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Nr.  21/ 15.03.2022 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea trecerii în intravilan a suprafeței de 750m.p.  compusă din: 420 m.p - 

număr cadastral actual 65054 și 330m.p. din număr cadastral actual 65055, provenită din 
numărul cadastral vechi 2253, reglementată de PUZ întocmit în anul 2007 – 2008, avizat de 

Consiliul Judean Bacau prin Avizul favorabil nr. 17/ 28.02.2008 pentru PUZ în vederea 
realizării investiției  - ”Construire ansamblu de locuințe P, P+E” sat. Măgura, comuna Măgura 

 
 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de   
.03.2022. 

Luând act de: 
a) Referatul de aprobare nr. 2911/ 15.03.2022 a d-lui Costrăş Iordache - 

Primarului Comunei Măgura, judetul Bacău; 
b) raportul de specialitate comun a secretarului general al comunei dna Silav 

Elena Irina și a dlui Cioineag George Răzvan – consilier asistent în cadrl Compartimentului 
amenajarea teritoriului, cadastru - funciar, lucrări publice, disciplina în construcții, înregistrat 
sub nr. 2912/ 15.03.2022, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre; 

c) cererea nr. 2836 din 14.03.2022 a dlui Pușcașu Paul Codrin administrator al 
S.C. Consiserv Construct S.R.L. proprietarul actual al terenului în suprafață de 750m.p. care 
a fost omis din documentația PUG,  prin care solicit rezolvarea  situatia terenului care nu a 
fost introdus în intravilanul  comunei  Magura, judetul Bacau, conform PUZ 2008; 

d) Avizul favorabil al Consililui Județean Bacău nr. 17/ 28.02.2008; 
e) Avizul favorabil nr. 212/ 16.11.2007 al OCPI  Bacau și planșa anexă, înregistrat 

cu nr. 15006/ 16.11.2017 
f) Avizul Primariei Comunei Măgura  nr. 6079/ 18.12.2007; 
g) Documentația PUZ  întocmită de arhitect Lucian Cortez  - proiect nr. 22; 
h) Adresa Consiliului Județean Bacău nr. 7447/ 19.08.2008; 
i) Planul cadastral pentru numerele cadastrale vechi 2264 și 2253, comparativ cu 

PUG 2009 / PUZ - 2008. 
j) PUG al Comunei Măgura aprobat prin HCL nr. 55/ 17.12.2009; 
k) H.C.L. nr. 32/ 06.08.2008 privind acordul de principiu al Consiliului Local 

Măgura pentru PUZ în vederea realizării investiției  - ”Construire ansamblu de locuințe P, 
P+E” sat. Măgura, comuna Măgura  

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

Administrativ; 
b) Art. 25. alin. (1), art. 39. alin. (1), art. 471 art. 56. alin. (1), art. 68 și anexa nr. 2 din Legii nr. 

350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 
c)  
d) art. 23 alin. (2), Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii construcţiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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  trecerea în intravilan a suprafeței de 750m.p.  compusă din: 420 

m.p - număr cadastral actual 65054 și 330m.p. din număr cadastral actual 65055, provenită 
din numărul cadastral vechi 2253, reglementată de PUZ întocmit în anul 2007 – 2008, avizat 
de Consiliul Judean Bacau prin Avizul favorabil nr. 17/ 28.02.2008 pentru PUZ în vederea 
realizării investiției  - ”Construire ansamblu de locuințe P, P+E” sat. Măgura, comuna Măgura. 

Art. 2. - Asigurarea cailor de acces, a dotarilor şi utilităţilor publice si echipamentelor 
tehnice necesare construirii și ulterior utilizării construcțiilor, se fac pe cheltuiala investitorilor. 
 Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, în condiţiile legii, la instanţa de contencios 
administrativ, respectiv Tribunalul Bacău.  

Art. 4. - Hotărârea se aduce la îndeplinire de către Primarul comunei Măgura prin 
aparatul de specialitate.  

Art. 5. - Hotărârea se comunică Primarului Comunei Măgura  - dl. Costrăș Iordache,  
O.C.P.I Bacău, Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău, beneficiarilor şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediu și pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro. 
 
