ROMÂNIA
JUDETUL BACAU
COMUNA MĂGIREŞTI
CONSILIUL LOCAL
Tel./fax – 0234/355.000; Tel.0234/355.200

HOTĂRÂREA
Nr. 34 din 29.06.2022
privind achizitionarea unui teren extravilan situat in sat Magiresti, comuna Magiresti
Consiliul Local al Comunei Magiresti, judeţul Bacău, intrunit în şedinţa ordinară de lucru
in data de 29.05.2020,

Luând act de:
 referatul de aprobare al primarului comunei Magiresti, înregistrat cu nr.
4588/20.06.2022
 raportul compartimentului de specialitate aflat in subordinea Consiliului local al
comunei Magiresti, înregistrat cu nr. 4589/20.06.2022
 avizul favorabil cu caracter consultativ al comisilor de specialitate ale Consiliului
Local al comunei Magiresti,
 raportul de evaluare intocmit de evaluator ANEVAR Stefanescu Svetlana, inregistrat
sub nr. 7 din 12.05.2022
Având în vedere prevederile:
 art. 355, art. 363, art. 334-346, art. 311 din OUG 57, privind Codul administrativ;
 art. 121 alin. (1) și alin. (2) şi art. 138 alin. (4)din Constituția României, republicată;
 art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, art. 1730-1740 adoptat prin Legea nr.
287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu
modificările ulterioare;
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu
modificările și completările ulterioare
In temeiul dispozitiilor art.139, art. 196 alin(1) lit.(a) si art.197 din OUG 57/2019privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂȘTE.
Art.1 Se însuşeste raportul de evaluare din 18.11.2015 pentru terenul arabil situat în
extravilanul satului Magiresti, comuna Măgireşti, în suprafaţă de 684 mp din acte (masurata
557 mp), proprietatea doamnei Mirea Olimpia, situat in Tarla 66/31, Parcela 41, CF 63864
cu vecinatatile: N – Maftei Costica, E- drum comunal, S- Bejan Nelu, V- Mares Constantin,
cu o valoare de piata de 4250 lei (913 euro)
Art.2 Se aproba achizitionarea terenului arabil situat în extravilanul satului
Magiresti, comuna Măgireşti, în suprafaţă de 684 mp din acte (masurata 557 mp),
proprietatea doamnei Mirea Olimpia, situat in Tarla 66/31, Parcela 41, CF 63864 cu
vecinatatile: N – Maftei Costica, E- drum comunal, S- Bejan Nelu, V- Mares Constantin, cu o
valoare de piata de 4250 lei (913 euro)
Art.3. Se împuterniceşte Primarul comunei Măgireşti, judetul Bacau domnul Câdă
Ionică, identificat cu CI seria XC nr. 916062, CNP 1680526045878 pentru ca, în numele

Consiliului local al comunei Măgireşti, in calitate de cumparator să semneze contractul de
vânzare –cumpărare al terenului identificat la art. 2 la biroul notarului public
Art. 4 Plata se va face in numerar, la data incheierii contractului de vanzare
cumparare a terenului identificat la art. 2, la sediul biroului notarului public.
Art.5. Consiliul local al comunei Măgireşti va suporta din bugetul propriu cheltuielile
legate de operaţiunile notariale.
Art.6 Prezenta hotărâre se poate contesta la instanta de contencios administrativ
competenta, in termenul si conditiile prevăzute de Legea 554/2004 privind contenciosul
administrativ, actualizată
Art.7 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei
Magiresti, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Magiresti și prefectului județului
Bacău și se aduce la cunoștință publică prin afișare.
Art. 8 Prin grija secretarului comunei Măgireşti, prezenta hotărâre se va comunica:
 Instituţiei Prefectului judeţului Bacău
 Primarului comunei Măgireşti
 Biroului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Magiresti
 Compartimentului fond funciar, registru agricol

Presedinte de sedinţă
consilier
Lefter Gheorghe

Hotărârea a fost adoptată cu

contrasemnează
secretar general al comunei Magiresti
Bucurel Iulia Mihaela
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