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HOTĂRÂREA  

nr. 38  din 29.08.2022 
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „ Modernizare si reabilitare drumuri, in comuna Magiresti,  judetul Bacau”, 
aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  
 

Consiliul local al comunei Magiresti, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara de lucru in data de 
29.08.2022 

Având în vedere: 
 referatul de aprobare al primarului comunei Magirestii inregistrat sub nr. 6191 din 19.08.2022,  
 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Magiresti inregistrat sub numarul 6192 din 19.08.2022  
 avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 

Magiresti, 
 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 

 Hotararea Consiliului local al comunei Magiresti nr. 61 din 22.10.2021 pentru aprobarea Cererii 
de finantare si a Devizului general estimativ a obiectivului de investitie  „Modernizare si Reabilitare 
drumuri in comuna Magiresti, judetul Bacau” 

În baza prevederilor: 
 Ordonanței de Urgență nr. 95/2021 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului national 

de investitii ”Anghel Saligny”, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației. 

 Ordinului Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 
pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d)  

 Ordinului  Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1223/2021 pentru aprobarea 
standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)—c) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții 
„Anghel Saligny”; 

 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 

         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 

HOTARASTE  

            Art. 1. – Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare si reabilitare drumuri, in comuna Magiresti,  judetul Bacau”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 



administrației, întocmită de SC DRUM PROIECT SRL prin procesul verbal de predare primire a 
documentatiei DALI înregistrată la compartimentul registratura al comunei Magiresti sub nr. 
9319/23.11.2021, cererea de finantare inregistrata sub nr. MDLPA sub nr. 129360/22.10.2021 si la sediul 
UAT Magiresti sub nr. 8245/22.10.2021. 

       Art. 2. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Magiresti  a sumei de 562.099,86  cu  TVA 
reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din 
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții 
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin 
Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.  

          Art. 3. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 4 -  Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Bacău, Primarului comunei Magiresti, 
Compartimentului  achizitii  in vederea punerii in executare şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ 
      Mirauta Mihai                                      SECRETAR GENERAL                   
                                                          Bucurel  Iulia Mihaela 
                                                   

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


