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HOTĂRÂRE 
 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea 
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire 
„Sală de educație fizică școlară” din sat Magura, comuna  Magura, judeţul Bacău”  
 
 

 
Consiliul Local al comunei  Măgura întrunit în în ședinţa extraordinară convocată 

de îndată din data de  12.05.2022 
Luând în dezbatere: 
a) Referat de aprobare nr. 4938/ 12.05.2022 a dlui Costrăş Iordache - 

Primarului Comunei Măgura, judetul Bacău; 
b) raportul de specialitate nr. 4940/ 12.05.2022 al dlui Cioineag Razvan – 

George – consilier asistent în cadrul Compartimentului amenajarea teritoriului, cadastru 
- funciar, lucrări publice, disciplina în construcții; 

c) Solicitarea CNI, înregistrată la UAT Comuna Măgura cu nr. 4715/ 
05.05.2022. 
             În baza temeiurilor juridice ale: 

- art. 129 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. d) și ale  alin. (7) lit. m), art. 154 alin.(1) 
din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” 
S.A aprobata prin legea nr.117/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 44  - 46 și fără a se limita la acestea din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.1 si urmatoarele din Hotărârea Guvernului nr. 907/ 2016 privind aprobarea 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 
de investiţii şi lucrări de intervenţii art. 7 lit. e). 

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
al Comunei Măgura. 

În temeiul prevederilor art.133 alin. (2), art. 134 alin. (4) , art.136 alin.(1) și alin. (8), 
art.139 alin. (3) lit. d), art.140 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 alin. (1) si art. 243 
alin.(1) lit. a) şi b) din OUG  nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ 
 

     Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 



 
 
 

 

 
 

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  
a amplasamentului  situat în  sat Măgura, strada Emil Braescu, nr. 409, comuna Măgura, 
judeţul Bacău, aflat în proprietatea comunei Măgura, teren în suprafaţă de 1000 mp, 
conform PAD, anexa la HCL, din totalul de 8.931 mp, identificat potrivit Cărții funciare 
nr. 60264, nr. topo. 60264, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de 
către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de 
educație fizică școlară” din sat Magura, comuna  Magura, judeţul Bacău” 

Art. 2. (1) Amplasamentul prevazut la art 1. se preda viabilizat, conform 
documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 
           (2) Nerespectarea acestei obligativitati, constatată la data incheierii protocolului 
de predare sau ulterior acestei date, este de natura a atrage raspunderea beneficiarului, 
CNI-SA asigurandu-si dreptul legal de actiune in justitie in vederea sanctionarii 
atitudinii culpabile a beneficiarului, inclusiv solicitarea de penalitati si acordarea de 
daune interese, cand prin neasigurarea unui amplasament viabilizat, beneficiarul a adus 
atingere drepturilor si intereselor legitime ale “CNI”-SA.  
Art. 4. Se aprobă asigurarea finanțării de către unitatea administrativ-teritorială Comuna 
Măgura, județul Bacău a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, 
gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.); 
Art. 5. Unitatea administrativ-teritorială Comuna Măgura, județul Bacău se obligă să 
asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi 
organizarea şantierului; 

Art. 6. Unitatea administrativ-teritoriala Comuna Măgura, județul Bacău se obligă ca, 
după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia 
și să asigure mentenanta pe o perioada de minim 15 ani. 

Art. 7. – Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul comunei Măgura prin 
aparatul de specialitate.  
 
Art. 8.  Începând cu data prezentei își încetează efectele H.C.L. nr. 86/ 20.12.2021.  
 
Art. 9. Hotărârea se comunică Primarului Comunei Măgura, Companiei Nationale de 
Investitii, Instituţiei Prefectului - Judeţul 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.  37 
Din 12.05.2022 
Nr. de consilieri prezenţi _12__ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi  12.05.2022, cu un numar de voturi „ pentru”__12___, voturi „abţineri” _-_, voturi  „împotrivă” _-_, din totalul 

de _12__ consilieri prezenţi, din care __12__ consilieri se iau în calcul pentru cvorum, care au participat la dezbateri și au votat.                                               

Preşedinte de şedinţă, 
….………………………… 

 
CHELARU ALINA MIHAELA 

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

AL  C O M U N E I  
  …………………………………… 

 
ELENA  IRINA  SILAV 


