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HOTĂRÂRE 

privind aprobare  “INTOCMIRE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, 
MAGAZIE, GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI”, 

sat Magura, str. Proiectantului nr. 10, comuna Magura, judetul Bacau, beneficiar: HOSTIUC 
TAMARA 

 
 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de   
29.09.2022. 

Luând act de: 
a) Referatul de aprobare nr. 9869/ 23.09.2022 a d-lui Costrăş Iordache - Primarului 

Comunei Măgura, judetul Bacău; 
b) Raportul de specialitate al Compartimentului amenajarea teritoriului, cadastru - 

funciar, lucrări publice, disciplina în construcții, înregistrat sub nr. 9870/ 23.09.2022, prin care se 
propune aprobare  “INTOCMIRE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, 
MAGAZIE, GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI”, sat 
Magura, str. Proiectantului nr. 10, comuna Magura, judetul Bacau, beneficiar: HOSTIUC 
TAMARA; 

c)  cererea nr. 9337 din 12.09.2022 a doamnei Hostiuc Tamara,  prin care solicita 
aprobare PUZ pentru suprafata de 648 m.p teren  situat in intravilanul satului Magura, str. 
Proiectantului nr. 10, comuna  Magura, judetul Bacau; 

d) Avizul nr. 20 din 25.08.2022, eliberat de Consiliul Judetean Bacau, pentru Avizul de 
oportunitate al Consililui Județean Bacău nr. 21/ 07.06.2022; 

e) Anunțul de intenție elaborare PUZ înregistrat sub nr. 5903/ 14.06.2022; 
f) Certificatul de urbanism nr. 10/ 01.02.2022 emis de Comuna Măgura, județul 

Bacău. 
g) Avizul de initiere si Raportul informării și consultării publicului nr. 6460/ 28.06.2022. 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (6) lit. c) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ; 
b) art. 471 din Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
c) art. 34 – 41 din Ordinul nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi 

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului 
şi de urbanism; 

d) art. 23 alin. (2), Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii construcţiilor şi unele 
măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi 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.(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 hotărăște: 



 
 

Art. 1. - Se aprobă “PUZ pentru CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, MAGAZIE, 
GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI”, sat Magura, 
str. Proiectantului nr. 10, comuna Magura, judetul Bacau, beneficiar: HOSTIUC TAMARA 
pentru suprafața de 648 m.p. intabulată cu numar cadastral 62951, pentru regimul de înălțime 
P și P+M. 

Art. 2. - Asigurarea cailor de acces, a dotarilor şi utilităţilor publice si echipamentelor 
tehnice necesare construirii și ulterior utilizării construcțiilor, se fac pe cheltuiala investitorilor. 
 Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, în condiţiile legii, la instanţa de contencios 
administrativ, respectiv Bacău.  

Art. 4. - Hotărârea se aduce la îndeplinire de către Primarul comunei Măgura prin aparatul 
de specialitate.  

Art. 5. - Hotărârea se comunică Primarului Comunei Măgura - dl. Costrăș Iordache,  
O.C.P.I Bacău, Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău, beneficiarilor şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediu și pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro. 

 
 

 
 
                                                                     
 
 
 
 
Nr. 75 
Din  29.09.2022 
Nr. de consilieri prezenţi __14___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi  29.09.2022, cu un numar de voturi „ pentru” __14__,  voturi „abţineri” __-__, voturi  „împotrivă” __-__, din totalul de 
__14__ consilieri prezenţi, din care __14___ consilieri se iau în calcul pentru cvorum, care au participat la dezbateri și vot.      

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

   …………………….………………………… 
 

MARCU ADRIAN 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETARUL GENERAL AL C O M U N E I  
  ……….………………………… 

 
Jr. ELENA IRINA SILAV 


