
 

 

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.  75/ 22.10.2021 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 62/ 30.09.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a 
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție  “Modernizare drumuri de interes 

local Zona Metalbac – Cujbic, satul Măgura, comuna Măgura, judetul Bacau”, prin Programul 
national de investitii ,,Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021 

 
 
 

 Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară, din data de  
28.10.2021. 

Văzând: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Măgura, în calitatea 

sa de inițiator, înregistrat cu nr. 11894/ 22.10.2021; 
b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 11895/ 22.10.2021 întocmit și dl. 

Cioineag Răzvan George – consilier asistent – în cadrul Compartimentului amenajarea 
teritoriului, cadastru - funciar, lucrări publice, disciplina în construcții ; 

c) HCL nr. 62/ 30.09.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiție “Modernizare drumuri de interes local Zona 
Metalbac – Cujbic, satul Măgura, comuna Măgura, judetul Bacau”, prin Programul national de 
investitii ,,Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021; 

d) Adresa de la Rooute Construct S.R.L. înregistrată cu nr. 11753/ 19.10.2021. 
În baza temeiurilor juridice, respectiv prevederilor: 

a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, a) republicată; 
b) art. 3, art. 4 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) 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; 
d)  art. 20, alin (1), lit. a), i) si j), ale art. 25, lit. f) si g) și art. 41 - 46 Legea 273/ 29.06.2006 privind 

finantele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare; 
e) art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată; 
f) O.U.G. nr. 95/2021 privind aprobarea Programul national de investitii ,,Anghel Saligny”; 
g) Ordinul M.D.L.P.A. nr. 1333/ 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 

aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 privind aprobarea Programul national de investitii 
,,Anghel Saligny”; 

h) Art. 2 alin. (8), dar fară a se limita la acestea, din  Ordinul M.D.L.P.A. nr. 1321/ 2021 pentru 
aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. 
a) - c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
naţional de investiţii "Anghel Saligny" 

i) art. 7 din Hotărârea Guvernului 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; 

j) Ordinul M.D.L.P.A. nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor 
de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 

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

In temeiul prevederilor 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 modificarea anexei nr. 1 de la HCL nr. 62/ 30.09.2021 privind aprobarea 
cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție  “Modernizare 
drumuri de interes local Zona Metalbac – Cujbic, satul Măgura, comuna Măgura, judetul 
Bacau”, prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021, 
care va fi înlocuităcu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 Art. 2. – Celelalte prevederi ale HCL nr. 62/ 30.09.2021 privind aprobarea cererii de 
finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție  “Modernizare drumuri 
de interes local Zona Metalbac – Cujbic, satul Măgura, comuna Măgura, judetul Bacau”, prin 
Programul national de investitii ,,Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021 

Art. 3. Primarul comunei Măgura va  duce  la  îndeplinire  prezenta  hotărâre. 
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul general al comunei,  

Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău,  pentru legalitate 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  .                2021 
Nr. de consilieriprezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărârea adoptată azi………........2021, cu un numar de voturi „ pentru”___,voturi „abţineri” ___, voturi „împotrivă” ___, din totalul de        
consilieri prezenţi.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniţiator, 
……………………….………………………… 

 
PRIMAR – IORDACHE COSTRĂȘ 

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL 

 C O M U N E I  M Ă G U R A  
   ……………………….………………………… 

 

Jr. ELENA IRINA APETROAEI 
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Nr. 11894 / 22.10.2021 

 
 
 
 

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 modificarii Anexei nr. 1 la HCL nr. 62/30.09.2021  
la rubrucile tipul proiectului si categoria de investitie aferenta proiectului de investiții ” Modernizare 
drumuri de interes local zona Metalbac – Cujbic, satul Magura, comuna Magura, judetul Bacau”, 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 modificarii Anexei nr. 1 la HCL nr. 62/30.09.2021 la tipul proiectului si categoria de investitie 
din proiect integrat in categoria de investitie C – drumuri publice (constructie 
noua/extindere/reabilitare/modernizare) aferenta investiției ” Modernizare drumuri de interes local zona 
Metalbac – Cujbic, satul Magura, comuna Magura, judetul Bacau” 

 
 

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 

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

 

 

Nr. 11895/ 22.10.2021 
 

Raport de specialitate 
pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 la HCL nr. 62/30.09.2021  

la rubricile tipul proiectului si categoria de investitie aferenta proiectului de investiții ” 
Modernizare drumuri de interes local zona Metalbac – Cujbic, satul Magura, comuna Magura, 

judetul Bacau” 
 

 
Subsemnatul Cioineag Razvan - George  - consilier asistent – Compartiment urbanism, am 

studiat oportunitatile de finantare prin programul National de Investitii „Anghel Saligny” pentru 
obiectivul de investitii ” Modernizare drumuri de interes local zona Metalbac – Cujbic, satul 
Magura, comuna Magura, judetul Bacau” si consider ca este necesara modificarea Anexei nr. 1 la 
HCL nr. 62/30.09.2021 la tipul proiectului si categoria de investitie din proiect integrat in categoria de 
investitie C – drumuri publice (constructie noua/extindere/reabilitare/modernizare) aferenta investiției ” 
Modernizare drumuri de interes local zona Metalbac – Cujbic, satul Magura, comuna Magura, judetul 
Bacau” 

 
 
Analizand oportunitatile acestui proiect de investitii propun inițierea unui proiect de hotărâre în 

acest sens. 

 
Consilier urbanism,     
Razvan - George   CIOINEAG                       

 


