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Nr. 50/ 23.06.2022 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea achizitionarii unor imobile, teren si constructii situate in sat Magura, strada 
Emil Braescu nr. 415, comuna Magura, judetul Bacau, in scris in Cartea Funciara nr. 65510 in 

vederea construirii unui dispensar medical/sediu adminsitrativ-Primarie/amenajare pentru 
gararea utilajelor Serviciului Public Gospodarire Comunala 

 
 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de  .06.2022. 
Având in vedere: 
a) Referatul de aprobare nr. 6326/ 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. 6327/ 23.06.2022, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre; 

c) Raportul de evaluare nr. 179/ 23.05.2022 întocmit de evaluator ANEVAR – Arbănaș 
Mocanu Dorin – legitimația nr. AMVD 10283/ valabilă pe anul 2022, înregistrat la UAT Comuna 
Măgura, județul Bacău cu nr. 5534/ 31.05.2022. 

d) H.C.L. nr. 31/ 28.04.2022 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. 

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. ”n”, 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 însuşeşte raportul de evaluare nr. 179/ 23.05.2022 întocmit de evaluator ANEVAR – 

Arbănaș Mocanu Dorin – legitimația nr. AMVD 10283/ valabilă pe anul 2022, înregistrat la UAT 
Comuna Măgura, județul Bacău cu nr. 5534/ 31.05.2022, care va constitui anexa nr. 1 – parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

 



Art. 2. Se aprobă cumpărarea de către Comuna Măgura, județul Bacău, CIF 4455080, a 
imobilelor teren cu construcții,  în suprafață de 1768 mp teren ( curti constructii – 438 m.p. si 1330m.p. 
arabil), impreuna cu constructiile care se afla pe acesta (C1 – 61m.p., C2 – 14m.p., C3 – 3 m.p.), 
inscrise in Cartea funciara nr. 65510, amplasate in intravilan 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, prețul 
imobilului neputând depăși cuantumul stabilit în raportul de evaluare prevăzut la art.1 și anume 
323.000 lei. 

 
Art. 3. Prețul final care va fi plătit de către UAT Comuna Măgura, pentru imobilul teren și 

construcții, prevăzute la art. 2, este cel rezultat din negocierea pretului de cumpărare cu vânzătorii, 
negociere care va fi efectuată de o Comisie de negociere constituită în baza Dispozitiei primarului 
comunei Măgura, care în urma negocierii cu proprietarii va întocmi un Procesul verbal de negociere de 
stabilire preț final de cumpărare.  

 
Art.4. Imobilul prevăzute în art. 2 după cumpărare va intra în domeniul public al comunei 

Măgura  şi în administrarea Consiliului Local al comunei Măgura în cotă de 1/1 parte. 
 
Art.4. Cu semnarea contractului de vânzare cumpărare în forma autentică din partea comunei 

Măgura se împuterniceşte primarul comunei Măgura, taxele notariale ocazionate de încheierea 
contractului de vânzare – cumpărare vor fi suportate cu cumpărător. 

 
Art. 5. – Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul comunei Măgura prin 

compartimentele de specialitate.  
 
Art. 6. 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: 
SECRETARUL C O M U N Ă  

   ………………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA APETROAEI 
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Nr. 6326 / 23.06.2022 
 
 

       REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor imobile, teren si constructii situate 
in sat Magura, strada Emil Braescu nr. 415, comuna Magura, judetul Bacau, in scris in Cartea 

Funciara nr. 65510 in vederea construirii unui dispensar medical/sediu adminsitrativ-
Primarie/amenajare pentru gararea utilajelor Serviciului Public Gospodarire Comunala 

 
 

Având in vedere: 
a) Raportul de evaluare nr. 179/ 23.05.2022 întocmit de evaluator ANEVAR – Arbănaș 

Mocanu Dorin – legitimația nr. 10283, înregistrat la UAT Comuna Măgura, județul Bacău cu nr. 5534/ 
31.05.2022. 

b) Hotărârea Consiliului Local nr. 31/ 28.04.2022 privind 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 achizitionarii suprafetei de 1768 mp teren arabil si curti constructii, 

impreuna cu constructiile care se afla pe acesta, inscrise in Cartea funciara nr. 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. 6327/ 23.06.2022 
 

RAPORT de specialitate 
la proiectul de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor imobile, teren si constructii situate 
in sat Magura, strada Emil Braescu nr. 415, comuna Magura, judetul Bacau, in scris in Cartea 

Funciara nr. 65510 in vederea construirii unui dispensar medical/sediu adminsitrativ-
Primarie/amenajare pentru gararea utilajelor Serviciului Public Gospodarire Comunala 

 
 

Având in vedere: 
a) Referatul de aprobare a d-lui Costrăş Iordache - Primarului Comunei Măgura, judetul 

Bacău; 
b) Raportul de evaluare nr. 179/ 23.05.2022 întocmit de evaluator ANEVAR – Arbănaș 

Mocanu Dorin – legitimația nr. 10283, înregistrat la UAT Comuna Măgura, județul Bacău cu nr. 5534/ 
31.05.2022. 

c) Hotărârea Consiliului Local nr. 31/ 28.04.2022 privind 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 
 

 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, inscrise in Cartea funciara nr. 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 

 

 


