
1 
 

RROOMMÂÂNNIIAA  

JJUUDDEEŢŢUULL  BBAACCĂĂUU 

  CCOOMMUUNNAA  GGĂĂIICCEEAANNAA  

CCOONNSSIILLIIUULL  LLOOCCAALL  
Tel: 0234.283614, fax: 0234 283674 

E-mail:  contact@comunagaiceana.ro  

HOTARAREA Nr.18 din 22.02.2023 

Privind modificarea anexelor 1 si 2 din Hotararea Consiliului Local Gaiceana nr.57 din 21.10.2022 

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-

economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general 

actualizat  pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE ŞI REABILITARE DRUMURI DE INTERES 

LOCAL ÎN SATELE GĂICEANA, ARINI ŞI HUȚU, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU”, aprobat 

pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  

 

Consiliul local al Comunei Gaiceana, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din 

data de 22.02.2023 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate inregistrat cu nr. 638 din 8.02.2023 intocmit de catre dl Fodor 

Marius, referent urbanism, in cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei 

Gaiceana, Judetul Bacau, prin care precizeaza faptul ca, standardul de cost nu 

corepunde cu caracteristicile stabilite; 

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Gaiceana, Judetul Bacau, inregistrat la 

nr. 713 din 13.02.2023; 

- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  

Comunei Gaiceana. 

- DEVIZ  GENERAL al obiectivului de investiţie : "MODERNIZARE ŞI 

REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE GĂICEANA, 

ARINI ŞI HUȚU, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU"intocmit de catre 

proiectant ing. Contoman Dragos din cadrul SC ULTRA PROIECT SRL; 

- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, a) republicată; 

- 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; 

-  art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- O.U.G. nr. 95/2021 privind aprobarea Programul national de investitii ,,Anghel 

Saligny”; 

- 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”; 

- art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
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obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- 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"; 

 

- Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), ale art. 133, alin (2) lit. a), 

ale art. 134 alin. (1) lit. e), alin. 2 si alin. 4, ale art. 196 alin. (1) lit. a) si ale art. 197, din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

HOTARASTE: 

    

Art. 1. - Se aprobă modificarea anexei 1 la HCL Gaiceana nr.57/21.10.2022 privind  

indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „MODERNIZARE ŞI 

REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE GĂICEANA, ARINI ŞI 

HUȚU, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU”, conform anexei 1 la prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. - Se aprobă modificarea anexei 2 la HCL Gaiceana nr.57/21.10.2022 privind 

devizul general actualizati aferent obiectivului de investiții „MODERNIZARE 

ŞIREABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE GĂICEANA, ARINI ŞI 

HUȚU, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU”, conform anexei nr. 2 la prezenta 

hotărâre. 

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local Gaiceana Nr.57/21.10.2022 

isi mentin aplicabilitatea. 

            Art. 4 Hotărârea se comunică în termen legal: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacau, pentru controlul legalităţii; 

- Primarului comunei Gaiceana, judeţul Bacau; 

- Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 

- autorităților, instituțiilor sau  persoanelor interesate; 

   - va fi afişată pe site-ul  şi la sediul Primăriei comunei Gaiceana, judeţului Bacau. 

 

 
                              Presedinte de sedinta,                                                    Contrasemneaza, 
                                                 Consilier local                                                     Pentru  Secretar general                       
                                                                                                                                              
              Ghiurca Olimpia          Iancu Loredana 
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Cvorum:11 consilieri in functie, aprobata cu 10  voturi  pentru (10  consilieri prezenti) 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL NR. 18/22.02.2023 

 

Nr. 

crt. 
Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

 

  

Adoptarea hotărârii s-a facut cu majoritate ⸋ 

simplă ⸋ absolută  ⸋ calificată 
22.02.2023 

 

 
1 Comunicarea către primar  27.02.2023 

 

 
2   Comunicarea către prefectul județului 27.02.2023 

 

 
3 Aducerea la cunoștință publică 27.02.2023 
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Hotărârea devine obligatorie sau produce 

efecte juridice, după caz 
22.02.2023 
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