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Nr. 64/ 23.09.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind actualizarea indicatorii tehnico economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local 
pentru lucrările aferente investiției  “Reabilitare şi dotare Şcoala Sat Crihan, Comuna Măgura, 

Judeţul Bacau” aprobată la finanţare prin PNDL 2017 – 2020, conform O.G. nr. 15/ 2021 
 
 
 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinara din data de  30.09.2021. 
Luând în dezbatere: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Măgura, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat cu nr. 10817/ 23.09.2021, prin care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului 
de hotărâre; 

b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 10818/ 23.09.2029 întocmit de d-na                                   
Apetroaei Elena Irina – secretar comună și d-na Popa Maricica - consilier superior - Biroul financiar 
contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări buget și gestiune;  

c) H.C.L. nr. 2/ 17.01.2018 pentru modificarea art. 1 și art. 2 din H.C.L. nr. 66/ 24.11.2017 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru lucrările aferente investiției „Reabilitare şi dotare Şcoala 
Sat Crihan, Comuna Măgura, Judeţul Bacau”, aprobată la finanţare prin PNDL 2017 – 2020; 

d) HCL nr. 3/ 17.01.2018 pentru modificarea anexei la HCL nr. 67/ 24.10.2017 privind aprobarea 
cofinanțării de la Bugetul local al Comunei Măgura, județul Bacău pentru lucrările aferente investiției 
“Reabilitare şi dotare Şcoala Sat Crihan, Comuna Măgura, Judeţul Bacau”; 

e) HCL nr. 18/ 30.04.2020 pentru actualizarea indicatorii tehnico economici și aprobarea cofinanțării 
de la bugetul local pentru lucrările aferente investiției  “Reabilitare şi dotare Şcoala Sat Crihan, Comuna 
Măgura, Judeţul Bacau” aprobată la finanţare prin PNDL 2017 – 2020; 

f) Adresa nr. 104487/ 01.09.2021 a Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice şi 
Fondurilor Europene - Directia Generala de Dezvoltare Regionala şi Infrastructura, inregistrata la Unitatea 
Administrativ Teritoriala Comuna Măgura cu nr. 9971/ 01.09.2021; 

g) Adresa nr. 625/ 17.09.2021 a S.C. Contact Plus Construcții S.R.L. Bacău, înregistrată la UAT 
Comuna Măgura, județul Bacău cu nr. 10591/ 17.09.2021; 

h) Contractul nr. 4333/ 24/ 03.05.2018 încheiat între UAT Comuna Măgura, județul Bacău și S.C. 
Contact Plus Construcții S.R.L. Bacău pentru ”Proiectare, asistență din partea proiectantului și execuție de 
lucrări pentru Reabilitare şi dotare Şcoala Sat Crihan, Comuna Măgura, Judeţul Bacau”.  

În baza temeiurilor juridice, respectiv prevederilor: 
a) art. 129 alin. (2), lit.b), alin.(4) lit. d), art.155 alin. (1) lit.c) și alin. (4) lit. a) și b) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ; 
b) O.G. nr. 15/ 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare; 
c) Ordinul MDRAPFE nr. 3678/ 2017 prin care s-a aprobat Lista de investiţii pentru Comuna 

Măgura, judeţul Bacău; 
d) Hotărârii Guvernului nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al 

documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice; 

e) Art. 9 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

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



 
 

In temeiul prevederilor art.133 alin.(1) , art.134 alin.(1), art.136 alin. (1) lit.a) și alin. (8), art.139  
alin.(1) si alin.(3) lit.a), art.140 alin.(1), art.197 alin.(1) lit.a) și art. 243 alin. (1) lit.a)  din O.U.G.  nr. 57 /2019 
privind Codul Administrativ 

 
Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 

 
ART 1. Se aprobă ajustarea, prin actualizarea preţurilor aferente materialelor, conform O.G. nr. 15/ 

2021,  pentru restul rămas de executat, până la finalizarea şi recepţionarea lucrărilor aferente investiției 
“Reabilitare şi dotare Şcoala Sat Crihan, Comuna Măgura, Judeţul Bacau”, conform centralizatorului  
și devizului rest de executat actualizat, anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

ART 2. Se aprobă devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii “Reabilitare şi dotare 
Şcoala Sat Crihan, Comuna Măgura, Judeţul Bacau”, dupa aplicarea prevederilor O.G. nr. 15/2021 
privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, valoare totala a investiției fiind de 1.119.955,39lei, din 
care de la bugetul de stat - 1.046.339,21 lei și de la bugetul local -73.616,18lei,  conform anexei nr. 3 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 

ART 3. Se aprobă cofinanțarea de la Bugetul local al Comunei Măgura, județul Bacău pentru 
lucrările aferente investiției “Reabilitare şi dotare Şcoala Sat Crihan, Comuna Măgura, Judeţul Bacau”, 
în sumă totală de 73.616,18 lei. 

