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Nr. 1/ 20.01.2022 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind întocmirea documentației pentru vânzare terenuri  concesionate aparținând domeniului privat al 

Comunei Măgura, județul Bacău pe care sunt edificate construcții   

 

 
 

 Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de  27.01.2022. 
 Luând în  considerare:  
a)  Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura - dl. Costrăş Iordache  înregistrat sub nr. 

814/  20.01.2022 prin care se propune   Consiliului Local Măgura aprobarea  proiectul de hotarare;  
b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 815/ 20.01.2022 întocmit de d-na Popa Maricica – 

consilier superior în cadrul Biroului Financiar contabilitate, evidența veniturilor și cheltuielilor, gestiune, 
incasări buget, recuperări debite și executare silită și d-nul Cioineag Razvan - George – consilier asistent 
în cadrul Compartimentului amenajarea teritoriului, cadastru - funciar, lucrări publice, disciplina în 
construcții, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre. 

c) Cererea concesionarilor pentru cumpărare terenuri. 
       În baza temeiurilor juridice ale: 
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 al. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), art. 139 al. (3) lit. g) și art. 364 alin. (1) a OUG 57/ 

2019 privind Codul administrativ; 
d) art. 8 din Legea nr. 15/2003, republicată și actualizată. 
Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 

Măgura. 
În temeiul prevederilor ale art. 133, alin. (2) lit.a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a), art. 

139 alin. (2), 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 vânzare terenuri concesionate aparținând 

domeniului privat al Comunei Măgura, județul Bacău, pe care sunt edificate construcții recepționate. 
Art.2. Condițiile de vânzare și documentația prevăzută la art. 1 va fi supusă aprobării consiliului 

local. 
Art.3. Primarul comunei Măgura va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată, în condiţiile legii, la instanţa de contencios administrativ, 

respectiv Tribunalul Bacău.  
Art. 5. Hotărârea se comunică Primarului Comunei Măgura  - dl. Costrăș Iordache, Instituţiei 

Prefectului Judeţului Bacău şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu și pe pagina de web: 
http://www.primaria-magura.ro. 

 
                                                                     
 
 
 
 
Nr. 
Din      .01.2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi    .01.2022, cu un numar de voturi „ pentru”___, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... consilieri 
prezenţi.      

Iniţiator, 
 …………………………………… 

 
PRIMAR – COSTRĂȘ IORDACHE 

Avizat de legalitate: 
SECRETAR  C O M U N Ă  

         ……………………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA SILAV 
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Nr. 814 / 20.01.2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei in vederea 

vanzarii loturile concesionate 
 

In calitate de primar al comunei Măgura, judetul Bacau, avand in vedere oportunitatea vanzarii 

catre proprietarii locuintelor a loturilor concesionate de acestia, proprietatea privata a UAT Magura. Avand 

in vedere ca unii proprietari de locuinte si-au exprimat dorinta de a putea achizitiona si trece in proprietate 

definitiva  suprafata de teren concesionata de la UAT Comuna Magura, redeventa anuala a concesiunii este 

scazuta si nevoia de sume la bugetul local pentru demararea altor proiecte necesare pentru dezvoltarea 

economica si sociala a comunei, consider ca este necesara aprobarea intocmirii documentatiei si vanzarii 

loturile concesionate, proprietatea privata a UAT Magura, pe care se afla edificate locuinte. 

Avand in vedere art. 364 lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ”... în cazul 

vânzării unui teren aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt 

ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de un drept de preempţiune la 

cumpărarea terenului aferent construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, 

aprobat de consiliul local sau judeţean, după caz”, 

si art. 8 din Legea nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 

proprietate personală, republicată și actualizată, care prevede că: ”După finalizarea construirii locuinţei, 

Consiliul Local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinţei, vânzarea directă către acesta a terenului 

respectiv. Preţul de vânzare se stabileşte prin expertiza tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat 

şi aprobată de consiliul local”, precum si cele mentionate mai sus, consider ca este oportuna aprobarea 

intocmirii documentatiei in vederea vanzarii loturile concesionate, proprietatea privata a UAT Magura, pe 

care se afla edificate locuinte. 

 

PRIMAR, 

Costrăș Iordache 
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Nr. 815 / 20.01.2022 
 
 

RAPORT de specialitate 
la proiectul de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei in vederea 

vanzarii loturile concesionate 
 

Compartimentul urbanism-cadastru-agricol reprezentat prin dl. Cioineag Razvan - George – 

consilier asistent si Compartimentul financiar contabil, evidența cheltuielilor, încasări buget și veniturilor gestiunea 

reprezentat prin dna. Popa Maricica – consilier superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

au studiat oportunitatea vanzarii catre proprietarii locuintelor a loturilor concesionate de acestia, 

proprietatea privata a UAT Magura. Avand in vedere ca unii proprietari de locuinte si-au exprimat dorinta 

de a putea achizitiona si trece in proprietate definitiva  suprafata de teren concesionata de la UAT Comuna 

Magura, redeventa anuala a concesiunii este scazuta si nevoia de sume de bani la bugetul local pentru 

demararea altor proiecte necesare pentru dezvoltarea economica si sociala a comunei, consideram ca este 

necesara aprobarea intocmirii documentatiei in vederea vanzarii loturile concesionate, proprietatea privata 

a UAT Magura, pe care se afla edificate locuinte. 

Avand in vedere art. 364 lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ”... în cazul 

vânzării unui teren aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt 

ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de un drept de preempţiune la 

cumpărarea terenului aferent construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, 

aprobat de consiliul local sau judeţean, după caz”, 

si art. 8 din Legea nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 

proprietate personală, republicată și actualizată, care prevede că: ”După finalizarea construirii locuinţei, 

Consiliul Local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinţei, vânzarea directă către acesta a terenului 

respectiv. Preţul de vânzare se stabileşte prin expertiza tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat 

şi aprobată de consiliul local”, precum si a celor mentionate mai sus, consideram ca este oportuna 

aprobarea intocmirii documentatiei in vederea vanzarii loturile concesionate, proprietatea privata a UAT 

Magura, pe care se afla edificate locuinte. 

 

        Consilier urbanism,    Compartiment financiar contabil, evidența  
Razvan - George   CIOINEAG                      cheltuielilor, încasări buget și gestiunea 
                                                                                                           veniturilor 

                                                                       Maricica POPA 

 

 


