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Nr. 26/ 22.03.2022 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind întocmirea documentației pentru închiriere încăpere din Anexa C2 amplasată în curtea sediului 
administrativ al Primăriei Comunei Măgura,  nr. cadastral 60500 – C2, aparținând domeniului public al 

Comunei Măgura, județul Bacău  

 

 Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de  23.03.2022. 
 Luând în  considerare:  
a)  Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura - dl. Costrăş Iordache  înregistrat sub nr. 

3190/  22.03.2022 prin care se propune   Consiliului Local Măgura aprobarea  proiectul de hotarare;  
b) Raportul de specialitate nr. 3191/  22.03.2022 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. 60500; 
d) Poziția nr.  din Anexa nr. 49  din H.G. 1347/ 2001 – domeniul Public al Comunei Măgura, 

judeţul Bacău. 
      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), coroborat cu art. 297, alin.(1), lit.c), art. 333 si art. 334 

din O.U.G. nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
d) art.5, alin.(1),lit.a) si art. 28, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 

locale,cu modificarile si completarile ulterioare ;  
e) art.553, alin.(1) si alin.(4) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil,republicata,cu 

modificarile si completarile ulterioare ;  
f) Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modifcarile si completarile ulterioare ; 

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. (3) lit. g), 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 închiriere încăpere din Anexa C2 amplasată în 
curtea sediului administrativ al Primăriei Comunei Măgura,  nr. cadastral 60500 – C2, aparținând 
domeniului public al Comunei Măgura, județul Bacău, , în vederea desfășurării activității de farmacie 
fitosanitară și veterinară, prin licitație publică. 

Art.2. Condițiile de închiriere 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      .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: 
SECRETAR  C O M U N Ă  

         ……………………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA SILAV 
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Nr. 3190 / 22.03.2022 

 

 

 

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

inchirierii unei incaperi a anexei C2 aflata langa Primaria Magura 
 

 

 

 

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

veniturilor la bugetul local a studiat optiunea inchirierii unei incaperi a anexei aflata langa Primaria 

Magura, cu o suprafata construita la sol de 59 mp, avand pereti din caramida si acoperita cu tabla. Intrucat 

anexa nu este folosita in totalitate consider oportuna inchirierea uneia dintre incaperile acesteia.  

 Fata de cele aratate mai sus, va supun spre analiza si adoptare proiectul de hotarare pentru 

intocmirea documentatiei in vederea inchirierii unei incaperi a anexei C2 aflata langa Primaria comunei 

Magura din sat Magura. 

 

PRIMAR, 

Costrăș Iordache 
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Nr. 3191/ 22.03.2022 
 
 
 

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

inchirierii unei incaperi a anexei C2 aflata langa Primaria Magura 
 
 
 

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

consilier asistent a studiat oportunitatea inchirierii unei incaperi a anexei aflata langa Primaria Magura, cu 

o suprafata construita la sol de 59 mp, avand pereti din caramida si acoperita cu tabla. Intrucat anexa nu 

este folosita in totalitate consider oportuna inchirierea uneia dintre incaperile acesteia. Anexa are nr. cad. 

60500-C2, fiind inscrisa in Cartea funciara nr. 60500 a comunei Magura. 

 Analizand cele aratate mai sus consider oportun acest demers in vederea intocmirii 

documentatiei pentru inchirierea unei incaperi a anexei C2 aflata langa Primaria comunei Magura din sat 

Magura. 

 

 

 

Consilier urbanism, 

Razvan - George   CIOINEAG 
 
 
 

 


