan fără construcţii, din zona denumită popular ”Parcul cu Pini” din intravilanul Comunei Măgura, 
județul Bacău, pentru investiția prin POIM a ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată în județul Bacău  în perioada 2014 – 2020”, după cum urmează: 

- S = 1000,00 m.p. nr. cadastral 60296, proprietatea numitului Tudor Mihai, la valoarea 
de 91.100,00 lei; 



-  S = 283,50 m.p. reprezentând cotă indiviză de 1/6 din S = 1.701 m.p., drum în 
indiviziune, număr cadastral 60307, proprietatea numitului Tudor Mihai, la valoarea de 
8.370,00 lei. 

(2) Scopul cumpărării imobilelor prevăzute în art. 2 alin. (1) este asigurarea investiției din zona 
denumită popular ”Parcul cu Pini”, din intravilanul Comunei Măgura, județul Bacău, parte a investiția 
prin POIM a ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău  în 
perioada 2014 – 2020”. 

 
Art.3. Imobilul prevăzute în art. 2 după cumpărare va intra în domeniul public al comunei 

Măgura  şi în administrarea Consiliului Local al comunei Măgura în cotă de 1/1 parte. 
 
Art.4. Cu semnarea contractului de vânzare cumpărare în forma autentică din partea comunei 

Măgura se împuterniceşte primarul comunei Măgura, taxele notariale ocazionate de încheierea 
contractului de vânzare – cumpărare vor fi suportate cu cumpărător. 

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

compartimentele de specialitate.  
 
Art. 6. Hotărârea se comunică Primarului Comunei Măgura, Instituţiei Prefectului Judeţului 

Bacău şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu și pe pagina de web: 
http://www.primaria-magura.ro. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nr. 36   
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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
 ……………….………………………… 

 
BERUȘCĂ  LUCIAN  

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

AL  C O M U N E I  
   ……………………….………………………… 

ELENA IRINA APETROAEI 


