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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului 

„Actualizarea si transpunerea în format GIS a Planului de Urbanism General” 
 
 

Consiliul Local al comunei  Măgura întrunit în ședinţa extraordinară convocată de 
îndată din data de  12.05.2022 

Luând în dezbatere: 
a) Referatul nr. 4959 din 12.05.2022 al dlui Cioineag Razvan – George – consilier 

asistent în cadrul Compartimentului amenajarea teritoriului, cadastru - funciar, lucrări 
publice, disciplina în construcții; 

b) Referatul de aprobare nr. 4960/ 12.05.2022 a dlui Costrăş Iordache - Primarului 
Comunei Măgura, judetul Bacău, privind „Actualizarea si transpunerea în format GIS a 
Planului de Urbanism General” şi a cheltuielilor legate de proiect 

c) raportul de specialitate nr. 4962/ 12.05.2022 al dnei Ciobanu Niculina – consilier 
superior în cadrul Compartimentului achiziţii publice şi managementul proiectelor;  

În baza temeiurilor juridice ale: 
a) art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (6) lit. c), art. 154 alin. (1) din Ordonanța de 

Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

b) OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 
gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 
reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de 
redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 
și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

c) H.G. nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea 
cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 
României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri 
pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență;  

d) art. 25, art. 26, art. 271 şi art. 42 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile 
europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 Componenta 
C10 – Fondul Local, Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a 
documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană; 



f) Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare.  

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) şi alin. (3), 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, cu 
modificările și completările ulterioare: 
 

Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 
 

 Art. 1. Se aprobă Nota de fundamentare a investiției Proiect „Actualizarea si 
transpunerea în format GIS a Planului de Urbanism General” în vederea depunerii 
acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, 
Componenta C10 - Fondul Local, Investiția I.4 - Elaborarea/ actualizarea în format GIS a 
documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, conform anexei - parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, în sumă totală de 
134.000,00 lei, la care se adaugă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile. 

Art. 3. Se aprobă finanţarea din bugetul Consiliului Local Măgura a tuturor 
cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului „Actualizarea în format 
GIS a Planului de Urbanism General”, astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile  
solicitate în etapa de implementare. 

Art. 4. Se împuterniceşte Primarul Comunei Măgura, județul Bacău, să semneze 
toate documentele necesare depunerii proiectului şi contractul de finanţare. 

Art 5. Primarul Comunei Măgura va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
  Art 6. Hotărârea se comunică Primarului Comunei Măgura, 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.  38 
Din 12.05.2022 
Nr. de consilieri prezenţi _12__ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi  12.05.2022, cu un numar de voturi „ pentru”__12___, voturi „abţineri” _-_, voturi  „împotrivă” _-_, din totalul de 

_12__ consilieri prezenţi, din care __12__ consilieri se iau în calcul pentru cvorum, care au participat la dezbateri și au votat.                                               
 

Preşedinte de şedinţă, 

….………………………… 
CHELARU ALINA MIHAELA 

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

AL  C O M U N E I  
  …………………………………… 

ELENA  IRINA  SILAV 


