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HOTĂRÂRE 

privind demolarea construcţiilor – C1 – Atelier Scoala si C3 - WC – (CF 60264)  din 
curtea - Scoala Gimnaziala “ EMIL BRĂESCU” situata in sat. Măgura, comuna 

Măgura, judeţul Bacău 
 
 

 Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de  
26.05.2022. 

 Luând în  dezbatere:  
a)  Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura - dl. Costrăş Iordache  

înregistrat sub nr. 5211/ 19.05.2022 prin care se propune Consiliului Local Măgura aprobarea  
proiectul de hotarare;  

b) Raportul înregistrat sub nr. 5212/ 19.05.2022 întocmit de dl. Mustea Iulian – 
consilier principal - Compartiment amenajarea teritoriului, cadastru - funciar, lucrări publice, 
disciplina în construcții, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre; 

c) Cartea Funciară nr. 60264 – C1 și C3  – Comuna Măgura, judeţul Bacău; 
d) Poziţia nr. 4 și 6 din Anexa nr. 49 din H.G. 1347/ 2001 – domeniul Public al 

Comunei Măgura, judeţul Bacău; 
e) H.C.L. nr. 15/ 25.02.2022 privind propunerea de desfiintarea/demolarea Scolii 

Generale din sat Sohodol si a cladirii Atelier Scoala arondata Scolii Gimnaziale ,,Emil 
Braescu” din sat Magura, comuna Magura, judetul Bacau 

f) H.C.L. nr. 73/ 16.11.2022 privind privind propunerea de desfiintarea/demolarea 
WC  (CF 60264- C3) arondat Scolii Gimnaziale ,,Emil Braescu” din sat Magura, comuna 
Magura, judetul Bacau; 

g) Avizul conform al Ministerului Educației Naționale nr. 10016/ 20.04.2022 pentru 
demolarea Atelierului Scoala si a WC-ului arondate Scolii Gimnaziale Emil Braescu din 
sat Magura, transmis cu adresa nr. 2539/ 20.04.2022.  

            În baza temeiurilor juridice ale: 
a) art. 129  alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. 7 lit. d) coroborat cu art. 286 a OUG 

57/2019 privind Codul administrativ; 
b) art. 112 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
c) art. 7 şi art. 9 din Anexa la Ordinul MENCS nr. 5819/  25.11.2016 privind 

aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei 
materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile 
necesare acordării acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

d) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
e) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
f) Legii nr.10/1995 privind calitatea in contrucţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin care se prevede că, administratorul are obligaţia să urmărească comportarea in  
 
 

 



 
 
timp a construcţiilor şi să ia măsuri pentru punerea in siguranţă a acestora sau să propund 
desfiinţarea lor. 
 Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Comunei Măgura. 
 În temeiul prevederilor ale art. 133, alin (2) lit.a), ale art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), 
ale 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 schimbarea de destinație și demolarea construcţiei cu destinaţia 

„Atelier Scoala” – C1, CF  60264 – C1, în suprafaţă de 173m.p.  din curtea Scoala Gimnaziala 
“ EMIL BRĂESCU” situata in sat. Măgura, comuna Măgura, judeţul Bacău, bun imobil 
aparţinând Domeniului Public al Comunei şi aflat în administrarea Consiliului Local Măgura, 
în baza și respectând Avizul conform al Ministerului Educației Naționale nr. 10016/ 
20.04.2022 pentru demolarea „Atelier Scoala” în vederea construirii grădiniței trei grupe, 
localitatea Măgura, comuna Măgura, județul Bacău. 

Art.2. Se aprobă radierea „Atelier Scoala” – C1, CF  60264 – C1, în suprafaţă de 173 
m.p. de la Poziţia nr. 6 din Anexa nr. 49  din H.G. 1347/ 2001 – domeniul Public al Comunei 
Măgura, judeţul Bacău, după parcurgerea etapelor de demolare prevăzute de Legea nr. 50/ 
1991. 

Art.3. Se aprobă schimbarea de destinație și demolarea construcţiei cu destinaţia „WC” 
– C3, CF  60264 – C3, în suprafaţă de 39 m.p. din curtea Scoala Gimnaziala “ EMIL 
BRĂESCU” situata in sat. Măgura, comuna Măgura, judeţul Bacău, bun imobil aparţinând 
Domeniului Public al Comunei şi aflat în administrarea Consiliului Local Măgura, în baza și 
respectând Avizul conform al Ministerului Educației Naționale nr. 10016/ 20.04.2022 pentru 
demolarea „Atelier Scoala” în vederea construirii grădiniței trei grupe, localitatea Măgura, 
comuna Măgura, județul Bacău. 

Art.4. Se aprobă radierea „WC” – C3, CF  60264 – C3, în suprafaţă de 39 m.p. de la 
Poziţia nr. 4 din Anexa nr. 49  din H.G. 1347/ 2001 – domeniul Public al Comunei Măgura, 
judeţul Bacău, după parcurgerea etapelor de demolare prevăzute de Legea nr. 50/ 1991. 

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată, în condiţiile legii, la instanţa de contencios 
administrativ, respectiv Tribunalul Bacău.  

Art. 6. - 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.  42 
Din 26.05.2022 
Nr. de consilieri prezenţi _14___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi  26.05.2022, cu un numar de voturi „ pentru”_14__, voturi „abţineri” _-__, voturi  „împotrivă” _-__, din totalul de _14__ consilieri 

prezenţi, din care __13__ 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 


