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  HOTĂRÂREA  

nr.66 din 13.11.2020 
privind punerea la dispozitia S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. a terenurilor 

aferente investitiilor din cadrul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata 

in judetul Bacau, perioada 2014-2020” 

 

 
Consiliul Local al comunei Măgireşti, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară de lucru 

in data de 13.11.2020 

 

Avand in vedere: 

 Adresa  înaintată de către SC Compania Regională de Apă Bacău SA/ Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Bacău, înregistrată la Primăria Comunei Măgireşti 

însoțită de Avizul CTE al S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău nr. 13051/2020 

 referatul de aprobare al primarului comunei Magiresti inregistrat sub nr. 

8679/03.11.2020,  

 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Magiresti inregistrat sub numarul 8680/03.11.2020 

 avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

al comunei Măgireşti,  

 

In baza prevederilor: 

 Legii nr 241/2006 a  serviciului de alimentare cu apă și canalizare cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Dispoziţiile 90 alin. (1), ale art. 91 alin. (3) și alin. (4), ale art. 140 alin. (1) și alin. 

(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 alin.(1) și ale art. 

243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 art. 21, alin. (1), din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, 

aprobat prin HCL nr. 133/2008 cu modificările și completările ulterioare; 

 

      In temeiul  prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) si ale art. 196, alin 

1,lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

     Art. 1  Se aprobă punerea la dispozitia  S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA 

BACAU S.A., a terenurilor aferente investitiilor din cadrul „Proiect regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, perioada 2014-2020”, 

conform anexei 1, parte scrisa  si parte desenata, la prezenta hotarare. 

 

       Art. 2  Terenurile puse la dispozitia S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA 

BACAU S.A. conform art. 1 din prezenta hotarare fac parte din domeniul public al 

comunei  Magiresti 



        Art. 3 – Se aprobă anexa 2 la prezenta hotărâre privind Declarația prin care se 

menționeaza faptul că pentru terenurile prevăzute în anexa 1 nu au fost depuse cereri de 

retrocedare în condiţiile legislaţiei în vigoare şi acestea nu fac obiectul nici unui litigiu 

cu privire la stabilirea sau delimitarea proprietăţii. 

 

Art.4. Prin grija Secretarului General al Comunei Măgireşti prezenta hotărâre se 

comunică în termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 

 

      

 

 
Presedinte de sedinţă                                                                 contrasemnează 

        consilier                                                               secretar general al comunei Magiresti 

Avramescu George Paul                                                           Bucurel Iulia Mihaela 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă,  0 abţineri de cei 11 consilieri 

locali prezenţi. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


