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HOTĂRÂREA NR. 38
din data de 20.05.2021
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:
” Modernizare strazi rurale, in comuna Magiresti, judetul Bacau”
Consiliul local al comunei Magiresti, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara de lucru
in data de 20.05.2021
Având în vedere:
 referatul de aprobare al primarului comunei Magirestii inregistrata sub nr. 4145 din
17.05.2021,
 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Magiresti inregistrat sub numarul 4156 din 17.05.2021 privind
necesitatea aprobarii indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiţii
„Modernizare strazi rurale in comuna Magiresti, judeţul Bacău”
 avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Magiresti,
In baza prevederilor:
- 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. 13 din 01.03.2021 privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea locala a Unitatii
Administrativ Teritoriale Magiresti, judetul Bacau, 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 aproba indicatorii tehnico-economici precizati in Documentatia de avizare a
lucrarilor de interventie (D.A.L.I):” Modernizare strazi rurale, în comuna Măgirești, județul
Bacău”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, cu o valoare totala
a obiectivului de investitie de 3.031.131,88 lei inclusiv.

Art. 2 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
CRACIUN MARIAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Bucurel Iulia Mihaela

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 0 .voturi împotrivă, 0 abţineri de cei 13
consilieri locali.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:
” Modernizare strazi rurale, in comuna Magiresti, judetul Bacau
Primarul comunei Magiresti, judetul Bacau
 referatul de aprobare al primarului comunei Magirestii inregistrata sub nr. 4145 din
17.05.2021,
 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Magiresti inregistrat sub numarul 4156 din 17.05.2021 privind
necesitatea aprobarii indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiţii
„Modernizare strazi rurale in comuna Magiresti, judeţul Bacău”
In baza prevederilor:
- 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. 13 din 01.03.2021 privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea locala a Unitatii
Administrativ Teritoriale Magiresti, judetul Bacau, 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
PROPUNE
Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici precizati in Documentatia de avizare a
lucrarilor de interventie (D.A.L.I): ” Modernizare strazi rurale”, în comuna Măgirești,
județul Bacău”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, cu o
valoare totala a obiectivului de investitie este de 3.031.131,88 lei inclusiv.
Art. 2 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.

PRIMAR
Câdă Ionică

Avizat pentru legalitate
Secretar comuna Magiresti
Bucurel Iulia Mihaela

NR. 4145-17.05.2021
REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:
” Modernizare strazi rurale, in comuna Magiresti, judetul Bacau

In conformitate cu prevederile 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 si tinând 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. 13 din 01.03.2021 privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea
locala a Unitatii Administrativ Teritoriale Magiresti, judetul Bacau, pentru perioada 20212027
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
PROPUN
Aprobarea indicatorii tehnico-economici precizati in Documentatia de avizare a
lucrarilor de interventie (D.A.L.I): ” Modernizare strazi rurale”, în comuna Măgirești,
județul Bacău”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, cu o
valoare totala a obiectivului de investitie este de 3.031.131,88 lei inclusiv.
În consecinţă, propun Consiliului local să-l adopte în forma prezentată

PRIMAR,
CÂDĂ IONICĂ

ROMÂNIA
JUDETUL BACAU
COMUNA MĂGIREŞTI

NR. 4146-17.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:
” Modernizare strazi rurale, in comuna Magiresti, judetul Bacau
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 si tinând 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. 13 din 01.03.2021 privind aprobarea
Strategiei pentru dezvoltarea locala a Unitatii Administrativ Teritoriale Magiresti, judetul
Bacau, 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
SUSTIN PROPUNEREA DE
Aprobare a indicatorii tehnico-economici precizati in Documentatia de avizare a
lucrarilor de interventie (D.A.L.I): ” Modernizare strazi rurale”, în comuna Măgirești,
județul Bacău”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, cu o
valoare totala a obiectivului de investitie este de 3.031.131,88 lei inclusiv.
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei privitor la privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: ” Modernizare strazi
rurale, in comuna Magiresti, judetul Bacau constat că acesta este iniţiat cu respectarea
prevederilor legale mai sus menţionate.
În consecinţă, avizez favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului local să-l
adopte în forma prezentată

Consilier,
Nistoreanu Robert Marcel

