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Nr. 79/ 05.10.2022 

 
 
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Grupul de Acţiune Locală 
”PLAIURILE BISTRIŢEI”, a unui teren în suprafaţă de 1344 mp, cu nr. cad. 64748, 
parte din domeniul public al comunei Măgura, situat în sat. Măgura, pe perioadă de 8 

( opt) ani, cu destinaţia amplasare de standuri expoziţionale din lemn 
 
 
 

Consiliul local al Comunei Măgura, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă 
extraordinară convocată de îndată la data de 06.10.2022, 

Luând în dezbatere: 
a) Referatul de aprobare nr. 10278/ 05.10.2022 a d-lui Costrăş Iordache - 

Primarului Comunei Măgura, judetul Bacău; 
b) Raportul de specialitate întocmit de dl. Cioineag Răzvan George – consilier 

asistent în cadrul Compartimentului amenajarea teritoriului, cadastru - funciar, lucrări 
publice, disciplina în construcții, înregistrat cu nr. 10279/ 05.10.2022;  

c) adresa Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală "Plaiurile Bistriţei” nr. 271/ 
03.10.2022, înregistrată la Primăria comunei Măgura sub nr. 10204/ 03.10.2022. 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
d) art. 874 alin.(l) din Codul Civil; 
e) art.108 lit. d), art. 129 alin. (l), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art.288 alin.(3), 

art.297 alin.(l) lit. d), art.349, art. 350, art.351 şi ale art.352 din O.U.G. nr.57/2019 - Codul 
Administrativ  

f) Ghidul solicitantului pentru Măsura 19.3 ”Pregătirea şi 
implementarea activităţilor de cooperare ale Grupurilor de Acţiune Locală”; 

g) Statutul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală "Plaiurile Bistriţei”. 
Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Comunei Măgura. 
În temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (l), ale art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin.(l) 

lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 - Codul Administrativ, 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g), art. 289 alin. (5) si art. 607 alin. (4) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57 /2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările și completările ulterioare 

 
 

Consiliul Local al Comunei Măgura HOTĂRĂȘTE: 
 



Art.l. - Se aprobă darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă totală de 1344 
mp, cu nr. cad. 64748, situat în intravilanul sat. Măgura, comuna Măgura, județul Bacău, 
parte din domeniul public al comunei Măgura, către Asociaţia Grupul de Acţiune Locală 
"Plaiurile Bistriţei” - persoană juridică care desfăşoară activităţi de utilitate publică fără 
scop lucrativ, non profit, în vederea implementării proiectului "RURAL ECOTUR”. 

Art.2. - Durata pentru care se acordă folosinţa gratuită este de 8 ani, începând cu 
data la care se realizează predarea-primirea materială a terenului. 

Art.3. - Predarea-primirea materială a terenului se va realiza în termen de 30 de 
zile de la data adoptării hotărârii. 

Art.4. - Datele de identificare a terenului şi valoarea de inventar a acestuia, 
obligaţiile beneficiarului şi modalităţile de angajare a răspunderii şi sancţiuni sunt cele 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

Art.5. - Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Măgura, 
județul Bacău. 

Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul general al comunei: Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Bacau pentru verificare legalitate, Primarului Comunei Măgura şi 
se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu, în monitorul oficial local și pe pagina 
de web: http://www.primaria-magura.ro. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.   
Din  .                2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi  .     .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 au votat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniţiator, 

…………………………….………………………… 
 

        PRIMAR– COSTRĂȘ IORDACHE  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL C O M U N Ă  

…………………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA SILAV  



 
Anexa la proiect HCL nr. 79/ 05.10.2022 
 
 

 Datele de identificare a terenului şi valoarea de inventar acestuia: 
Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Valoarea de 
inventar(lei) 

Situaţia juridică 
actuală 

Teren  Nr.cad. 64748 - Domeniul public 
al comunei 
Măgura conform 
H.C.L. 34 nr. 
29.03.2018 
 
 

  
1. Destinaţia bunului: implementarea de către Asociaţia Grupul de Acţiune 
Locală "Plaiurile Bistriţei a 
proiectului "RURAL ECOTUR” prin amplasarea de standuri expoziţionale de 
lemn. 

