
 

R O M Â N I A 
 JUDEŢUL BACAU 
COMUNA MĂGURA 
CONSILIUL LOCAL 

E – mail: contact@primaria-magura.ro  
Pag. WEB: http://www.primaria-magura.ro 
Tel./fax –0234-212.406 Fax: 0234-212.623 

 

   

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:” Lucrări în 

primă urgență de reabilitare drumuri din comuna Măgura, județ Bacău” 
 
 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară, din data de   
21.04.2021. 

Luând în dezbatere: 
a) Referat de aprobare nr. 4859/ 13.04.2020 a d-lui Costrăş Iordache - Primarului 

Comunei Măgura, judetul Bacău; 
b) raportul de specialitate nr. 4860/ 13.04.2020 al d-nei Popa Maricica – consilier superior 

în cadrul Compartimentului financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări buget și 
gestiune și al dlui Cioineag Razvan – George – consilier asistent în cadrul Compartimentului 
amenajarea teritoriului, cadastru - funciar, lucrări publice, disciplina în construcții; 

c) Solicitarea CNI, înregistrată la UAT Comuna Măgura cu nr. 4757/ 09.04.2021. 
             În baza temeiurilor juridice ale: 

- art. 129 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. d) și ale  alin. (7) lit. m), art. 154 alin.(1) din Ordonanța 
de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- PO.G. nr. 25/2001 privind infiintarea C.N.I aprobata prin legea nr.117/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- art. 44  - 46 și fără a se limita la acestea din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.1 si urmatoarele din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului-
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii art. 
7 lit. e). 

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 
Măgura. 

În temeiul prevederilor art.133 alin. (2), art. 134 alin. (4) , art.136 alin.(1) și alin. (8), art.139 alin. 
(3) lit. d), art.140 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 alin. (1) si art. 243 alin.(1) lit. a) şi b) din OUG  
nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ 

 
     Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici precizati in Documentatia de avizare a lucrarilor 

de interventie (D.A.L.I) pentru investiția: ”Lucrări în primă urgență de reabilitare drumuri din comuna 
Măgura, județ Bacău”,  conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Finantarea investitiei se va asigura prin Compania Nationala de Investitii și buget local.    
Art. 3. Valoarea totala a obiectivului de investitie este de 27.991.533,26 lei inclusiv TVA, din 

care se aproba finantarea din bugetul local in suma totala de 712.049,84 lei inclusiv TVA.  
Art. 4. – Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul comunei Măgura prin 

aparatul de specialitate.  
Art. 5. Hotărârea se comunică Primarului Comunei Măgura, Companiei Nationale de Investitii, 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu, în 
monitorul oficial local și pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro. 

 
 
 

 
 
Nr. 28   
Din  21.04.2021 
Nr. de consilieri prezenţi __15__ din totalul de _15__. 
Hotărâre adoptată azi 21.04.2021, cu un numar de voturi „ pentru”_15__, voturi „abţineri” _-__, voturi  „împotrivă” _-_, din totalul de _15__ 
consilieri prezenţi.   
 
 

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

AL  C O M U N E I  
  ………………….………………………… 

ELENA IRINA APETROAEI 

Preşedinte de şedinţă, 
….………………………… 

 
BERUȘCĂ  LUCIAN  
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Anexa la H.C.L nr.  28/ 21.04.2021                                      
 
 
 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI 
” Lucrări în primă urgență de reabilitare drumuri din comuna Măgura, județ Bacău” 

 
FAZA DE PROIECTARE: Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.) 
DURATA DE EXECUTIE  - 12 luni 
 
ESALONAREA INVESTITIEI (INV/ C+M) – TVA 19% 
 
Nr. Crt. Denumirea capitolelor si 

subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare 

(fara TVA) 
Valoare 
(cu TVA) 

1 TOTAL CAPITOLE 23.555.551,45 27.991.533,26 
2 Din care C+M 19.075.254,73 22.699.553,13 

 
TOTAL GENERAL - Cheltuieli eligibile (buget de stat) 27.279.483,42 lei cu TVA 
TOTAL GENERAL – Cheltuieli neeligibile (buget local)     712.049,84 lei TVA 
 
FINANȚAREA INVESTIȚIEI: Finanțarea investiției se va asigura prin Compania Națională de 
Investiții (Cheltuieli eligibile) și buget local. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

AL  C O M U N E I  
  ………………….………………………… 

ELENA IRINA APETROAEI 

Preşedinte de şedinţă, 
….………………………… 

 
BERUȘCĂ  LUCIAN  