 
 

 
 
 
 
Nr.                                                                       
 
 
 
 
Nr. 
Din      .03.2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi    .03.2022, cu un numar de voturi „ pentru”__, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... consilieri 
prezenţi.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniţiator, 

 …………………………….………………………… 
 

PRIMAR – COSTRĂȘ IORDACHE 

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL C O M U N Ă  

   ……………………….………………………… 
 

Jr. ELENA   IRINA  SILAV 
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Nr. 2911/ 15.03.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii în intravilan a suprafeței de 750m.p.  

compusă din: 420 m.p - număr cadastral actual 65054 și 330m.p. din număr cadastral actual 65055, 
provenită din numărul cadastral vechi 2253, reglementată de PUZ întocmit în anul 2007 – 2008, 
avizat de Consiliul Judean Bacau prin Avizul favorabil nr. 17/ 28.02.2008 pentru PUZ în vederea 

realizării investiției  - ”Construire ansamblu de locuințe P, P+E” sat. Măgura, comuna Măgura 
 

  
Dl. Costrăş Iordache, Primar al Comunei Măgura, jud. Bacău. 
În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), alin. (2), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 

Administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui ”Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii 
în intravilan a suprafeței de 750m.p.  compusă din: 420 m.p - număr cadastral actual 65054 și 
330m.p. din număr cadastral actual 65055, provenită din numărul cadastral vechi 2253, reglementată 
de PUZ întocmit în anul 2007 – 2008, avizat de Consiliul Judean Bacau prin Avizul favorabil nr. 17/ 
28.02.2008 pentru PUZ în vederea realizării investiției  - ”Construire ansamblu de locuințe P, P+E” 
sat. Măgura, comuna Măgura”, astfel: 

  
Analizând:  

a) cererea nr. 2836 din 14.03.2022 a dlui Pușcașu Paul Codrin administrator al S.C. 
Consiserv Construct S.R.L. proprietarul actual al terenului în suprafață de 750m.p. care a fost omis 
din documentația PUG,  prin care solicit rezolvarea  situatia terenului care nu a fost introdus în 
intravilanul  comunei  Magura, judetul Bacau, conform PUZ 2008; 

b) Avizul favorabil al Consililui Județean Bacău nr. 17/ 28.02.2008; 
c) Avizul favorabil nr. 212/ 16.11.2007 al OCPI  Bacau și planșa anexă, înregistrat cu nr. 

15006/ 16.11.2017 
d) Avizul Primariei Comunei Măgura  nr. 6079/ 18.12.2007; 
e) Documentația PUZ  întocmită de arhitect Lucian Cortez  - proiect nr. 22; 
f) Adresa Consiliului Județean Bacău nr. 7447/ 19.08.2008; 
g) Planul cadastral pentru numerele cadastrale vechi 2264 și 2253, comparativ cu PUG 2009 / 

PUZ - 2008. 
h) PUG al Comunei Măgura aprobat prin HCL nr. 55/ 17.12.2009; 
i) H.C.L. nr. 32/ 06.08.2008 privind acordul de principiu al Consiliului Local Măgura pentru 

PUZ în vederea realizării investiției  - ”Construire ansamblu de locuințe P, P+E” sat. Măgura, 
comuna Măgura  

 
 Elaborarea documentatiei de urbanism mai sus menționată a fost întocmită, in conditiile Legii 
nr. 350/2001. In faza de elaborare și avizare au fost urmărite etapele stabilite prin lege. 

Din analiza documentelor mai sus enumerate am constatat că o parte din terenul care a fost 
reglementat prin PUZ s-a introdus în intravilan prin PUG 2009 aprobat prin HCL nr. 55/ 17.12.2009, 
iar suprafața de 750m.p. din numărul cadastral 2253 nu a fost introdusă. 

Având în vedere că s-a emis Avizul favorabil al Consililui Județean Bacău nr. 17/ 28.02.2008 
pentru întreaga suprafață de 7250m.p., toate această suprafață trebuia introdusă în intravilan.  

Prin urmare se impune remedierea situației, având în vedere că beneficiarii PUZ au efectuat 
toate demersurile prevăzute de legislația în vigoare la acea dată, au avut costuri substanțiale pentru 
această documentație, pentru ca acest teren să fie trecut în intravilan, iar HCL nr. 32/ 06.08.2008 a 
fost dată de avizare de principiu, care nu era prevăzută de lege, în loc de aprobare PUZ în baza 
Avizul favorabil al Consililui Județean Bacău nr. 17/ 28.02.2008. 

Având in vedere cele prezentate, propun consiliului local aprobarea Proiectului de hotărâre în 
forma prezentată. 

