
ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR 

                      Nr. CL/ 360 din   18.09.2020  
 

PROIECT 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei  
,, Extindere sisteme de apa si canalizare  în comuna Gioseni ,judetul Bacau “  

 

   
 Primarul  comunei Gioseni , judeţul Bacău;  

  Având în vedere: 
- referatul de aprobare   nr. CL/ 359  din  18.09.2020 a primarului comunei , în calitatea sa de initiator , 

prin care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării Devizului General privind cheltuielile necesare 

realizarii investitiei  ,, Extindere sisteme de apa si canalizare  în comuna Gioseni, judetul Bacău “ ; 

- raportul de specialitate   nr. CL/ 358    din   18.09.2020 al  compartimentului urbanism , prin care se 

motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ;  
- Deviz general întocmit de către SC PRO HIDRO INSTAL SRL Bacău ,înregistrat sub nr. 2749 din 

16.09.2020;   
 - prevederile art.5 lit.b), art.6 alin.(2) lit.b) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin 
Ordinul viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.851/2013, cu 
modificările și completările ulterioare ; art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; H.G. nr.907/2016  privind etapele de elaborare și  continutului-cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ; 
 In baza art. 136 alin.(1) , art.155 alin.(1) lit.d) , alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 În temeiul art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.196 alin.(1) lit.a) , art.197 alin.(1),(2) și (4)  
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

PROPUNE: 
   

Art.1.  Se aprobă  Devizul General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei  ,,Extindere sisteme 
de apă si canalizare  în comuna Gioseni, judetul Bacău “, conform Anexei parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Primarul comunei , prin biroul financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate va aduce la 
indeplinire prezenta hotărâre. 

Art.3. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judetului Bacau , 
primarului comunei, biroului  contabilitate, compartimentului urbanism , precum si spre cunostinta publica , in 
conditiile legii .  

 
Initiator 
 
PRIMAR, 

        Bernadin Tamas           Aviz de legalitate 
 
         SECRETAR COMUNA, 

       Cristina Sandu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red.P.G./1ex 
 
 



ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR 

               NR.  CL/ 359 DIN   18.09.2020 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la  proiectul  de hotărâre privind 

aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei     
,, Extindere sisteme de apa si canalizare  în comuna Gioseni, judetul Bacau “ 

 
 

 

 Bernadin Tamaș – Primarul comunei Gioseni , judetul Bacău 
 
 În baza art. 136 alin.(1)  , art.155 alin.(1) lit.d) , alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ;     
  Având in vedere: 
 - urgența aprobării prin hotărâre a consiliului local  a Devizului general privind cheltuielile necesare 
investiției ,  

 - raportul de specialitate   nr. CL / 358 din 18.09.2020 al  inspectorului urbanism , prin care se 
motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; 

- Deviz general întocmit de către SC PRO HIDRO INSTAL SRL Bacău ,înregistrat sub nr. 2749 din 
16.09.2020;   
 - prevederile art.5 lit.b) , art.6 alin.(2) lit.b)  din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin 
Ordinul viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr.1.851/2013, cu 
modificările și completările ulterioare ; art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; H.G. nr.907/2016  privind etapele de elaborare și  continutului-cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ; 

Inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea ndicatorilor tehnico-economici la investitia  
,, Extindere sisteme de apa si canalizare  in comuna Gioseni, judetul Bacau ”, în baza raportului de specialitate   
nr. CL /358  din  18.09.2020 al  inspectorului superior din cadrul compartimentului de urbanism al  primariei. 

Proiectul de hotărâre sus- menționat respectă  procedurile legale, de aceea vă rog să-l aprobați la 
ședința  extraordinara a Consiliului Local al comunei Gioseni din luna septembrie 2020. 

 
 
 

PRIMAR, 
        Bernadin Tamaș  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 



COMPARTIMENT URBANISM 

                                                                                                                          Nr. CL/358 din  18.09.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind  
aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei     
,, Extindere sisteme de apa si canalizare  in comuna Gioseni, judetul Bacau “  

 

 
Subsemnata Patrasc Genoveva – Inspector superior în cadrul compartimentului urbanism : 

 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr. CL/ 359  din 18.09.2020 a primarului comunei , în calitatea sa de initiator , 

prin care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării Devizului General privind cheltuilele necesare 

realizarii investitiei  ,, Extindere sisteme de apa si canalizare  in comuna Gioseni, judetul Bacau “ ; 

- Devizul general privind cheltuielile necesare investiției ,  
 
Total general de 517.669,84 lei, din care C+M 479.344,65 lei. 
Total general cu TVA 613.292,10 lei. 
 

 - prevederile art.5 lit.b), art.6 alin.(2) lit.b) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin 
Ordinul viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.851/2013, cu 
modificările și completările ulterioare ; art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; H.G. nr.907/2016  privind etapele de elaborare și  continutului-cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ; 

 
Propun inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile 

necesare realizarii investitiei  ,, Extindere sisteme de apa si canalizare in comuna Gioseni, judetul Bacau “ ,  
pentru a fi supus  spre discuție și aprobare în ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Gioseni  din  
luna  septembrie   2020.  

 
 
 

Inspector urbanism , 
 

Patrasc Genoveva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RedPG/1ex. 


