
 

 

ROMÂNIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA MĂGIREŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

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

 
 HOTARAREA  

Nr. 15 din 01.03.2021 

privind implementarea proiectului „Eficientizarea energetică și gestionarea inteligentă a 

energiei a Școlii gimnaziale Măgirești, comuna Măgirești, jud Bacău” 
 

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

01.03.2021 

 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Magiresti inregistrata sub numarul 

969/09.02.2021 

 Raportul  compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului 

comunei inregistrat sub nr. 970/09.02.2021 

 Raportul de avizare favorabil cucaracter consultativ al comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al comunei Magiresti  

 

In baza prevederilor: 

 art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

 art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

 art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

  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, 

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

ulterioare 

 art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se 

menționează următoarele avize, prevăzute de lege 

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

Administrativ, 

HOTARASTE 
 

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Eficientizarea energetică și gestionarea 

inteligentă a energiei a Școlii gimnaziale Măgirești, comuna Măgirești, jud Bacău”, denumit 

în continuare Proiectul. 

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - 

P.N.D.R., potrivit legii. 



 

 

Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 

acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 

efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

Art. 4. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, dupa caz, precum 

și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexa, care este parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 

calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei. 
Art. 6  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. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER LOCAL                                               SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

CERNAT FALUTA                                                                                     BUCUREL IULIA MIHAELA 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu  …… voturi pentru,  .voturi împotrivă,   abţineri de cei ……. consilieri locali  

Prezenţi 
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