PRIMAR,  
COSTRĂȘ IORDACHE 
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Nr. 2912/ 15.03.2021 
 
 

RAPORT de specialitate 
la proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii în intravilan a suprafeței de 750m.p.  

compusă din: 420 m.p - număr cadastral actual 65054 și 330m.p. din număr cadastral actual 
65055, provenită din numărul cadastral vechi 2253, reglementată de PUZ întocmit în anul 2007 
– 2008, avizat de Consiliul Judean Bacau prin Avizul favorabil nr. 17/ 28.02.2008 pentru PUZ în 
vederea realizării investiției  - ”Construire ansamblu de locuințe P, P+E” sat. Măgura, comuna 

Măgura 
 

Secretarul general al Comunei – dna Silav Elena Irina și a dlui Cioineag George Răzvan – 
consilier asistent în cadrl Compartimentului amenajarea teritoriului, cadastru - funciar, lucrări publice, 
disciplina în construcții,  potrivit prevederilor art. 136, alin. (3), alin. (8) și alin. (10) din O.U.G. nr. 
57/2019, privind Codul Administrativ,  formulează prezentul raport de specialitate: 

 Analizând : 
a) Referatul de aprobare nr. 2911/ 15.03.2022 al primarului comunei Măgura, județul Bacău și 

proiectul de HCL nr. 21/ 15.03.2022,  
b) Avizul favorabil al Consililui Județean Bacău nr. 17/ 28.02.2008; 
c) Avizul favorabil nr. 212/ 16.11.2007 al OCPI  Bacau și planșa anexă, înregistrat cu nr. 15006/ 

16.11.2017 
d) Avizul Primariei Comunei Măgura  nr. 6079/ 18.12.2007; 
e) Documentația PUZ  întocmită de arhitect Lucian Cortez  - proiect nr. 22; 
f) Adresa Consiliului Județean Bacău nr. 7447/ 19.08.2008; 
g) Planul cadastral pentru numerele cadastrale vechi 2264 și 2253, comparativ cu PUG 2009 / 

PUZ - 2008. 
h) PUG al Comunei Măgura aprobat prin HCL nr. 55/ 17.12.2009; 
i) H.C.L. nr. 32/ 06.08.2008 privind acordul de principiu al Consiliului Local Măgura pentru PUZ 

în vederea realizării investiției  - ”Construire ansamblu de locuințe P, P+E” sat. Măgura, 
comuna Măgura  
 

 Am costatat următoarele: 
 În anii 2007 – 2008 s-a întocmit PUZ, avizat de Consiliul Judean Bacau prin Avizul favorabil nr. 
17/ 28.02.2008 pentru PUZ în vederea realizării investiției  - ”Construire ansamblu de locuințe P, P+E” 
sat. Măgura, comuna Măgura”, documentația PUZ  întocmită de arhitect Lucian Cortez  - proiect nr. 
22/ 2008. 
 Elaborarea documentatiei de urbanism mai sus mentionata a fost întocmită, in conditiile Legii 
nr. 350/2001 și Ordinul nr. 176/N /16.08.2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind 
metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal" – Indicativ GM–010–2000. 
In faza de elaborare și avizare beneficiarii au respectat etapele stabilite prin lege. 

Din analiza documentelor mai sus enumerate am constatat că o parte din terenul care a fost 
reglementat prin PUZ s-a introdus în intravilan prin PUG 2009 aprobat prin HCL nr. 55/ 17.12.2009, 
iar suprafața de 750m.p. din numărul cadastral 2253 nu a fost introdusă. 

Având în vedere că s-a emis Avizul favorabil al Consililui Județean Bacău nr. 17/ 28.02.2008 
pentru întreaga suprafață de 7250m.p., toată această suprafață trebuia introdusă în intravilan.  

În Legea nr. 350/ 2001, se prevede:  
Art. 25. - (1) Consiliul local coordonează şi răspunde de întreaga activitate de urbanism 

desfăşurată pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale şi asigură respectarea prevederilor cuprinse în 
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru realizarea programului de 
dezvoltare urbanistică a localităţilor componente ale comunei sau oraşului. 

 



Art. 39. - (1) În sensul prezentei legi, prin documentaţii de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism se înţelege planurile de amenajare a teritoriului, planurile de urbanism, Regulamentul 
general de urbanism şi regulamentele locale de urbanism, avizate şi aprobate conform prezentei legi. 

 
Art. 56. - (1) Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism 

se fac de către autorităţile şi organismele centrale şi teritoriale interesate, potrivit prevederilor anexei 
nr. 1 la prezenta lege. 

La pct. 12^4 din anexa nr. 1  se prevedea că pentru:  
• Plan urbanistic zonal şi regulament local aferent acestuia 

Nr. crt. Categorii de documentaţii Avizează Aprobă 

124. 
   

