
 

HOTĂRÂRE  

privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investiții “Modernizare drumuri de 

interes local în comuna Tamași, Județul Bacău” 

 
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TAMAŞI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa ordinară în 

data de 21.03.2022: 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 1950 din data de 03.03.2022 întocmit de către domnul Rotariu 

Florin – consilier asistent din cadrul Compartimentului Cadastru și Agricultură și cu 

atribuții de urbanism; 

- Devizul General privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție 

“Intrare in legalitate - Modernizare drumuri de interes local în comuna Tamași, județul 

Bacău”; 

- Referatul nr. 176/2021 privind verificarea de calitate (faza PTH + DTAC) pentru 

obiectivul “Modernizare drumuri de interes local în comuna Tamași, Județul Bacău”; 

- Referatul nr. 177/2021 privind verificarea de calitate (faza dispozitie de santier) pentru 

obiectivul “Modernizare drumuri de interes local în comuna Tamași, Județul Bacău”; 

- Dispozitia de santier pentru obiectivul “Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Tamași, Județul Bacău”; 

- Memoriu justificativ aferent dispozitiei de santier obiectivul “Modernizare drumuri de 

interes local în comuna Tamași, Județul Bacău”; 

- Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 829/27.01.2021; 

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Tamași nr. 2028 din 04.03.2022; 

- avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tamași. 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 13 din OUG nr. 28/2013 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare 

Locală, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 19, alin. 2 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 

nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Legii. nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

- Prevederile H.G. nr 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al 

documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice; 

- Art.2 din OUG nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii 

proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumente 

structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei; 

- Art.3 din OUG 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei 

fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin 

cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale; 

- Art.4 si art.5 din HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

OUG 7/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor 

alocate prin PNDR pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii 

vietii si diversificarii economiei in zonele rurale; 

- Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public; 

- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

- Prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
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- art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională; 

- art. 106, alin. 1, art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, art. 155, alin. 1, lit. c, alin. 4, lit. a, din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. 3, lit. a,  art.  196, alin. 1, lit. a, art. 197, alin. 1 și art. 200 

din OUG nr. 57/2019. 
 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1 -  Se actualizează Devizul general al obiectivului de investiții “Modernizare drumuri de 

interes local în comuna Tamași, Județul Bacău”, după cum urmează: 

 

          Total General = 4.934.252 lei din care: 

Buget de stat = 4.410.743  lei 

Buget local =      523.509 lei 

 

 

Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului, Instituției Prefectului – județul Bacău, 

Compartimentului financiar-contabil, impozite si taxe, eliberare autorizații transport și resurse 

umane, Compartimentului achiziții publice, precum și altor instituții interesate și va fi adusă la 

cunostință publică conform legii. 

 

    

 

            Președinte ședință                                              Contrasemnează, 

     Consilier local                                                        Secretar general  

           Bucur Gheorghe                                           Ciocârlan Andreea                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr. 19  din 21.03.2022 
Total consilieri în funcție: 12  Hotărâre adoptată cu 11  voturi pentru,  0  voturi împotrivă  și 0  abțineri din  11 consilieri prezenți 

 

 

 

 

 

 

   

 


