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HOTĂRÂREA NR. 2
din data de 27.01.2021
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:
” Reabilitare si modernizare strada Padurii si strada Serba din satul Stanesti, comuna
Magiresti, judetul Bacau”

Consiliul local al comunei Magiresti, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara de lucru
in data de 27.01.2021
Având în vedere:
 referatul de aprobare al primarului comunei Magirestii inregistrata sub nr. 329 din
15.01.2021,
 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Magiresti inregistrat sub numarul 330 din 15.01.2021 privind
necesitatea aprobarii indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiţii
„Consolidare, reabilitare si modernizare drum satesc si mal in comuna Magiresti,
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,
- art. 44 alin (1) din Legea 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile 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 indicatorii tehnico-economici precizati in Documentatia de avizare a
lucrarilor de interventie (D.A.L.I): ” Reabilitare si modernizare strada Padurii si strada

Serba din satul Stanesti, în comuna Măgirești, județul Bacău”, conform anexei care face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Finantarea investitiei se va asigura prin Compania Nationala de Investitii.
Art. 3. Valoarea totala a obiectivului de investitie este de 3.494.308,74 lei inclusiv
TVA, din care se aproba finantarea din bugetul local in suma totala de 35.931,25 lei inclusiv
TVA.
Art. 4 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
Cenat Faluta

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Bucurel Iulia Mihaela

Hotărârea a fost adoptata in sedinţa 27.01.2021, cu 13
voturi
ABTINERI, 0 voturi ÎMPOTRIVĂ din numărul de 13 consilieri prezenti

PENTRU,

0

Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 2 din 27.01.2021

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI
Reabilitare si modernizare strada Padurii si strada Serba din satul Stanesti, comuna
Magresti, judetul Bacau”
FAZA DE PROIECTARE: Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.)
)

ESALONAREA INVESTITIEI (INV/ C+M) – TVA 19%

Nr. Crt.
1
2

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli
TOTAL CAPITOLE
Din care C+M

Valoare
(fara TVA)
2.940.972,88
2.393.573,00

Valoare
(cu TVA)
3.494.308,74
2.848.351,87

TOTAL GENERAL - Cheltuieli eligibile (buget de stat) 3.458.377,49 lei cu TVA
TOTAL GENERAL – Cheltuieli neeligibile (buget local) 35.931,25 lei cu TVA
FINANȚAREA INVESTIȚIEI: Finanțarea investiției se va asigura prin Compania Națională
de Investiții
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