 

Zone situate în 
extravilanul municipiilor, 
oraşelor şi comunelor 

• Ministerul Culturii 
• Consiliul judeţean 
• Organisme centrale şi teritoriale 
abilitate conform legii 

Consiliile locale/ 
Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti 

  
Art. 68. - Anexa nr. 1 cuprinzând categoriile de documentaţii în domeniul amenajării teritoriului 

şi urbanismului, competenţele de avizare şi de aprobare a acestora, precum şi anexa nr. 2 cuprinzând 
termenii de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii fac parte integrantă din prezenta lege, 

În anexa nr. 2 - se defineste:  
• Aprobare - opţiunea forului deliberativ al autorităţilor competente de încuviinţare a 

propunerilor cuprinse în documentaţiile prezentate şi susţinute de avizele tehnice favorabile, emise în 
prealabil. Prin actul de aprobare (lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliilor judeţene sau 
locale, după caz) se conferă documentaţiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic 
în vederea realizării programelor de amenajare teritorială şi dezvoltare urbanistică, precum şi a 
autorizării lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii. 

 • Avizare - procedura de analiză şi exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice 
din structura ministerelor, administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale 
interesate, având ca obiect analiza soluţiilor funcţionale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori 
a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Avizarea 
se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic şi obligatoriu. 

 
În Ordinul nr. 176/N /16.08.2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind 

metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal" – Indicativ GM–010–
2000, se prevede:  

 
2. Avizele/acordurile necesare aprobării PUZ sunt, în general, de două mari categorii: 
● Avize/acorduri emise de către organisme centrale interesate. 
● Avize/acorduri emise de către organisme teritoriale interesate. 
Dintre emitenții avizelor/acordurilor organismelor teritoriale interesate se menționează: 
● Consiliul local, ca autoritate publică locală, gestionar al utilizării terenurilor și 

respectării condițiilor de conformare și realizare a construcțiilor, pentru toate PUZ-urile 
● Consiliul județean, ca autoritate publică de coordonare a activității de amenajarea 

teritoriului și urbanism în cadrul județului, pentru toate PUZ-urile Consiliul județean, prin autoritatea și 
competența sa, emite un aviz unic asupra PUZ, incluzând toate activitățile instituțiilor interesate de 
pe teritoriul județului: amenajarea teritoriului și urbanism, drumuri județene și comunale, protecția 
mediului, sănătate publică, apărare civilă, protecția împotriva incendiilor, echiparea edilitară, evidență 
cadastrală, etc. 

 
 
2.4. Avizare 
Avizarea PUZ este necesară punerii în concordanță a programului de dezvoltare urbanistică - 

materializat prin PUZ - cu strategiile și politicile de dezvoltare sectoriale. 
Solicitarea avizelor/acordurilor asupra PUZ se face în momentul realizării unui consens asupra 

propunerilor și reglementărilor din PUZ, între beneficiar (inclusiv populație) și elaboratorul PUZ. 
2.5. Aprobare  
Pe baza PUZ definitivat în urma avizelor/acordurilor obținute, Consiliul local include în 

ordinea de zi a ședinței de consiliu aprobarea lucrării. 



Elaboratorul PUZ prezintă lucrarea și completările aduse în urma avizelor/acordurilor 
primite. În urma analizării lucrării și votului consilierilor, PUZ se aprobă. Actul scris de 
aprobare a PUZ și a Regulamentului local de urbanism este Hotărârea Consiliului local (dacă 
legea nu prevede alte situații). 

 
 Din legislația în vigoare de la data adoptării HCL nr. 32/ 06.08.2008, prezentată mai sus si din 
adresa Adresa Consiliului Județean Bacău nr. 7447/ 19.08.2008,  reiese fără drept de tăgadă  că 
hotărârea de consiliu local, corectă și legală, care trebuia adoptată pentru PUZ în vederea realizării 
investiției  - ”Construire ansamblu de locuințe P, P+E” sat. Măgura, comuna Măgura, era de aprobare 
PUZ și NU de acord de principiu al Consiliului Local Măgura pentru PUZ, care nu era prevăzut în 
legislație nici in 2008 și nici acum. 
 
 În baza legislației mai sus preventate, a documentelor depuse, respectiv PUZ, Avize și 
acorduri, reiese cu certitudine că HCL nr. 32/ 06.08.2008 a fost adoptată în afara bazei legale, iar 
beneficiarii PUZ au fost prejudiciați de dreptul lor de a avea introdusă în intravilan întreaga suprafață 
reglementată, pentru au avut costuri  cu intocmire și contravaloare avize/ acorduri, nu doar partea 
care a fost acoperită de PUG 2009.  
 În baza celor mai sus prezentate propunem Consiliului Local Măgura adoptarea proiectului de 
hotărâre în forma prezentată.  

Secretarul general                                                                            Consilier asistent 
           Al Comunei                                                                Cioineag Razvan – George 

             Silav    Elena  Irina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


