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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea inchirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiului 

proprietatea publică a Comunei Măgura,  în suprafaţă de 19,67 mp situat in sat 
Măgura, str. Emil Brăescu nr. 1161, comuna Măgura, județul Bacau, inscris în 

CF 60500, având nr. cad. 60500 - C2 – Anexa – 1 cameră, pentru destinaţie - 
comercializare produse farmaceutice de uz veterinar şi produse fitosanitare 

 
 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data 
de  .06.2022. 

Având in vedere: 
a) Referatul de aprobare nr. 6250/ 23.06.2022 a d-lui Costrăş Iordache - 

Primarului Comunei Măgura, judetul Bacău; 
b) raportul de specialitate al domnului Cioineag Razvan - George – 

consilier asistent – Compartiment amenajarea teritoriului, cadastru - funciar, lucrări 
publice, disciplina în construcții, înregistrat sub nr. 6251/ 23.06.2022, prin care se 
propune aprobarea proiectului de hotărâre; 

c) Raportul de evaluare nr. raportul de evaluare nr. AMVD 188/ 
26.05.2022 întocmit de evaluator ANEVAR – Arbănaș Mocanu Vasilică Dorin – 
legitimația nr. 10283/ valabilă 2022, înregistrat la UAT Comuna Măgura, județul 
Bacău cu nr. 5510/ 31.05.2022. 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) Art. 84 alin. (5), art. 87 alin. (5), art.108 lit.c art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) 

lit. ”a”, art. 286, alin. (1) și alin. (4), art. 287, lit. b, art. 332- 348  din O.U.G. nr. 
57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

c) art. 1777 - 1824 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 
modificările și completările ulterioare; 

d) Hotărârea Consiliului Local nr. 20/ 23.03.2022 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. 

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.g), 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 însuşeşte raportul de evaluare nr. AMVD 188/ 26.05.2022 întocmit 

de evaluator ANEVAR – Arbănaș Mocanu Vasilică Dorin – legitimația nr. 10283/ 
valabilă 2022, înregistrat la UAT Comuna Măgura, județul Bacău cu nr. 5510/ 
31.05.2022, care va constitui anexa nr. 6 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2.-Se aprobă inchirierea, prin licitaţie publică, a spaţiului în suprafaţă de 
19,67 mp situat in sat Măgura, str. Emil Brăescu nr. 1161, comuna Măgura, județul 
Bacau, inscris în CF 60500, având nr. cad. 60500 - C2 – Anexa – 1 cameră, pentru  
destinaţia - comercializare produse farmaceutice de uz veterinar şi produse 
fitosanitare. 

Art.3. - Valoarea totală de inventar a imobilului prevăzut la art. 2 este de 
14.878,18 lei. Pretul de pornire la licitaţie pentru inchiriere este de 18,73 
lei/mp/lună, iar pasul de licitatie de 0,1 lei/mp/lună. 

Art. 4. - Perioada de inchiriere va fi de 5 ani de la data incheierii contractului. 
Art. 5. -Aprobarea Studiului de oportunitate si a Fişei de date a procedurii, 

conform Anexelor 1-2 care fac parte intergranta din prezenta hotarare. 
Art. 6. -Aprobarea Instrucţiunilor pentru ofertanti, Caietului de sarcini si a 

formei Contractului de inchiriere, conform Anexelor 3-5 care fac parte integranta 
din prezenta hotarare. 

Art. 7. - Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul comunei 
Măgura prin compartimentele de specialitate.  

Art. 8. Hotărârea se comunică Primarului Comunei Măgura, 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      .06.2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi    .06.2022, cu un numar de voturi „ pentru”__, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... consilieri 
prezenţi.      
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

Iniţiator, 

   …………………….………………………… 
 

PRIMAR – COSTRĂȘ IORDACHE  

Avizat de legalitate: 
SECRETARULgeneral al C O M U N E I  

   ………………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA SILAV 
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Nr. 6250/ 23.06.2022 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea inchirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiului proprietatea publică a Comunei 

Măgura,  în suprafaţă de 19,67 mp situat in sat Măgura, str. Emil Brăescu nr. 1161, comuna 
Măgura, județul Bacau, inscris în CF 60500, având nr. cad. 60500 - C2 – Anexa – 1 cameră, 
pentru destinaţie- comercializare produse farmaceutice de uz veterinar şi produse fitosanitare 

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

dezvoltarii din punct de vedere economic a comunei Magura prin folosirea spatiilor disponibile si 

obtinerea de fonduri in vederea realizarii de investitii in folosul comunitatii, am studiat optiunea 

inchirierii unui spatiu aflat in sat Magura, comuna Magura, langa Primaria Magura, cu o suprafata 

construita la sol de 19,69 mp, in vederea amenajarii unui punct de lucru cu obiectul de activitate 

comercializare produse farmaceutice de uz veterinar, produse fitosanitare. Intrucat spatiul nu este 

folosit consider oportuna inchirierea acesuia. Spatiul are nr. cad. 60500-C2, fiind inscris in Cartea 

funciara nr. 60500 a comunei Magura. 

 

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

pentru aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a spatiului C2 aflat langa Primaria comunei 

Magura din sat Magura, proprietate publica a Comunei Magura. 

 

PRIMAR, 
Costrăș Iordache 
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Nr. 6251 / 23.06.2022 
RAPORT de specialitate 

privind aprobarea inchirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiului proprietatea publică a Comunei 
Măgura,  în suprafaţă de 19,67 mp situat in sat Măgura, str. Emil Brăescu nr. 1161, comuna 
Măgura, județul Bacau, inscris în CF 60500, avand nr. cad. 60500 - C2 – Anexa – 1 cameră, 
pentru destinaţie- comercializare produse farmaceutice de uz veterinar şi produse fitosanitare 

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

– consilier asistent a studiat oportunitatea inchirierii unui spatiu aflat in sat Magura, comuna 

Magura, langa Primaria Magura, cu o suprafata construita la sol de 19,69 mp, in vederea 

amenajarii unui punct de lucru cu obiectul de activitate comercializare produse farmaceutice de uz 

veterinar, produse fitosanitare. Intrucat spatiul nu este folosit consider oportuna inchirierea 

acesuia. Spatiul are nr. cad. 60500-C2, fiind inscris in Cartea funciara nr. 60500 a comunei 

Magura. 

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

spatiului C2 aflat langa Primaria comunei Magura din sat Magura. 

 

 

 

Consilier urbanism,       

Razvan - George   CIOINEAG             
 
 
 
 
 
 
 

 
 


