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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cesiunii Contractului de concesionare nr. 6/ 03.04.2001 

 
 
 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de   25.11.2021. 
Având in vedere: 
a) Referatul de aprobare nr. 13192/ 19.11.2021 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. 13193/ 19.11.2014, prin care se propune cesionarea Contractului de 
concesionare nr. 6/ 03.04.2001;  

c) Cererea dnei Bugaciu Silvica înregistrată cu nr. 12170/ 29.10.2021; 
d) Contractul de concesiune nr. 6/ 03.04.2001 încheiat între Comunei Măgura, județul 

Bacău și Popa Gheorghe; 
e) Contractul de vânzare autentificat sub nr. 2720/ 12.09.2014 și încheierea de 

completare nr. 21/ 30.09.2021 la Birou individual notarial Zaharia Elena; 
f) Certificat fiscal nr. 13185/ 18.11.2021 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.  6/ 03.04.2001. 
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. 6/ 03.04.2001 având ca obiect 

suprafața de 1.000 m.p. teren curți construcții din intravilan sat. Crihan, comuna Magura, judetul 
Bacau număr cadastral 61297, încheiat între numitul Popa Gheorghe, în calitate de CONCESIONAR 
şi UAT Comuna Măgura, județul Bacău în calitate de CONCEDENT. 

Art. 2. Se aprobă preluarea contractului de concesiune nr. 6/ 03.04.2001 prevăzut la art. 1, în 
sensul transmiterii tuturor drepturilor şi obligaţiilor (inclusiv a penalităţilor aferente, dacă este cazul) ce 
decurg din acest contract, către numiții Bugaciu Silvica și Bugaciu Gelu, ambii cu domiciliul în sat 
Crihan, str. Aviatorului, nr. 14, comuna Măgura, 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 numiții Bugaciua Silvica și Bugaciu Gelu, 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, numiții Bugaciua Silvica și Bugaciu Gelu, 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. 77 
Din  25.11.2021 
Nr. de consilieri prezenţi __15___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi  25.11.2021, cu un numar de voturi „ pentru”__15___, voturi „abţineri” _-_, voturi  „împotrivă” _-_, din totalul de _15__ 
consilieri prezenţi.      

 

Preşedinte de şedinţă, 
….………………………… 

 
LUCIAN  BERUȘCĂ  

 

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

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

ELENA IRINA APETROAEI 


