
 
ROMÂNIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA MĂGIREŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

Tel./fax – 0234/355.000; Tel.0234/355.200  

         
  HOTĂRÂREA  

nr.68 din 15.12.2020 

privind acordul pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a parcelei de teren in 

suprafata de 100 mp, proprietate privata a comunei Magiresti 

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

lucru in data de 15.12.2020 
 

Avand in vedere: 

 Adresa  înaintată de către SC RDS 248/30.10.2020 prin care solicita scoaterea din 

circuitul agricol a suprafetei de 100 mp, înregistrată la Primăria Comunei Măgireşti 

8589/02.11.2020 

 referatul de aprobare al primarului comunei Magiresti inregistrat sub nr. 

9655/08.12.2020,  

 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Magiresti inregistrat sub numarul 9656/08.12.2020 

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

al comunei Măgireşti,  

 

In baza prevederilor: 

 art. 90-92, art. 94, art. 96 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 art. 5 alin.(3) lit. g) din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea OUG 34/2013 privind 

organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea 

si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile 

ulterioare  

 anexa 1, art. 4 din OMADR nr. 83/2008 pentru aprobarea Procedurii privind 

scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol  a terenurilor situate in 

extravilanul localitatilor 

 Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 

      

          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 Consiliul local al comunei Magiresti  este de acord cu aprobarea emiterii unui 

Acord de principiu privind scoaterea definitiva din circuitul agricol a suprafetei de 100 mp, 

teren agricol, avand categoria de folosinta pasune, proprietate privata a comunei Magiresti, 

situata in extravilan sat Stanesti, parte din Parcela nr. 1085/1 , Tarlaua 37,  numar cadastral 

60333 in vederea  realizarii de catre RCS & RDS SA  a obiectivului de investitie  „Construire 

statie de baza pentru servciii de comunicatii electronice”. 



     Art. 2  Se mandateaza domnul Cada Ionica, primarul comunei Magiresti pentru 

semnarea tuturor documentelor necesare in  numele comunei Magiresti in vederea scoaterii 

din circuitul agricol a terenului in suprarafata de 100 mp, teren agricol, avand categoria de 

folosinta pasune, proprietate privata a comunei Magiresti, situata in extravilan sat Stanesti, 

parte din Parcela nr. 1085/1 , Tarlaua 37,  numar cadastral 60333 in vederea  realizarii de 

catre RCS & RDS SA  a obiectivului de investitie  „Construire statie de baza pentru servicii 

de comunicatii electronice”. 

Art. 3. 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   12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă,  0 abţineri de cei 12 consilieri 

locali prezenţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


