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HOTĂRÂREA NR. 25
din data de 18.03.2021
cu privire la modificarea HCL nr.2/27.01.2021 referitoare la aprobarea indicatorilor
tehnica-economici ai obiectivului de investiții:
”Reabilitare si modernizare strada Pădurii si strada Serba din satul Stănești, comuna
Măgirești, județul Bacău”
Consiliul local al comunei Măgirești, județul Bacău întrunit in ședința extraordinara de
lucru in data de 18.03.2021
Având în vedere:
 referatul de aprobare al primarului comunei Măgirești înregistrata sub nr. 2172 din
15.03.2021
 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Măgirești înregistrat sub numărul 2173 din 15.03.2021 privind
necesitatea aprobării indicatorilor tehnica economici ai obiectivului de investiții
„Reabilitare si modernizare strada Pădurii si strada Serba din satul Stănești, comuna
Măgirești, județul Bacău”
 avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Măgirești,
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 național de construcții de interes public sau social a O.G. nr. 25/ 2001 privind
înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A, cu modificările și completările
ulterioare,
- art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnica-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 44 alin (1) din Legea 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare
Ținând cont de faptul că obiectivul menționat face parte din Strategia de Dezvoltare
Locală a comunei Măgirești aprobată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Măgirești
nr.13/01.03.2021 privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea locala a Unității
Administrativ Teritoriale Măgirești, județul Bacău, pentru perioada 2021-2027
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 modifica art.1 din Hotărârea Consiliului Local Măgirești nr.2/27.01.2021 care
va avea următorul conținut:

„Se aproba indicatorii tehnica-economici actualizați precizați in Documentația de
avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I): ”Reabilitare si modernizare strada Pădurii si
strada Serba din satul Stănești, comuna Măgirești, județul Bacău”, conform anexei nr.1 si
nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.”
Art.2. Se modifica art.3 din Hotărârea Consiliului Local Măgirești nr.2/27.01.2021
care va avea următorul conținut:” Valoarea totala a obiectivului de investiție este de
3.591.755,94 lei inclusiv TVA, din care se aproba finanțarea din bugetul local in suma totala
de 35.931,25 lei inclusiv TVA “
Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii de Consiliul Local nr.2/27.01.2021 rămân
neschimbate.
Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului Județului Bacău, Primarului
Comunei Măgirești, domnul Cada Ionica și va fi adusă la cunoștință publică de secretarul
general al comunei, în condițiile legii.
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