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Nr. 32/ 18.04.2022 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea necesității și oportunității achizitionarii imobilului teren si constructii situate in 

sat Magura, strada Emil Braescu nr. 415, comuna Magura, judetul Bacau, in scris in Cartea 
Funciara cu nr. 65510  

 
 
 

 
Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de   .04.2022. 
Având in vedere: 
a) Referatul de aprobare nr. 4174/ 18.04.2022 a d-lui Costrăş Iordache - Primarului Comunei Măgura, 

judetul Bacău; 
b) raportul de specialitate al domnului Cioineag Răzvan George – consilier asistent – Compartiment 

amenajarea teritoriului, cadastru - funciar, lucrări publice, disciplina în construcții, înregistrat sub nr. 3763/ 
18.03.2021, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre; 

c) Extrasul de carte funciară 65510. 
 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) Art. 84 alin. (5), art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. a), d) și ale alin. (7) lit. c), k), 

p, art. 286, alin. (1) și alin. (4), art. 287, lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

b) art. 44 alin. (1) și art. 46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

c) art. 29 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

d) art. 863 lit. a) și art. 1650 - 1745 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și 
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. (2), 

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 necesitatea și oportunitatea achizitionării imobilului teren (1768m.p. Cc. + Ar. - intravilan) 

și construcții situate în sat Magura, strada Emil Braescu nr. 415, comuna Magura, judetul Bacau, în scris in Cartea 
Funciara cu nr. 65510, în vederea construirii unui dispensar medical uman/ sediu adminsitrativ - Primarie/ amenajare 
platformă pentru gararea utilajelor Serviciului Public Gospodarire Comunala. 

Art.2. – Se aprobă întocmirea documentației pentru cumpărarea  imobilul menționat la art. 1 al prezentei 
hotărâri, urmând ca la prima rectificare de buget să se prevadă sumele necesare. 

Art. 3. – După întocmirea documentației, aceasta va fi supusă aprobării consiliului local. 
Art. 4. – Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul comunei Măgura prin compartimentele 

de specialitate.  
 Art. 5. – Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al comunei Măgura: Primarului 

Comunei Măgura, 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      .04.2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi    .04.2022, 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  M Ă G U R A  
   ……………………….………………………… 

 
Jr. ELENA IRINA APETROAEI 
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Nr. 4174 / 18.04.2022 
 
 

       REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea necesității și oportunității achizitionarii imobilului teren si constructii situate in sat 

Magura, strada Emil Braescu nr. 415, comuna Magura, judetul Bacau, in scris in Cartea Funciara cu nr. 
65510  

 
 

În conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1 ), alin. (2), din O.U.G. nr. 57/2019, 

privind Codul Administrativ, propun spre aprobarea Consiliului Local al comunei Măgura, proiectul de 

Hotărâre privind aprobarea necesitatii si oportunitatea achizitionarii suprafetei de 1768 mp teren arabil si 

curti constructii, impreuna cu constructiile care se afla pe acesta, cu numar cadastral 65510, amplasate in 

sat Magura, str. Emil Braescu nr. 415, comuna Magura, judetul Bacau, in vederea construirii unui dispensar 

medical/sediu adminsitrativ-Primarie/amenajare pentru gararea utilajelor Serviciului Public Gospodarire 

Comunala. 

 Analizand oportunitatile acestui demers si tinand cont de faptul ca in momentul de fata 

Comuna Magura nu dispune de suprafete de teren viabile pentru demararea unor proiecte de investitii din 

surse proprii sau externe, in vederea dezvoltarii economice, sociale, culturale si asigurarea unui trai mai 

bun pentru locuitorii Comunei Magura, consider necesară promovarea unui proiect de hotărâre conform 

celor prezentate. 

 

 

          

 

         PRIMAR, 

COSTRĂȘ IORDACHE 
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Nr. inreg. 4175 / 18.04.2022 
 
 
 
 

RAPORT de specialitate 
la proiectul de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatea achizitionarii imobilului teren 
si constructii situate in sat Magura, strada Emil Braescu nr. 415, comuna Magura, judetul Bacau, in 

scris in Cartea Funciara nr. 65510  
 
 

 

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

reprezentat prin: dl. Cioineag Razvan - George – consilier asistent, a studiat oportunitatea de a achizitiona 

suprafata de 1768 mp teren arabil si curti constructii, impreuna cu constructiile care se afla pe acesta, cu 

numar cadastral 65510, amplasate in sat Magura, str. Emil Braescu nr. 415, comuna Magura, judetul 

Bacau, in vederea construirii unui dispensar medical/sediu adminsitrativ-Primarie/amenajare pentru gararea 

utilajelor Serviciului Public Gospodarire Comunala. 

 Analizand oportunitatile acestui demers si tinand cont de faptul ca in momentul de fata 

Comuna Magura nu dispune de suprafete de teren viabile pentru demararea unor proiecte de investitii din 

surse proprii sau externe, consider necesar acest proiect in vederea achizitionarii imobilelor de mai sus. 

  

 

 
CONSILIER ASISTENT 

CIOINEAG RAZVAN - GEORGE 
 

 

 


