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Nr.  77/ 12.11.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea de acte aditionale la contractele de concesiune pentru racordarea 

concesionarilor la utilitati publice (energie electrica, gaze naturale, apa si canalizare) 
 
 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa extraordinară din data de   
16.11.2021. 

Având in vedere: 
a) Referatul de aprobare nr. 12822/ 12.11.2021 a d-lui Costrăş Iordache - Primarului 

Comunei Măgura, judetul Bacău; 
b) Raportul înregistrat sub nr. 12823/ 12.11.2021 întocmit de d-nul Cioineag Razvan - 

George – consilier asistent compartiment urbanism, prin care se propune aprobarea proiectului de 
hotărâre. 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 129 alin. (2), lit. c) și d), alin. (6) lit. b) și alin. (7) lit. n) din OUG nr. 57/ 2019 privind 

Codul Administrativ; 
b) art. 41 din Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 

republicata cu completarile si modificarile ulterioare; 
c) 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 încheierea de acte aditionale la contractele de concesiune de teren 

proprietatea publică/ private a Comunei, în care să se prevadă acceptul expres a UAT Comuna 
Măgura cu privire la racordarea concesionarilor la utilitati publice (energie electrica, gaze naturale, 
apa si canalizare). Cheltuielile de racordare vor fi suportate de concesionari. 

Art. 2. – Se împuterniceşte Primarul comunei să încheie actele adiționale la contractele de 
concesiune prevăzute la art. 1.  

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, în condiţiile legii, la instanţa de contencios 
administrativ, respectiv Bacău.  

Art. 4. - Hotărârea se duce la îndeplinire de către Primarul comunei Măgura prin 
compartimentele de specialitate.  

Art.55. 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      .11.2021 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi    .11.2021, cu un numar de voturi „ pentru”__, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... consilieri 
prezenţi.   

Iniţiator, 

………………….………………………… 
 

PRIMAR– IORDACHE  COSTRĂȘ  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

……………………….………………………… 
 

 ELENA IRINA APETROAEI 
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Nr. 12822/ 12.11.2021 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea de acte aditionale la contractele 

de concesiune pentru racordarea concesionarilor la utilitati publice (energie 
electrica, gaze naturale, apa si canalizare) 

 
 
 

In calitate de primar al comunei Măgura, judetul Bacau, avand in vedere necesitatea si dreptul 

la utilitati al cetatenilor, am demarat procedura de extindere a retelei de gaze naturale pe unele strazi 

din sat Crihan, respectiv Alunului, Rediului, Visinilor, Gradinitei, Garofitei, Orhideei, Aviatorului si 

Armoniei. Prin solicitarile unor locuitori si proprietari de locuinte (concesionari de teren ce apartine 

domeniul privat al comunei Magura) de pe aceste strazi propun aprobarea unui act aditional la 

contractele de concesiune pentru acceptul Consiliului Local cu privire la racordarea la utilitati (energie 

electrica, gaze naturale, apa si canalizare) a solicitantilor beneficiari ai contractelor de concesiune. 

Fata de cele aratate mai sus, va supun spre analiza si adoptare proiectul de hotarare la care m-

am referit mai sus. 

 
PRIMAR, 

Costrăș Iordache 
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Nr. 12823/ 12.11.2021 
 
 
 

RAPORT de specialitate 
la proiectul de hotarare privind aprobarea unui act aditional la contractele de 

concesiune pentru racordarea concesionarilor la utilitati (energie electrica, gaze 
naturale, apa si canalizare) 

 
 
 

 Compartimentul urbanism-cadastru-agricol din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului reprezentat prin: dl. Cioineag Razvan - George – consilier asistent, a studiat oportunitățile 

de racordare la utilitati a beneficiarilor contractelor de concesiune pe teren incheiate cu Consiliul Local 

Magura pe unele strazi din sat Crihan, respectiv Alunului, Rediului, Visinilor, Gradinitei, Garofitei, 

Orhideei, Aviatorului si Armoniei. Astfel, deoarece aceste terenuri ce fac obiectul prezentului raport 

aparțin domeniului privat al comunei Magura, judetul Bacau consider necesar aprobarea unui act 

aditional la contractele de concesiune pentru acceptul Consiliului Local cu privire la racordarea la 

utilitati (energie electrica, gaze naturale, apa si canalizare) a solicitantilor beneficiari ai contractelor de 

concesiune. 

 

 

 
CONSILIER ASISTENT 

CIOINEAG RAZVAN - GEORGE 
 
 
 
 
 


