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   HOTĂRÂREA  

nr. 19  din 06.05.2022  
privind atestarea domeniului privat al comunei a  suprafaței de  65.700  mp  

 
Consiliul Local al comunei Măgireşti, judeţul Bacău, intrunit in sedinta ordinara de lucru in data de  

 
Vazand: 

 Referatul  de aprobare al  primarului comunei Măgireşti inregistrat sub numarul   din 
3296 din 27.04.2022, raportul compartimentului de specialitate  inregistrat sub 
numarul 3297 din 27.04.2022 si raportul de avizare favorabil cu caracter consultativ  
al comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Magiresti 

  Planul de amplasament si delimitare a imobilului in suprafata de 65700 mp situat in 
Parcela 463  

In baza  prevederilor: 
 Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi 

completările ulterioare,  
 art. 858 din Legea 287-2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 art. 31, alin 2 din  Legea 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile 

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 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1  Se aprobă atestarea la domeniul privat al comunei Magiresti  a suprafeței totale de 

65.700 mp, teren   extravilan,  situat in tarlaua 22, Parcela 463, cu vecinii:  N – comuna Zemes, S –
comuna Magiresti , Est -  comuna Magiresti, V- comuna Magiresti. 

Art. 2  Se dispune  înscrierea suprafetelor de teren apartinând  domeniului privat  al comunei 
Măgireşti, în evidenţele OCPI, carte funciară Moineşti şi în evidenţele patrimoniale ale comunei 
Măgireşti.   

  Art. 3  Prin grija secretarului general al comunei Măgireşti, prezenta hotărâre se va 
comunica: 

 Instituţiei Prefectului judeţului Bacău 
 Primarului comunei Măgireşti 
 Compartimentului agricol fond funciar din cadrul aparatului de sepcialitate al 

primarului comunei Magiresti  
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         
     Lefter Gheorghe                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                 SECRETAR GENERAL  
                                                                                                                  Bucurel  Iulia Mihaela 
                                                   
 
Hotărârea a fost adoptată cu        voturi pentru, - .voturi împotrivă,  - abţineri de cei        consilieri locali prezenţi 
 


