ROMANIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA MAGIRESTI
COD FISCAL 4353099
Tel/fax 0234.355.200

e-mail :comunamagiresti@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 12
Din data de 27.01.2021
privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administratiei prin
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare si modernizare strada
Pădurii și strada Șerba din satul Stănești,comuna Măgirești, judeţul Bacău.”
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al primarului comunei Magirestii inregistrata sub nr. 239 din
12.01.2021, prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind predarea către
Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administrației Publice prin Compania Naţională
de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în comuna Magiresti, sat Magiresti,
județul Bacău și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii
„Reabilitare si modernizare strada Pădurii și strada Șerba din satul Stănești,comuna
Măgirești, judeţul Bacău.””
-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Magiresti inregistrat sub numarul 5971 din 11.08.2020 privind necesitatea predarii
amplasamentului situat în comuna Magiresti, sat Magiresti, județul Bacău și asigurarea
condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare si modernizare strada
Pădurii și strada Șerba din satul Stănești,comuna Măgirești, judeţul Bacău.”
-avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Magiresti,
In baza prevederilor:
- art. 1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6 și art. 13 din Anexa 3
Programul naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 25/ 2001 privind
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările
ulterioare,
- art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de faptul că obiectivul menţionat face parte din Strategia de Dezvoltare
Locală a comunei Magiresti aprobată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Magiresti
nr.28/23.04.2014 privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea locala a Unitatii
Administrativ Teritoriale Magiresti, judetul Bacau, pentru perioada 2013-2020
In temeiul prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 6, lit. a) și c) alin 7,litera
d) 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 aproba predarea către Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și
Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a
unui numar de 4 amplasamente, terenuri, cu categorie de folosinta drum, amplasamente

situate in comuna Măgirești si aflate in administrarea Consiliului local Măgirești in
suprafata totala de 11.451mp, identificat potrivit Cartii funciare :
-nr.61112 nr. topo 61112, in suprafata de 6.933,00mp,
-mr.63721 nr.topo 63721, in suprafata de 1.319,00 mp
-nr.61111, nr.topo 61111, in suprafata de 2.838,00 mp;
-nr.63720 nr.topo 63720, in suprafata de 361,00 mp.
liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a
obiectivului de investiţii „.Reabilitare si modernizare strada Pădurii și strada Șerba din satul
Stănești, comuna Măgirești, județul Bacău”.
Art.2. Consiliul Local al UAT Măgirești, se obliga sa asigure, in conditiile legii,
suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si organizarea santierului .
Art.3. Consiliul Local al UAT .Măgirești se obliga ca, dupa predarea amplasamentelor
si a obiectivului realizat, sa mentina destinatia acestuia si sa il intretina pe o perioada de
minim 15 ani.
Art.4. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii si lucrari
finantate de UAT Măgirești în valoare de 30.573,25 lei fară TVA și 35.931,25 lei cu TVA
Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului Județului Bacău, Primarului
Comunei Magiresti, domnul Cada Ionica și va fi adusă la cunoștință publică de secretarul
general al comunei,în condițiile legii.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Bucurel Iulia Mihaela

Hotărârea a fost adoptata in sedinţa extraordinară din data de 27-01-2021
…………., cu 13 voturi
13 consilieri prezenti
PENTRU, 0 ABTINERI, 0 voturi ÎMPOTRIVĂ din numărul de

