
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI MĂGIREŞTI 

 

 HOTARAREA 

nr. 19 din 01.03.2021  

pentru  modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27-11.07.2008 privind 

însuşirea inventarului domeniului public al comunei Măgireşti  

 
Primarul  comunei Măgireşti, judeţul Bacău,  

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare a Primarului comunei Magiresti înregistrat sub numărul 7742  din 

06.10.2020,  

  Raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Magiresti înregistrat sub 

numărul 7743 din 06.10.2020  , 

 Declaratia pe propria raspundere a secretarului general al comunei Magiresti nr. 7713 din 

05.10.2020, privind apartenenta la domeniul public a unor bunuri imobile, data in temeiul 

art. 289 alin.(7) si (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 Raportul de avizare favorabil al  comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 

Magiresti;  

 Punctul de vedere al MDLPA cu privire la pentru  modificarea si completarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 27-11.07.2008 privind însuşirea inventarului domeniului public al 

comunei Măgireşti si avizele ministerelor de resort 

Vazand: 

 Extrasele de carte funciara nr. CF 60856, CF 60863, CF 60958; CF 60965, CF 60966, CF 

60880, CF 63629,  CF 61025 – C1 si  PAD urile avizate OCPI. 

 Hotărârile Consiliului local Magiresti  nr. 27 din 06.05.2015, nr. 44 din 30.09.2015, nr. 36 

din 06.08.2015, nr. 51 din 20.10.2015; 

 Autorizatia de constructie nr. 31  din 13.04.2017 

 Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4412/22.06.2020; 

 Referatul proiectantului nr. 737/24.09.2019 

 Anexa nr.48 la HG nr.13472001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacau, 

precum si municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Bacau 

În baza  prevederilor : 

 art. 139, alin (1)- (3) , lit g coroborat cu prevederile art. 289, art. 607 alin.4, art. 626 alin.1 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 art. 2, art. 4 din Hotararea Guvernului 392 din 2020 privind aprobarea Normelor tehnice 

pentru  intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al 

comunelor, oraselor, al municipiilor si al judetelor 

 art. 2, art. 3 lit a, art.5, art. 8 din OG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 art. 554 alin 1 si art. 860 din Legea  287/2009 privind Codul Civil  

In temeiul prevederilor: 

  art. 129  alin. (2)  lit. c),  art. 196, alin. (1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ. 

 

HOTARASTE 
   Art. 1 Inventarului bunurilor aparţinand domeniului public al comunei Magiresti, judeţul 

Bacău, astfel cum a fost aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local Magiresti  nr. 27/11.07.2008 

privind însuşirea domeniului public al comunei Magiresti, cu modificarile si completarile ulterioare, 

la sectiunea „bunuri imobile, se modifica, astfel: 



 la poziţia 2, coloana 2 va avea următorul conţinut :  “ drum comunal asfaltat”,   coloana 3, 

va avea urmatorul continut: lungime 675, 22 m, latime carosabil 5,50 m, suprafata 6497 mp, 

sistem rutier mixtura asfaltica uzura BAPC 16, mixtura asfaltica, binder BADPC 20, piatra 

sparta, balast, coloana 5, va avea urmatorul continut „1.105.744,47”, coloana 6 va avea 

urmatorul continut: “Domeniul public al comunei  conform H.C.L. nr. 27/06.05.2015, CF 

60880”. 

 la poziţia 10, coloana 2 va avea următorul conţinut :  “ drum comunal asfaltat”,  coloana 3, 

va avea urmatorul continut: lungime 196,68 m, latime carosabil 2,85 m, suprafata 1348 mp, 

sistem rutier mixtura asfaltica uzura BAPC 16, mixtura asfaltica, binder BADPC 20, piatra 

sparta, balast, coloana 5, va avea urmatorul continut „205.801,77”, coloana 6 va avea 

urmatorul continut: “Domeniul public al comunei  conform H.C.L. nr. 27/11.07.2008, CF 

60966”. 

 la poziţia 31, coloana 2 va avea următorul conţinut :  “ drum comunal asfaltat”, coloana 3, 

va avea urmatorul continut: lungime 187,83 m, latime carosabil 2,75 m, suprafata 1551 mp, 

sistem rutier mixtura asfaltica uzura BAPC 16, mixtura asfaltica, binder BADPC 20, piatra 

sparta, balast  coloana 5, va avea urmatorul continut „141.422,35”, coloana 6 va avea 

urmatorul continut: “Domeniul public al comunei  conform H.C.L. nr. 27/11.07.2008, CF 

60856” 

 la poziţia 74, coloana 2 va avea următorul conţinut :“ drum comunal asfaltat”,  coloana 3, 

va avea urmatorul continut: lungime 225 m, latime carosabil 4,00 m de la km 0+000 – 

0+365,11, (lungime proiect 595,45),  latime carosabil 2,75 (de la km 0+365,11 -0+595,45) 

suprafata 6230 mp, sistem rutier mixtura asfaltica uzura BAPC 16, mixtura asfaltica, binder 

BADPC 20, piatra sparta, balastcoloana 5, va avea urmatorul continut „588.335,87”, 

coloana 6 va avea urmatorul continut: “Domeniul public al comunei  conform H.C.L. nr. 

27/06.05.2015, CF 60863”. 

 la poziţia 78, coloana 2 va avea următorul conţinut :“ drum comunal asfaltat”, coloana 3, va 

avea urmatorul continut: lungime 570,36 m, latime carosabil 2,75 m, suprafata 5465 mp, 

sistem rutier mixtura asfaltica uzura BAPC 16, mixtura asfaltica, binder BADPC 20, piatra 

sparta, balast  coloana 5, va avea urmatorul continut „301.612,01”, coloana 6 va avea 

urmatorul continut: “Domeniul public al comunei  conform H.C.L. nr. 44/30.09.2015, CF 

60965”. 

 la poziţia 151, coloana 2 va avea următorul conţinut : “ drum comunal asfaltat”, coloana 3, 

va avea urmatorul continut: lungime 569,50 m, de la Biserica SF. Gheorghe la DN 2 G, 

latime carosabil 4,00 m, de la km. 0+000 – 0+500, latime carosabil, 2,75 m dela km 0+500 – 

0+569,50,  suprafata 3413 mp, sistem rutier mixtura asfaltica uzura BAPC 16, mixtura 

asfaltica, binder BADPC 20, piatra sparta, balast coloana 5, va avea urmatorul continut 

„315.625,72”, coloana 6 va avea urmatorul continut: “Domeniul public al comunei  

conform H.C.L. nr. 36/06.08.2015, CF 63629, ”(numar actual regasit in autorizatia de 

construire sub nr. 60.958, urmare a cadastrului sistematic). 

Art.2    Se completeaza domeniul  public al comunei Magiresti cu  obiectivul identificat in anexa 1 

la prezentul proiect de hotarare. 

Art.3   Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului judeţului Bacău, Consiliului Judeţean 

Bacău, Primarului comunei si va fi adusă la cunoştinţă publică de secretarul comunei, în condiţiile 

legii. 

         

 

 

 

 
 

 

Hotărârea a fost adoptată cu       voturi pentru,  .voturi împotrivă,   abţineri de cei     . consilieri 
locali prezenţi 
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Presedinte de sedinţă                                                                 contrasemnează 

        consilier                                                               secretar general al comunei Magiresti 

    Cernat Faluta                                                                     Bucurel Iulia Mihaela 

 




