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Nr. 69/ 30.09.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind actualizarea indicatorii tehnico economici pentru lucrările aferente investiției   

 „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA MĂGURA, JUDEȚUL Bacău,  ÎN ZONA 
ÎNTRE VII, RĂZĂȘIE, COTON și ARMANU”, 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. 11089/ 30.09.2021, prin care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării proiectului 
de hotărâre; 

b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 11090/ 30.09.2029 întocmit de d-na                                   
Apetroaei Elena Irina – secretarul general al comunei și d-na Popa Maricica - consilier superior - Biroul 
financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări buget și gestiune;  

c) H.C.L. nr. 84/ 15.10.2018 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici  a 
obiectivului de investitii „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA MĂGURA, 
JUDEȚUL Bacău,  IN ZONA ÎNTRE VII, RĂZĂȘIE, COTON și ARMANU”; 

d) Adresa nr. 2303/ 07.09.2021 a S.C. Conextrust S.A. Bacău, înregistrată la UAT Comuna Măgura, 
județul Bacău cu nr. 10149/ 07.09.2021; 

e) Contractul de execuție lucrări nr. 9617/69/ 15.10.2018 încheiat între UAT Comuna Măgura, 
județul Bacău și S.C. Contact Plus Construcții S.R.L. Bacău pentru investiția „MODERNIZARE DRUMURI 
DE INTERES LOCAL, COMUNA MĂGURA, JUDEȚUL Bacău,  IN ZONA ÎNTRE VII, RĂZĂȘIE, COTON și 
ARMANU”.  

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) 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. 

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 
„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA MĂGURA, JUDEȚUL Bacău,  în ZONA 
ÎNTRE VII, RĂZĂȘIE, COTON și ARMANU”, conform centralizatorului  și devizului rest de executat 
actualizat, anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

ART 2. Se aprobă valoare totala actualizată a investiției de 6.843.529,95lei, pentru obiectivul de 
investitii „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA MĂGURA, JUDEȚUL Bacău,  în 
ZONA ÎNTRE VII, RĂZĂȘIE, COTON și ARMANU”, dupa aplicarea prevederilor O.G. nr. 15/2021 privind 



 
 
reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

ART. 3. Primarului Comunei Măgura va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
ART. 4. 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 
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Nr. 11089 / 30.09.2021 

 
Dl. Costrăș Iordache, Primar al Comunei Măgura, jud. Bacău. 

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de 
promovare a unui ”Proiect de hotărâre  privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici pentru 
lucrările aferente investiției ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Magura, judetul Bacau, zona 
Intre Vii, Razasie, Coton si Armanu”, în susţinerea căruia formulez prezentul, 
 
 

REFERAT DE APROBARE: 
 
 
În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. b din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, Propun 

aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici pentru lucrările aferente investiției  ” Modernizare 
drumuri de interes local, comuna Magura, judetul Bacau, zona Intre Vii, Razasie, Coton si Armanu”, în baza 
următoarelor: 

- prevederile Ordonantei 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; 
- Ordinul nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei in vederea punerii in aplicare a Ordonantei 

15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; 
 
după cum urmează: 
 
 DEVIZ ANTERIOR: 

 Total fara TVA  5.583.664,06 RON 

 TVA  1.060.896,17 RON 

 TOTAL CU TVA  6.644.560,23 RON 

  

 
 VALOARE REST DE EXECUTAT: 

 Total fara TVA  1.593.912,89 RON 

 TVA  302.843,45 RON 

 TOTAL CU TVA  1.896.756,34 RON 

  

 REST ACTUALIZAT conform Ordonantei 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-
bugetare: 

 Total fara TVA  1.761.114,33 RON 



 
 
 TVA  334.611,72 RON 

 TOTAL CU TVA  2.095.726,05 RON 

 
  

 VALOARE A.A. ACTUALIZARE conform Ordonantei 15/2021 privind reglementarea unor masuri 
fiscal-bugetare: 

 Total fara TVA  167.201,44 RON 

 TVA  31.768,27 RON 

 TOTAL CU TVA  198.969,71 RON 

 

 VALOARE CONTRACT ACTUALIZARE conform Ordonantei 15/2021 privind reglementarea unor 
masuri fiscal-bugetare: 

 Total fara TVA  5.750.865,50 RON 

 TVA  1.092.664,45 RON 

 TOTAL CU TVA  6.843.529,95 RON 

 

Avand in vedere ca sumele necesare pentru lucrarile ce se executa la tronsoanele de drum Intre Vii, 
Razășie si Coton sunt mai mici decat cele stabilite initial, iar la tronsonul de drum Armanu sunt necesare 
cheltuieli suplimentare, se vor compensa sumele de bani ramase de la tronsoanele Intre Vii, Razășie si Coton 
pentru a suplimenta investitia pentru tronsonul Armanu. 