ART. 4. Primarului Comunei Măgura va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
ART. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Comunei Măgura, 

în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Măgura, judeţul Bacău și Instituţiei Prefectului județului 
Bacău, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
Din      .09.2021 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi    .09.2021, cu un numar de voturi „ pentru”___, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... consilieri prezenţi.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iniţiator, 
 …………………………………… 

 
PRIMAR – COSTRĂȘ IORDACHE 

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

……………………….………………………… 
 

 ELENA IRINA APETROAEI 
 



 
 

 

R O M Â N I A 
 JUDEŢUL BACAU 
COMUNA MĂGURA 

PRIMAR 
E – mail: contact@primaria-magura.ro  

Pag. WEB: http://www.primaria-magura.ro 
Tel./fax –0234-212406 Fax: 0234-212623 

 

 

Nr. 10817/ 23.09.2021 
 
 

Dl. Costrăș Iordache, Primar al Comunei Măgura, jud. Bacău. 
În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,  îmi exprim 
iniţiativa de promovare a unui ”Proiect de hotărâre  privind ajustarea, prin actualizarea preţurilor 
aferente materialelor, conform O.G. nr. 15/ 2021, pentru investiția  “Reabilitare şi dotare Şcoala Sat 
Crihan, Comuna Măgura, Judeţul Bacau” aprobată la finanţare prin PNDL 2017 – 2020, în susţinerea 
căruia formulez prezentul, 

 
REFERAT DE APROBARE: 

 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.b), alin.(4) lit. d), art.155 alin. (1) lit.c) și alin. (4) lit. a) și b) din 
O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ, propun aprobarea ajustarea, prin actualizarea preţurilor 
aferente materialelor, conform O.G. nr. 15/ 2021, pentru investiția  “Reabilitare şi dotare Şcoala Sat 
Crihan, Comuna Măgura, Judeţul Bacau” aprobată la finanţare prin PNDL 2017 – 2020, în baza 
următoarelor: 

Actualizarea se solicită în baza Instrucțiunii nr. 2/ 2018 și nr. 1/ 2019 a ANAP, art. 71 din O.U.G. nr. 
114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. 

i)  În  O.G. nr. 15/ 2021 se prevede: 

”art. 1. - (1) Pentru obiectivele/proiectele de investiţii finanţate, integral sau parţial, din fondurile publice 
prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi, respectiv, la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, preţul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale de 
lucrări definite la art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea achiziţiilor publice nr. 98/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, la art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 3 pct. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 
aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se ajustează, în condiţiile prezentei 
ordonanţe, prin actualizarea preţurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, 
pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat 
preţul contractelor. 

Art. 2. - (1) Ajustarea prevăzută la art. 1 alin. (1) se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga 
perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe, până la finalizarea şi recepţionarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepţiei, pe baza situaţiilor de lucrări 
însuşite de executant, diriginte de şantier şi autoritatea/entitatea contractantă, ca urmare a unei solicitări 
justificate din partea contractantului. 

.... 
(14) Determinarea preţului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, 

în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, 
inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită de executant, diriginte de şantier şi aprobată de 
autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adiţional la contract. Preţul final al contractului 
de achiziţie publică/contractului sectorial de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico 



 
 
- economici aferenţi obiectivului/ proiectului de investiţii care face obiectul contractului, aprobaţi potrivit 
legii.” 

j) Adresa nr. 104487/ 01.09.2021 a Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice şi 
Fondurilor Europene - Directia Generala de Dezvoltare Regionala şi Infrastructura, inregistrata la Unitatea 
Administrativ Teritoriala Comuna Măgura cu nr. 9971/ 01.09.2021; 

k) Adresa nr. 625/ 17.09.2021 a S.C. Contact Plus Construcții S.R.L. Bacău, înregistrată la UAT 
Comuna Măgura, județul Bacău cu nr. 10591/ 17.09.2021; 

-H.C.L. nr. 2/ 17.01.2018 pentru modificarea art. 1 și art. 2 din H.C.L. nr. 66/ 24.11.2017 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru lucrările aferente investiției „Reabilitare şi dotare Şcoala 
Sat Crihan, Comuna Măgura, Judeţul Bacau”, aprobată la finanţare prin PNDL 2017 – 2020; 

- HCL nr. 3/ 17.01.2018 pentru modificarea anexei la HCL nr. 67/ 24.10.2017 privind 
aprobarea cofinanțării de la Bugetul local al Comunei Măgura, județul Bacău pentru lucrările aferente 
investiției “Reabilitare şi dotare Şcoala Sat Crihan, Comuna Măgura, Judeţul Bacau”; 

l) HCL nr. 18/ 30.04.2020 pentru actualizarea indicatorii tehnico economici și aprobarea cofinanțării 
de la bugetul local pentru lucrările aferente investiției  “Reabilitare şi dotare Şcoala Sat Crihan, Comuna 
Măgura, Judeţul Bacau” aprobată la finanţare prin PNDL 2017 – 2020; 

