
 

 

 

ROMÂNIA 
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COMUNA MĂGIREŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

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

 
 

HOTARAREA 
nr. 20  din 06.05.2022 

privind însușirea actualizării descrierii tehnice a unor bunuri imobile aflate în domeniul 
public al comunei Magiresti  asa cum au fost apobate prin Hotararea Consiliului local al 
comunei Magiresti nr. 27-11.07.2008 privind însuşirea inventarului domeniului public al 

comunei Măgireşti 
 

Consiliul local al comunei Magiresti, judeţul Bacău, intrunit in sedinta ordinară,  in data  
 

Având în vedere: 
 Referatul de aprobare  înregistrat sub numărul 3074  din 15.04.2022 privind necesitatea, 

oportunitatea și urgența actualizării cu situalia reală din teren a inventaului bunurilor din 
domeniul public al comunei Magiresti, bunuri, ce  vor fi atestate prin hotărâre a consiliului 
local într-o ședință ulterioară, după obținerea avizului ministerului 

  Raportul compartimentului de specialitate aflat in subordinea  primarului comunei 
Magiresti înregistrat sub numărul 3075 din 15.04.2022  , 

 Declaratia pe propria raspundere a secretarului general al comunei Magiresti nr. 3076 din 
15.04.2022, 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 cu caracter consultativ al  comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local al comunei Magiresti 

 Anexa nr.48 la HG nr.13472001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacau, 
precum si municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Bacau 

 Cartile funciare nr. 60687, 60691, 60692, 60693, 60694, 60695, 60696, 60698,  60699, 
60700, 60701, 60702, 61062 si 61064 

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 Se aproba insusirea   actualizării descrierii tehnice a  unor bunuri imobile aflate în 
domeniul public al comunei Magiresti, județul Bacău, ca urmare a actualizării documentațiilor 
cadastrale,  pentru inventarul 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  domeniul public al comunei Magiresti, cu modificarile si completarile ulterioare, care la 
sectiunea „bunuri imobile”,va avea urmatoarele cuprins: 

 
1. la poziţia 2, coloana 3 va avea următorul conţinut :  “ drum comunal asfaltat”,   coloana 4, 

lungime 805 ml,  suprafata 7574 mp,  CF 60695” 
2. la poziţia 4, coloana 3 va avea următorul conţinut :  “ drum comunal asfaltat”,   coloana 4, 

lungime 440 ml,  suprafata 3878 mp,  CF 60698” 
3. la poziţia 5, coloana 3 va avea următorul conţinut :  “ drum comunal asfaltat”,   coloana 4, 

lungime 290 ml,  suprafata 1839 mp,  CF 60692” 
4. la poziţia 34, coloana 3 va avea următorul conţinut :  “ drum comunal asfaltat”,   coloana 4, 

lungime 630 ml,  suprafata 5520 mp,  CF 60699” 
5. la poziţia 35, coloana 3 va avea următorul conţinut :  “ drum comunal asfaltat”,   coloana 4, 

lungime 730 ml,  suprafata 6177 mp,  CF 60700” 
6. la poziţia 36, coloana 3 va avea următorul conţinut :  “ drum comunal asfaltat”,   coloana 4, 

lungime 470 ml,  suprafata 4887 mp,  CF 61064 ”  
7. la poziţia 57, coloana 3 va avea următorul conţinut : drum comunal asfaltat”,   coloana 4, 

lungime 740 ml,  suprafata 7581 mp,  CF 61062  “ drum comunal asfaltat”,   coloana 4, 
lungime 50 ml,  suprafata 421 mp,  CF 60687,  

8.  la poziţia 58, coloana 3 va avea următorul conţinut :  “ drum comunal asfaltat”,   coloana 4, 
lungime 485 ml,  suprafata 4841 mp,  CF 60691” 

9. la poziţia 59, coloana 3 va avea următorul conţinut :  “ drum comunal asfaltat”,   coloana 4, 
lungime 915 ml,  suprafata 8863 mp,  CF 60701” 

10. la poziţia 62, coloana 3 va avea următorul conţinut :  “ drum comunal asfaltat”,   coloana 4, 
lungime 370 ml,  suprafata 3323 mp,  CF 60693” 

11. la poziţia 66, coloana 3 va avea următorul conţinut :  “ drum comunal asfaltat”,   coloana 4, 
lungime 90 ml,  suprafata 864 mp,  CF 60702 

12. la poziţia 73, coloana 3 va avea următorul conţinut :  “ drum comunal asfaltat”,   coloana 4, 
lungime 925 ml,  suprafata 11277 mp,  CF 60696” 

13. la poziţia 78, coloana 3 va avea următorul conţinut :  “ drum comunal asfaltat”,   coloana 4, 
lungime 750 ml,  suprafata 6911 mp,  CF 60694” 

 

Art.2 Se vor inainta documentatiile cadastrale anexe la prezenta hotarare, catre O.C.P.I. , in 
vederea inscrierii in cartea funciara a comunei Magiresti si a actualizarilor descrierilor tehnice și a 
suprafetelor noi introduse, dupa care se va initia procedura de atestare  a inventarului domeniul 
public al comunei Magiresti.  

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. 
         
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                contrasemneaza                                                                 
CONSILIER ,                                                                   secretar general al comunei Magiresti        
Lefter Gheorghe                                                                     Bucurel Iulia Mihaela          
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptata  in sedinţa       ………,  cu ……..   voturi  PENTRU,  ... ABTINERI,….  voturi  
ÎMPOTRIVĂ    din numărul de  ………….  consilieri prezenti 
 

 