Văzând prevederile OUG 57/2019 privind Codul 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 
SECRETAR 

Telefon: 0234/ 212.406; Fax: 0234/ 212.623 
e-mail: urbanism2@primaria-magura.ro  

 

 

Nr. 11090 / 30.09.2021 
 

Raport de specialitate 
pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici pentru lucrările 
aferente investiției  ” Modernizare drumuri de interes local, comuna Magura, judetul Bacau, zona Intre Vii, 

Razasie, Coton si Armanu” 
 

 
Subsemnatii: Popa Maricica – consilier super – Compartiment financiar contabil, evidența veniturilor și 

cheltuielilor, încasări buget și gestiune și Cioineag Razvan - George  - consilier asistent – Compartiment urbanism, 
 
Avand in vedere: 

- prevederile Ordonantei 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; 
- Ordinul nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei in vederea punerii in aplicare a Ordonantei 

15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare; 
- HCL nr. 20/20.03.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cofinantarii de la 

bugetul local pentru lucrarile aferente investitiei ” Infiintare si dotare Gradinita 2 grupe cu program normal si 
2 grupe cu program prelungit, sat Crihan, comuna Magura, judetul Bacau” 

- Referatul de aprobare al Primarului inregistrat cu nr. 11089 din 30.09.2021 

 
 
Finanţarea pentru lucrarile investitiei  ” Modernizare drumuri de interes local, comuna Magura, judetul 

Bacau, zona Intre Vii, Razasie, Coton si Armanu, respectiv:  
 

 DEVIZ ANTERIOR: 

 Total fara TVA  5.583.664,06 RON 

 TVA  1.060.896,17 RON 

 TOTAL CU TVA  6.644.560,23 RON 

  

 
 VALOARE REST DE EXECUTAT: 

 Total fara TVA  1.593.912,89 RON 

 TVA  302.843,45 RON 

 TOTAL CU TVA  1.896.756,34 RON 

  

 REST ACTUALIZAT conform Ordonantei 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-
bugetare: 



 
 
 Total fara TVA  1.761.114,33 RON 

 TVA  334.611,72 RON 

 TOTAL CU TVA  2.095.726,05 RON 

 
  

 VALOARE A.A. ACTUALIZARE conform Ordonantei 15/2021 privind reglementarea unor masuri 
fiscal-bugetare: 

 Total fara TVA  167.201,44 RON 

 TVA  31.768,27 RON 

 TOTAL CU TVA  198.969,71 RON 

 
 VALOARE CONTRACT ACTUALIZARE conform Ordonantei 15/2021 privind reglementarea unor 
masuri fiscal-bugetare: 

 Total fara TVA  5.750.865,50 RON 

 TVA  1.092.664,45 RON 

 TOTAL CU TVA  6.843.529,95 RON 

 
Avand in vedere ca sumele necesare pentru lucrarile ce se executa la tronsoanele de drum Intre Vii, 

Razășie si Coton sunt mai mici decat cele stabilite initial, iar la tronsonul de drum Armanu sunt necesare 
cheltuieli suplimentare, se vor compensa sumele de bani ramase de la tronsoanele Intre Vii, Razășie si Coton 
pentru a suplimenta investitia pentru tronsonul Armanu. 

Analizand oportunitatile acestui proiect de investitii, consideram necesar acest demers si propunem aprobarea 
actualizarii indicatorilor tehnico - economici, conform Anexei ce face parte integranta din prezentul raport. 

 
 
Consilier urbanism,     Compartiment financiar contabil, evidența  
Razvan - George   CIOINEAG                      cheltuielilor, încasări buget și gestiunea 
                                                                                                           veniturilor 

Maricica POPA 
 

 


