
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

COMUNA MĂGIREŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

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

 
 HOTĂRÂREA  

Nr. 24  din 06.05.2022 
privind actualizarea bugetului proiectului „Achiziție echipamente pentru dezvoltarea 

Serviciului Public de Dezvoltare, Tehnic, Administrativ, comuna Măgirești, județul Bacău” 
și aprobarea devizului general al proiectului 

 
 Consiliul Local al comunei Măgirești, județul Bacău, întrunit în ședința ordinară de lucru în data 
de 06.05.2022 
 

Având în vedere: 
 Referatul de aprobare al primarului comunei Măgirești înregistrată sub numărul 

3065/15.04.2022 
 Raportul  compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului 

comunei înregistrat sub nr. 3066/15.04.2022 
 Raportul de avizare favorabil cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al comunei Măgirești 
 Hotărârea Consiliului local al comunei Măgirești nr. 13 din 01.03.2021 privind  

implementarea proiectului „Achiziție echipamente pentru dezvoltarea Serviciului Public de 
Dezvoltare, Tehnic, Administrativ, comuna Măgirești, județul Bacău”, 

În 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; 
 Programului National de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, versiunea 13.0, adoptat de către 

CE, gestionat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) – Direcția Generală de 
Dezvoltare Rurală (AM PNDR), prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), 
aceasta fiind o instituție subordonată MADR, având ca atribuție implementarea tehnică și 
financiară a PNDR; 

 Ghidului Solicitantului, Măsura M5/6B „Dezvoltarea comunității locale”, domeniul de 
intervenție 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, a SDL Grupul de Acțiune 
Locală ULMUS MONTANA; 

 Priorității P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice 
în zonele rurale prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 corespunzând cu obiectivele art. 
20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale; 

 Strategiei de dezvoltare a comunei Măgirești pentru perioada 2021-2027; 
 Contractului de finanțare nr. C1920074X21341048455 / 26.01.2022 încheiat cu AFIR; 
 Hotărârii nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice; 



 

 

 art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările 
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; 

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

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1.  Se aprobă actualizarea bugetului  proiectului cu denumirea „Achiziție echipamente 
pentru dezvoltarea Serviciului Public de Dezvoltare, Tehnic, Administrativ, comuna Măgirești, județul 
Bacău”, conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă devizul general al proiectului cu denumirea „Achiziție echipamente pentru 
dezvoltarea Serviciului Public de Dezvoltare, Tehnic, Administrativ, comuna Măgirești, județul 
Bacău”, conform anexei 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă devizul general cuprinzând ”Cheltuieli eligibile” privind  proiectul cu 
denumirea „Achiziție echipamente pentru dezvoltarea Serviciului Public de Dezvoltare, Tehnic, 
Administrativ, comuna Măgirești, județul Bacău”, conform anexei 3 la prezenta hotărâre. 
            Art. 4. Cheltuielile privind derularea proiectului vor fi cuprinse  în bugetul local pentru 
perioada de realizare a investiției, autoritățile administrației publice locale  obligându-se  să asigure 
veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 
ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

Art. 5  Prezenta hotărâre, va fi comunicată: 
- Primarului comunei Măgirești, județul Bacău care răspunde de ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei; 
- Instituției Prefectului-Județului Bacău 
- Instituțiilor interesate și va fi făcută publică la sediul Primăriei comunei Măgirești, județul Bacău. 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
CONSILIER LOCAL                                               SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
LEFTER GHEORGHE                                                                                     BUCUREL IULIA MIHAELA 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  …… voturi pentru, - voturi împotrivă,  - abțineri de cei ……. consilieri locali  
Prezenți 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


