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 HOTARAREA  

Nr. 57 din 13.11.2020 

Privind insusirea devizului general pentru obiectivul de investitii „Moderizare infrastructura rutiera 

in comuna Magiresti, judetul Bacau” 
 

 Consiliul Local al comunei Măgireşti, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara de lucru in data de 

13.11.2020 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Magiresti inregistrata sub numarul 

8568/02.11.2020 

 Raportul  compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului 

comunei inregistrat sub nr. 8569/02.11.2020 

 Devizul general actualizat elaborat de  S.C AD & MS PROCONS   S.R.L. BACAU  

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

Magiresti  

In baza prevederilor:: 

  OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, 

  Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de 

Dezvoltare Locală, , 

 Ordinul MDRAP Nr. 199 din 14.02.2014 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice  nr. 

1851/2013,Ordinul MDRAP NR.415/2014, 

 Prevederile HG nr. 907/2017, privind  etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice 

 art. 44 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 

ulterioare 

  In temeiul prevederilor art. 129, 139, 196 alin 1, lit a din OUG 57/2019, privind Codul 

Administrativ, 

HOTARASTE 
Art.1 Se insuseste devizul general  al proiectului cu denumirea”Modernizare infrastructura 

rutiera in comuna Magiresti, judetul Bacau”. 

Art. 2 Prezenta hotarare,  va fi comunicata: 

- Primarului comunei Magiresti, judetul Bacau care raspunde de ducerea la indeplinire a 

prevederilor prezentei; 

- Institutiei Prefectului-Judetului Bacau 

- Institutiilor interesate si va fi facuta publica la sediul Primariei comunei Magiresti, judetul Bacau. 
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Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0.voturi împotrivă, 0 abţineri din cei 11  consilieri locali prezenţi. 