 
Se actualizează, după cum urmează: 

valoare totala a investiției fiind de 1.119.955,39lei, din care: 
- bugetul de stat - 1.046.339,21 lei  
- bugetul local -73.616,18lei 
  
Văzând prevederile Codului administrativ, potrivit căreia consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în 

condiţiile legii, în toate problemele de interes local date în competenţa sa, asigurând dezvoltarea unității 
administrativ teritoriale supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

 
Primar, 

Costrăș Iordache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

COMUNA MAGURA 
SECRETARUL GENERAL 

Telefon: 0234/ 212.406; Fax: 0234/ 212.623 
e-mail: secretarcomuna@primaria-magura.ro  

 
 

 

Nr. 10818/ 23.09.2021 

Raport de specialitate 
pentru Proiectul de hotărâre ajustarea, prin actualizarea preţurilor aferente materialelor, conform 

O.G. nr. 15/ 2021, pentru investiția  “Reabilitare şi dotare Şcoala Sat Crihan, Comuna Măgura, 
Judeţul Bacau” aprobată la finanţare prin PNDL 2017 – 2020 

 
Subsemnatii: Apetroaei Elena Irina – secretarul general al  comunei  și Popa Maricica  - 

consilier  superior - Biroului financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări buget și 
gestiune, 

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 15/ O.G. nr. 15/ 2021 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal – bugetare , se actulizează preţurile aferente materialelor, pentru restul rămas de 
executat, până la finalizarea şi recepţionarea lucrărilor aferente investiției . 

Văzând proiectul de HCL nr. 64/ 23.09.2021 și Referatul de aprobare al Primarului Comunei 
Măgura nr. 10817/ 23.09.2021 

 și : 
m) Adresa nr. 104487/ 01.09.2021 a Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice 

şi Fondurilor Europene - Directia Generala de Dezvoltare Regionala şi Infrastructura, inregistrata 
la Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Măgura cu nr. 9971/ 01.09.2021; 

n) Adresa nr. 625/ 17.09.2021 a S.C. Contact Plus Construcții S.R.L. Bacău, înregistrată la 
UAT Comuna Măgura, județul Bacău cu nr. 10591/ 17.09.2021; 

-H.C.L. nr. 2/ 17.01.2018 pentru modificarea art. 1 și art. 2 din H.C.L. nr. 66/ 24.11.2017 
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru lucrările aferente investiției „Reabilitare 
şi dotare Şcoala Sat Crihan, Comuna Măgura, Judeţul Bacau”, aprobată la finanţare prin PNDL 
2017 – 2020; 

- HCL nr. 3/ 17.01.2018 pentru modificarea anexei la HCL nr. 67/ 24.10.2017 privind 
aprobarea cofinanțării de la Bugetul local al Comunei Măgura, județul Bacău pentru lucrările 
aferente investiției “Reabilitare şi dotare Şcoala Sat Crihan, Comuna Măgura, Judeţul Bacau”; 

o) HCL nr. 18/ 30.04.2020 pentru actualizarea indicatorii tehnico economici și aprobarea 
cofinanțării de la bugetul local pentru lucrările aferente investiției  “Reabilitare şi dotare Şcoala Sat 
Crihan, Comuna Măgura, Judeţul Bacau” aprobată la finanţare prin PNDL 2017 – 2020; 

- Contractul nr. 4333/ 24/ 03.05.2018 încheiat între UAT Comuna Măgura, județul 
Bacău și S.C. Contact Plus Construcții S.R.L. Bacău pentru ”Proiectare, asistență din partea 
proiectantului și execuție de lucrări pentru Reabilitare şi dotare Şcoala Sat Crihan, Comuna 
Măgura, Judeţul Bacau”. 

Proiectul de hotărâre se încadrează în prevederile O.G. nr. 15/ O.G. nr. 15/ 2021 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare. 

Finanţarea pentru lucrarile investitiei  ”Reabilitare şi dotare Şcoala Sat Crihan, Comuna 
Măgura, Judeţul Bacau” se face din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate 
anual în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, din fonduri aprobate 
anual cu această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi 
din alte surse legal constituite.  

Fata de cele relatate mai sus propunem ca in sedinta Consiliului local sa se aprobe 
prezentul proiect de hotarare. 

      Secretarul general al  comunei,                                                 Birou financiar contabil, evidența veniturilor și                    
Apetroaei Elena Irina                                                                              cheltuielilor, încasări buget și gestiune 

                                                                                                                                      Popa Maricica 



 
 

 
 


