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Nr. 80/ 16.11.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
Privind însușirea și  confirmarea identităţii unor bunuri care aparţin domeniului public al 

 Comunei Măgura, județul Bacău 
 
 

 Consiliul Local al comunei Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de         
25.11.2021. 

Luând act de: 
a) Referatul de aprobare a Primarului Comunei Măgura, dl. Costrăș Iordache, înregistrat 

sub nr. 13077/ 16.11.2021; 
b) Raportul de specialitate nr. 13078/ 16.11.2021 întocmit de d-nul Cioineag Razvan - 

George – consilier asistent - Compartimentului amenajarea teritoriului, cadastru - funciar, lucrări 
publice, disciplina în construcții, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre; 

c) Extrasul de carte funciară nr. 64461; 
d) Anexa nr. 49  din H.G. 1347/ 2001 – domeniul Public al Comunei Măgura, judeţul 

Bacău; 
e) H.C.L. nr. 68/ 27.10.2016. 

 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 129  alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. 7 lit. d) coroborat cu art. 286 a OUG 57/2019 

privind Codul administrativ; 
d) art. 41 alin. (5) din Legea nr.7/1996, republicată, modificată și completată prin 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 31/2018; 
e) Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară nr. 700/ 2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în 
registrul de carte funciară.  

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

În 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, judeţul Bacău adoptă prezenta hotărâre.  
 

           Art. 1. – Se însușește și se confirmă identitatea dintre imobilul teren categoria de folosință 
arabil, în suprafață de 2.760 mp, situat în intravilanul satului Crihan, din Cartea funciară nr. 64461, cu 
nr. cadastral 64461, ca aparținând domeniului public al Comunei Măgura, în vederea intabulării 
definitive. 

Art. 2. – Primarul Comunei Măgura prin aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al Comunei Măgura: 
Primarului Comunei Măgura  - dl. Iordache Costrăş, OCPI Bacău, Instituției Prefectului – Județul 
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  25.11.2021 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de ___. 
Hotărâre adoptată azi 25.11.2021, 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 C O M U N E I  
   ……………………….………………………… 

Jr. ELENA IRINA APETROAEI 
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Nr. 13077/ 16.11.2021 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind confirmarea 

identității unor bunuri aparținând domeniului public al UAT Magura, judetul Bacau 
 

In calitate de primar al comunei Măgura, judetul Bacau, avand in vedere oportunitățile viitoare de 

finanțare a unor investitii pe suprafata de 2.760 mp teren arabil situat in intravilanul satului Crihan, comuna 

Magura, judetul Bacau, inscris in Cartea funciara nr. 64461 a comunei Magura. Acest imobil are înscris 

provizoriu dreptul de proprietate în Cartea funciara, sens în care, se solicită inițierea demersurilor în vederea 

înscrierii definitive. Astfel, deoarece imobilul ce face obiectul prezentului raport aparține domeniului public al 

comunei Magura, judetul Bacau pentru confirmarea identității dintre bunul din inventarul domeniului public și 

cel identificate în Cărtea funciara, este necesară și oportună inițierea unui proiect de hotărâre în acest sens.. 

Conform art. 41 alin (5) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 „În cazul 

imobilelor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, intabularea se realizează în 

baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor 

respective, atestat prin hotărâre a Guvernului, însoţită de un înscris emis de către conducătorul instituţiei 

publice centrale sau locale, care are obligaţia întocmirii şi modificării inventarului centralizat, prin care se 

confirmă identitatea dintre imobilul din documentaţia cadastrală şi cel evidenţiat în inventarul centralizat. 

Pentru imobilele a căror apartenenţă la domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ - teritoriale 

este stabilită prin acte normative, intabularea se va efectua în baza hotărârilor Guvernului, hotărârilor 

consiliului local, judeţean sau al municipiului Bucureşti de însuşire a inventarelor cu privire la aceste bunuri 

imobile, însoţite de un înscris emis de către conducătorul instituţiei publice centrale sau locale, prin care se 

confirmă identitatea dintre imobilul din documentaţia cadastrală şi cel a cărui intabulare se solicită, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare.” 

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

mai sus in vederea confirmarii si stabilirii identității pentru bunul de mai sus, bun ce aparține domeniului public 

al comunei Magura, judetul Bacau . 

 

PRIMAR, 

Costrăș Iordache 
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Nr. 13078/ 16.11.2021 
 
 

RAPORT de specialitate 
la proiectul de hotarare privind confirmarea 

identității unor bunuri aparținând domeniului public al UAT Magura 
 

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

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

a unor investitii pe suprafata de 2.760 mp teren arabil situat in intravilanul satului Crihan, comuna Magura, 

judetul Bacau, inscris in Cartea funciara nr. 64461 a comunei Magura. Acest imobil are înscris provizoriu 

dreptul de proprietate în Cartea funciara, sens în care, se solicită inițierea demersurilor în vederea înscrierii 

definitive. Astfel, deoarece imobilul ce face obiectul prezentului raport aparține domeniului public al comunei 

Magura, judetul Bacau pentru confirmarea identității dintre bunul din inventarul domeniului public și cel 

identificate în Cărtea funciara, este necesară și oportună inițierea unui proiect de hotărâre în acest sens.. 

Conform art. 41 alin (5) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 „În cazul 

imobilelor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, intabularea se realizează în 

baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor 

respective, atestat prin hotărâre a Guvernului, însoţită de un înscris emis de către conducătorul instituţiei 

publice centrale sau locale, care are obligaţia întocmirii şi modificării inventarului centralizat, prin care se 

confirmă identitatea dintre imobilul din documentaţia cadastrală şi cel evidenţiat în inventarul centralizat. 

Pentru imobilele a căror apartenenţă la domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ - teritoriale 

este stabilită prin acte normative, intabularea se va efectua în baza hotărârilor Guvernului, hotărârilor 

consiliului local, judeţean sau al municipiului Bucureşti de însuşire a inventarelor cu privire la aceste bunuri 

imobile, însoţite de un înscris emis de către conducătorul instituţiei publice centrale sau locale, prin care se 

confirmă identitatea dintre imobilul din documentaţia cadastrală şi cel a cărui intabulare se solicită, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare.” 

 Consider ca este oportuna inițierea demersurilor în vederea înscrierii definitive pentru pentru 2.760 mp 

teren arabil situat in intravilanul satului Crihan, comuna Magura, judetul Bacau, inscris in Cartea funciara nr. 

64461 a comunei Magura.  

 

 
CONSILIER ASISTENT 

CIOINEAG RAZVAN - GEORGE 

 
 

 

 


