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

HOTĂRÂREA
nr.64 din 13.11.2020
privind aprobarea listei de investiții prioritare, a valorilor investițiilor
aferente UAT Comuna Măgireşti și a participării Consiliului Local
Măgireşti la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada
2014 – 2020
Consiliul Local al comunei Măgireşti, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară de lucru
in data de 13.11.2020

Avand in vedere:
 Adresa înaintată de către SC Compania Regională de Apă Bacău SA/ Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Bacău, înregistrată la Primăria Comunei Măgireşti
însoțită de Avizul CTE al S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău nr. 13051/2020
 referatul de aprobare al primarului comunei Magiresti inregistrat sub nr.
8675/03.11.2020,
 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Magiresti inregistrat sub numarul 8676/03.11.2020
 avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
al comunei Măgireşti,
In baza prevederilor:
 Prevederile Legii nr 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare cu
modificările și completările ulterioare;
 Dispoziţiile 90 alin. (1), ale art. 91 alin. (3) și alin. (4), ale art. 140 alin.(1) și alin.(3),
ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243
alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul
Administrativ;
 Prevederile art. 21, alin. (1), din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Bacău, aprobat prin HCL nr. 133/2008 cu modificările și completările 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
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă lista investițiilor prioritare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare
a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 – 2020 și valoarea
investițiilor aferente Comunei Măgireşti cu o valoare totală de 28.374.231,58 lei, fără TVA
(preţ curent),conform Anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă participarea Consiliului Local Măgireşti la cofinanțarea Proiectului
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada
2014 – 2020, cu suma totală de 533.435,55 lei, fără TVA (preţ curent) - reprezentând

contribuția proprie de 1,88 % din valoarea eligibilă a investițiilor aferente Comunei
Măgireşti.
Art. 3. Se mandatează reprezentantul Comunei Măgireşti în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău să voteze în conformitate cu dispozițiile art.
1 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Primarul Comunei Măgireşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri
prin reprezentantul Comunei Măgireşti în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Bacău.
Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului/Serviciului/Biroului
Economic, persoanei nominalizate la art.2, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacău,
S.C. Compania Regională de Apă Bacău SA şi va fi adusă la cunostinţă publică, în condiţiile
legii.
Art. 6. Prin grija Secretarului Comunei Măgireşti prezenta hotărâre se comunică în
termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii.

Presedinte de sedinţă
consilier
Avramescu George Paul

contrasemnează
secretar general al comunei Magiresti
Bucurel Iulia Mihaela

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri de cei 11 consilieri
locali prezenţi.

