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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cesiunii Contractului de concesionare nr. 14/ 17.05.2006  

 
 
 
 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de   27.05.2021. 
Având in vedere: 
a) Referatul de aprobare nr. 5985/ 20.05.2021 a d-lui Costrăş Iordache - Primarului Comunei 

Măgura, judetul Bacău; 
b) raportul întocmit de d-na Apetroaei Elena Irina – secretarul general al Comunei Măgura, 

înregistrat sub nr. 5986/ 20.05.2021, prin care se propune cesionarea Contractului de concesionare nr. 14/ 
17.05.2006;  

c) Acțiunea din dosarul nr. 3650/ 180/2021  al Judecătoriei Bacău; 
d) Contractul de concesiune nr. 14/ 17.05.2006 încheiat între Comunei Măgura, județul Bacău și 

Bunescu Costel; 
e) Contractul de vânzare autentificat sub nr. 425/ 04.02.2019 și încheierea de rectificare/ 

completare nr. 09/ 11.06.2019 la Societatea Profesională Notarială Alexandru Marius Bîrgăuanu și Adina 
Biatrice Bîrgăuanu; 

f) Certificate fiscale emis de UAT Comuna Măgura. 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (6) lit. b) din OUG  nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ; 
b) art. 18 alin. (9)  din Contractul de concesionare nr.  14/ 17.05.2006. 
c) art. 41 din Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu 

completarile si modificarile ulterioare; 
d) Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinului MDRL nr. 839/ 

2009. 
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.(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 aprobă cesiunea contractului de concesionare nr. 14/ 17.05.2006  având ca obiect suprafața 

de 1.000 m.p. teren, găsită la masurători 1009,00 m.p., sat. Crihan, comuna Magura, judetul Bacau număr 
cadastral 60599, încheiat între numitul Bunescu Costel, în calitate de CONCESIONAR şi UAT Comuna 
Măgura, județul Bacău în calitate de CONCEDENT. 

Art. 2. Se aprobă preluarea contractului de concesiune nr. 14/ 17.05.2006  prevăzut la art. 1, în sensul 
transmiterii tuturor drepturilor şi obligaţiilor (inclusiv a penalităţilor aferente, dacă este cazul) ce decurg din 
acest contract, către numitul Afloarei Costel - Marian, domiciliat în mun. Bacău, str. Prelungirea Bradului, nr. 
117, sc. D, ap. 1, jud. Bacău. 

Art. 3. – Conform celor stipulate la art. 1 și 2 din prezenta hotărâre, se va încheia un contract de 
cesionare între Comuna Măgura și numitul Afloarei Costel - Marian, cu respectarea tuturor clauzelor 
contractuale prevăzute în contractul de concesionare inițial.  

Art. 4. – Se împuterniceşte Primarul comunei să încheie contractul de cesionare prevăzute la art. 3.  
Art. 5. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, în condiţiile legii, la instanţa de contencios administrativ, 

respectiv Bacău.  



Art. 6. - Hotărârea se aduce la îndeplinire de către Primarul comunei Măgura prin compartimentele de 
specialitate.  

Art. 7. Hotărârea se comunică Primarului Comunei Măgura, compartimentelor de specialitate din cadrul 
primăriei, numitului Afloarei Costel - Marian, 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. 41 
Din  27.05.2021 
Nr. de consilieri prezenţi __15__ din totalul de _15__. 
Hotărâre adoptată azi 27.05.2021, cu un numar de voturi „ pentru”_15__, voturi „abţineri” _0__, 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, 
 ……………….………………………… 

 
VLAD ȘTEFAN TRĂISTARU  



Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 
MĂGURA  

NR. 41/2021 1  

Nr. 
crt.  

Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  
Semnătura persoanei 

responsabile să 
efectueze procedura  

0  1  2  3  
1  Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu majoritate       

  simplă  ■absolută   calificată2 
27.05.2021   

2  Comunicarea către primar2) 28.05.2021   
3  Comunicarea către prefectul judeţului3) 28.05.2021   
4  Aducerea la cunoştinţa publică4)+5) 28.05.2021   
5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 4) +5) 
28.05.2021   

6  Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte 
juridice7), după caz 

28.05.2021   

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare: 
1) Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate 
absolută sau simplă, după caz. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de 
proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 
5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie." 
2) Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului." 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al 
comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării . . . 
4) Art. 197 alin. (4): "Hotărârile . . . se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin 
grija secretarului general al comunei." 
5) Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor . . . cu caracter individual către persoanele cărora li se 
adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect." 
6) Art. 198 alin. (1): "Hotărârile . . . cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 
cunoştinţă publică." 
7) Art. 199 alin. (2): "Hotărârile . . . cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării 
către persoanele cărora li se adresează." 

1 Se completează cu numărul şi anul hotărârii consiliului local. 
2 Se bifează tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotărârea consiliului local.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     