2. Durata pentru care se acordă folosinţa gratuită: 8 ani de la data realizării 
predării-primirii materiale a 
bunului. 
3. Termenul la care se va realiza predarea - primirea materială a bunului: 30 
de zile de la data 
adoptării hotărârii. 
4. Obligaţiile beneficiarului: 

a) să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată 
folosinţa gratuită; 
b) să permită accesul U.A.T. Comuna Măgura pentru efectuarea controlului 

asupra bunurilor; 
c) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui; 
d) la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a 

primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, şi liber de orice 
sarcini; 

e) folosinţa nu poate fi transmisă, nici oneros şi nici cu titlu gratuit, unei alte 
persoane; 

f) titularul dreptului de folosinţă gratuită are obligaţia de a informa U.A.T. 
Comuna Măgura cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, 
precum şi la existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să 
conducă la imposibilitatea exploatării bunului; 

g) înscrierea dreptului de folosinţă gratuită în sistemul integrat de cadastru şi 
carte funciară, în condiţiile legii. 

5. Entitatea care suportă cheltuielile de întreţinere a bunului, potrivit 
destinaţiei sale: Asociaţia Grupul de Acţiune Locală "Plaiurile Bistriţei”. 
6. Modalităţi de angajare a răspunderii şi sancţiuni: 
Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie 

considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, astfel: 
a) încălcarea prevederilor punctului 5 lit.a) - e); 



b) încălcarea prevederilor punctului 5 lit.f). 
 

Contravenţiile prevăzute la lit.a) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 
15.000 lei. 

Contravenţiile prevăzute la lit. b) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 
10.000 lei. 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane 
împuternicite de structurile cu atribuţii de control. 

Contravenţiilor prevăzute anterior le sunt aplicabile dispoziţiile O.G. nr.2/2001. 
  

  Primar                         Secretarul General al U.A.T.                Întocmit, consilier sup. 
Costrăș Iordache                        Silav Elena Irina                         Popa Maricica 
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Nr. 10278/ 05.10.2022 
 
 

Dl. Costrăș Iordache, Primar al Comunei Măgura, jud. Bacău. 
În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim 
iniţiativa de promovare a unui Proiect de hotărâre  privind atribuirea in folosinta gratuita catre 
Grupul de Actiune Locala „PLAIURILE BISTRITEI”, a unui teren in suprafata de 1344 mp parte 
din domeniul public al Comunei Magura, cu nr. cad. 64748, situat in sat Magura pe o perioada de 8 
(opt) ani, cu destinatia amplasare de standuri expozitionale din lemn 

 
 

REFERAT DE APROBARE: 
 

 
În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. b din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, propun 
aprobarea atribuirii in folosinta gratuita pentru o perioda de 8 (opt) ani catre GAL „Plaiurile Bistritei” a 
suprafetei de 1344 mp teren neproductiv cu nr. cad. 64748, inscris in Cartea funciara 64748 a comunei 
Magura, in vederea amplasarii unor standuri expozitionale din lemn consider necesar acest demers si 
propun aprobarea atribuirii amplasamentului mentionat mai sus si asigurarea conditiilor in vederea 
implementarii proiectului „RURAL ECOTUR”. 
 

 
     Văzând prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căreia consiliul local are 

iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local date în competenţa sa, 
asigurând dezvoltarea unității administrativ teritoriale supun aprobării dumneavoastră, proiectul de 
hotărâre în forma prezentată.  

 
 

Primar, 
Costrăș IORDACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA MAGURA 

Telefon: 0234/ 212.406; Fax: 0234/ 212.623 
e-mail: urbanism2@primaria-magura.ro  

 
 

 

 

Nr. 10279/ 05.10.2022 
 

Raport de specialitate 

 
privind atribuirea in folosinta gratuita catre Grupul de Actiune Locala „PLAIURILE 
BISTRITEI”, a unui teren in suprafata de 1344 mp parte din domeniul public al Comunei Magura, 
cu nr. cad. 64748, situat in sat Magura pe o perioada de 8 (opt) ani, cu destinatia amplasare de 
standuri expozitionale din lemn 
 

Subsemnatul Cioineag Razvan - George  - consilier asistent – Compartiment urbanism, 
 
Avand in vedere: 

-  Prevederile Ghidului solicitantului pentru Masura 19.3 „Pregatirea si implementarea activitatilor 
de cooperare ale Grupurilor de Actiune Locala”; 

- Adresa Asociatiei Grupul de Actiune Locala „Plaiurile Bistritei” 
- Referatul de aprobare al Primarului  

 
 

si necesitatea atribuirii in folosinta gratuita pentru o perioda de 8 (opt) ani catre GAL „Plaiurile Bistritei” 
a suprafetei de 1344 mp teren neproductiv cu nr. cad. 64748, inscris in Cartea funciara 64748 a comunei 
Magura, in vederea amplasarii unor standuri expozitionale din lemn consider necesar acest demers si 
propun aprobarea atribuirii amplasamentului mentionat mai sus si asigurarea conditiilor in vederea 
implementarii proiectului „RURAL ECOTUR” 

 

Consilier urbanism, 
Razvan - George   CIOINEAG 

 
 
 

 


