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Nr.    31/ 13.04.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentației pentru alipirea a 3 (trei) terenuri situate in satul CRIHAN, cu 

numerele cadastrale 62309 in suprafata de 2500 mp., numarul cadastral 62310 cu suprafata de 6000 
mp. si numarul cadastral 62311 cu suprafata de 2500 mp 

 
  

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de   
_______________. 

Având in vedere: 
-  Referatul de aprobare nr. 4855/ 13.04.2021 a d-lui Costrăş Iordache - Primarului Comunei 

Măgura, judetul Bacău; 
- raportul de specialitate al domnului Paladie Constantin – referent superior în cadrul  

Compartimentului amenajarea teritoriului, cadastru - funciar, lucrări publice, disciplina în construcții, 
înregistrat sub nr. 4856/ 13.04.2021, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre. 

- Planul topographic. 
 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) și c), art. 354, art. 357 din O.U.G. nr. 57/2019, privind 
Codul Administrativ. 
Avizele cu caracter consulativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 

Măgura. 
          În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. c, alin. (6) lit. c, ale art. 133, alin (2) lit.a), ale art. 
134 alin. (1) lit. a), alin. (2), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 și ale art. 198, din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

 
Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. – Se aprobă întocmirea documentației pentru alipirea a 3 (trei) terenuri situate in satul 

CRIHAN, cu numerele cadastrale 62309 in suprafata de 2500 mp., numarul cadastral 62310 cu 
suprafata de 6000 mp. si numarul cadastral 62311 cu suprafata de 2500 mp.  

Art. 2. – Pe terenul rezultat în urma alipirii pe care se va realiza investiţia ”Amenajare Baza 
sportiva, teren de fotbal si construire vestiare” din intravilanul sat Crihan, Comunei Măgura, județul 
Bacău. 

Art. 3. – Se împuternicește Primarul Comunei Măgura – dl. Costrăș Iordache să semneze 
actul de alipire și toate documentele necesare finalizării alipirii, prin act notarial de alipire, conform art. 
1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Primarul comunei Măgura prin 
compartimentele de specialitate.  

Art. 5. Hotărârea se comunică Primarului Comunei Măgura, Instituţiei Prefectului Judeţului 
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. 
Din      .04.2021 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de        . 
Hotărâre adoptată azi    .04.2021, cu un numar de voturi „ pentru”__, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... consilieri 
prezenţi.      

Iniţiator, 

   …………………….………………………… 
 

PRIMAR – COSTRĂȘ IORDACHE  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL C O M U N Ă  

   ………………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA APETROAEI 
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Nr.   4855/ 13.04.2021 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 
 

Dl. Costrăş Iordache , Primar al Comunei Măgura, jud. Bacău. 

În temeiul art. 136, alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

îmi exprim iniţiativa de promovare a unui ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

întocmirii documentației pentru alipirea a 3 (trei) terenuri situate in satul 

CRIHAN, cu numerele cadastrale 62309 in suprafata de 2500 mp., numarul 

cadastral 62310 cu suprafata de 6000 mp. si numarul cadastral 62311 cu 

suprafata de 2500 mp. terenuri pe care se va realiza investiţia ”Amenajare Baza 

sportiva, teren de fotbal si construire vestiare” din intravilanul Comunei Măgura, 

județul Bacău. 

  Propun spre aprobare proiectului de hotărâre în forma prezentată.          

 
 
 

PRIMAR, 
IORDACHE COSTRAS 
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Nr. 4856 din 13.04.2021  
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

Subsemnatul Paladie Constantin, văzând ”Proiect de hotărâre privind 
privind aprobarea întocmirii documentației pentru alipirea a 3(trei) terenuri 
situate in satul CRIHAN, cu numerele cadastrale 62309 in suprafata de 2500 
mp., numarul cadastral 62310 cu suprafata de 6000 mp. si numarul cadastral 
62311 cu suprafata de 2500 mp. terenuri pe care se va realiza investiţia 
”Amenajare Baza sportiva, teren de fotbal si construire vestiare” din intravilanul 
Comunei Măgura, județul Bacău și Referatul de aprobare al Primarului Comunei 
Măgura nr. 4855/ 13.04.2021, pentru întocmirea documentației de alipire a celor 
3(trei) terenuri si incheierea actului notarial se va supune aprobării Consiliului 
Local Măgura. 

Prin urmare propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată 
de inițiator. 

 
 
 

 

Referent, 
PALADIE CONSTANTIN 
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