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Nr.  70/ 25.08.2028 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind trecerea în domeniul privat al Comunei Măgura,  judeţul Bacău  a unui imobil – teren intravilan, nr. 

cadastral 65401, situat în comuna Măgura, sat Măgura, judeţul Bacău  
 

 
 Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de   .08.2022. 
 Luând în  considerare:  

a) Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura - dl. Costrăş Iordache  înregistrat sub nr. 8599/ 
25.08.2022 prin care se propune Consiliului Local Măgura aprobarea  proiectul de hotarare;  

b) Raportul înregistrat sub nr. 8600/ 25.08.2022 întocmit de d-na Silav Elena Irina – secretarul general al 
comunei, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre; 

c) Comunicarea dl. Pal Valentin, înregistrată cu nr. 7951/ 09.08.2022; 
d) Declarația notariala, autentificată cu nr. 3744/ 09.08.2022 la Societatea Profesională Notarială - Alexandru 

Marius Bîrgăuanu și Adina Beatrice Bîrgăuanu,  a proprietarilor terenului cu nr. Cadastral 65401  și Cartea 
Funciară nr. 65401  – Comuna Măgura, judeţul Bacău. 

 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. d), art. 354 din OUG  nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
b) art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru  elaborarea actelor 

normative, cu modificările și completările ulterioare. 
c) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, reprivatată; 
d) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
e) art. 562 alin. (2), art. 553 alin. (2), art. 887  alin. (3) şi  art. 1326 din   Codul  Civil, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
f) art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele private locale, cu modificările și completările ulterioare. 

 Avizele cu caracter cumulativ 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. e), 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 trecerea în domeniul privat al Comunei Măgura,  judeţul Bacău  a unui imobil – teren 

intravilan, nr. cadastral 65401, în suprafaţă de 201 m.p., categoria de folosinţă: arabil, T39, P1758/11/1, 1511/12 
și 1511/ 13, categoria de folosință – drum, situat în comuna Măgura, sat Măgura, judeţul Bacău, în baza 
Declarației notariale, autentificată cu nr. 3744/ 09.08.2022 la Societatea Profesională Notarială - Alexandru 
Marius Bîrgăuanu și Adina Beatrice Bîrgăuanu,  a proprietarilor terenului cu nr. Cadastral 65401  și Cartea 
Funciară nr. 65401  – Comuna Măgura, judeţul Bacău. 

Art.2. Terenul menţionat în art.1 va  avea destinaţia de drum şi va fi inventariat  în domeniul privat al  
comunei Măgura, completându-se în mod corespunzător, inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al 
comunei. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul comunei  Măgura – cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul general al comunei: Instituţiei prefectului – 

Judeţul Bacău pentru legalitate, Primarului Comunei Măgura şi se aduce la cunoştinţă privată prin afişare la 
sediu, în monitorul oficial local și pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro. 
. 
 

 
 
 
 
 
Nr.  
Din  .08.2022 
Nr. de consilieri prezenţi _____ din totalul de 14. 
Hotărâre adoptată azi  .08.2022, cu un numar de voturi „ pentru” ____,  voturi „abţineri” ____, voturi  „împotrivă” ____, din totalul de ____ 
consilieri prezenţi, din care _____ consilieri se iau în calcul pentru cvorum, care au participat la dezbateri și vot.      
 

Iniţiator, 
 ……………….………………………… 

 
PRIMAR – COSTRĂȘ IORDACHE 

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL  

AL C O M U N E I  
   ……………………….………………………… 

 
Jr. ELENA IRINA SILAV 
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Nr.  8599/ 25.08.2022 
 
 
 
 

 
REFERAT   DE  APROBARE  

pentru Proiectul de HCL privind trecerea în domeniul privat al Comunei Măgura,  judeţul 
Bacău  a unui imobil – teren intravilan, nr. cadastral 65401, situat în comuna Măgura, sat 

Măgura, judeţul Bacău  
 
 

 
 
 

Prin Declarația notariala, autentificată cu nr. 3744/ 09.08.2022 la Societatea 
Profesională Notarială - Alexandru Marius Bîrgăuanu și Adina Beatrice Bîrgăuanu,  a 
proprietarilor terenului cu nr. Cadastral 65401  și Cartea Funciară nr. 65401  – Comuna 
Măgura, judeţul Bacău, se renunță la dreptul de proprietate pentru:  

- imobilul – teren intravilan, în suprafaţă de  201 m.p., categoria de folosinţă: arabil 
intravilan, T39, P1758/11/1, 1511/12 și 1511/ 13, categoria de folosință – drum, situat în 
comuna Măgura, sat Măgura, număr cadastral 65401,  înscris în Cartea Funciară  nr.  65401  
Comuna Măgura, identificat în extrasul de carte funciară, care are iesire in strada florilor.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm a lua act de necesitatea trecerii a 
acestuia în domeniul privat al comunei.  

 

 

 

Primar,  

Costrăş Iordache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


